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da Educação e da Indústria 4.0. 2021. 237 f. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) 

- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação se insere no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, na linha de pesquisa Novas Tecnologias na Educação. 
Versa sobre a formação do engenheiro para a docência no ensino superior e sua preparação para 
conhecer os novos conceitos tecnológicos com suas plataformas e estratégias orientadas a 
projetos e produção, vivenciadas na realidade da Indústria 4.0, bem como conceitos e técnicas, 
metodologias e tecnologias da chamada Educação 4.0. Tem como objetivo mostrar, nos 
trabalhos pesquisados como foi identificada a formação do engenheiro-docente. Com 
metodologia de abordagem qualitativa, foram adotados três procedimentos de produção de 
dados: O primeiro é a condução de uma revisão de literatura de produções científicas sobre o 
tema; O segundo refere-se ao levantamento de artigos na base de anais de edições de 2004 a 
2020 do Congresso Brasileiro de Educação de Engenharia (Cobenge), organizado pela 
Associação Brasileira de Educação de Engenharia (Abenge). Estas revisões possibilitaram 
identificar os impulsionadores, os autores e palavras-chave mais utilizadas, e o terceiro, através 
de um levantamento de dado no portal e-MEC para mapear nove escolas e suas matrizes 
curriculares nos cursos de docência para engenharia. A fundamentação teórica deste trabalho 
conta com autores e pesquisadores na área de Educação, dentre eles, Gimeno Sacristán (2013) 
e Masetto (2010, 2012, 2018). A análise de dados foi realizada por meio de análise de conteúdo, 
com base nos estudos de Bardin (1977). Os cursos pesquisados identificaram, através da matriz 
criada, que os programas de pós-graduação Lato Sensu se aproximam das necessidades 
apontadas nas novas DCNs, no entanto, são insuficientes quando preparam os professores para 
atuar com conceitos e tecnologias provenientes da quarta revolução indústria e educacional. E 
o levantamento bibliográfico demonstra que existe uma carência de formação, no que se refere 
às competências didático-pedagógicas, que o professor engenheiro universitário requer uma 
longa formação educativa. 
 
Palavras-chave: Docência; Formação de professores; Engenharia; Indústria 4.0. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOGA, Liliane. Challenges in Teacher-Engineer Training: New DCNs, Education and 

Industry Technologies 4.0. 2021. 237 f. Dissertation (Master in Education: Curriculum) - 

Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is part of the Postgraduate Program in Education: Curriculum of the Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, in the research line New Technologies in Education. It 
deals with the training of engineers for teaching in higher education and their preparation to 
learn about new technological concepts with their platforms and strategies oriented to projects 
and production, experienced in the reality of Industry 4.0, as well as concepts and techniques, 
methodologies and technologies called Education 4.0. Its objective is to show, in the researched 
works, how the formation of the teaching engineer was identified. With a qualitative approach 
methodology, three data production procedures were adopted: The first is to conduct a literature 
review of scientific productions on the subject; The second refers to the survey of articles from 
the annals of editions from 2004 to 2020 of the Brazilian Congress of Engineering Education 
(Cobenge), organized by the Brazilian Association of Engineering Education (Abenge). These 
reviews made it possible to identify the drivers, authors, and most used keywords, and the third, 
through a data survey on the e-MEC portal to map nine schools and their curricular matrices in 
teaching courses for Engineering. The theoretical foundation of this work has authors and 
researchers in the field of Education, among them, Gimeno Sacristán (2013) and Masetto (2010, 
2012, 2018). Data analysis was performed through content analysis, based on studies by Bardin 
(1977). The courses surveyed identified, through the matrix created, that the lato sensu graduate 
programs approach the needs identified in the new DCNs, however, they are insufficient when 
preparing teachers to work with concepts and technologies from the fourth industrial and 
educational revolution. And the bibliographic survey demonstrates that there is a lack of 
training, with regard to didactic-pedagogical skills, that the university engineer teacher requires 
a long educational training. 
 
Keywords: Teaching; Teaching training; Engineering; Industry 4.0. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Trajetória da Pesquisadora1 

 

Não sei precisar quando, mas acredito que tudo tenha começado com uma precognição 

da minha mãe ao me encontrar a um parafuso distante de desmontar por completo a mesa de 

sala de almoço. Essa menina vai ser Engenheira, disse ela. Vinte e tantos anos depois, se 

concretizou e o Bacharelado em Engenharia Mecânica foi alcançado. Mas, muito antes de ser 

atingido, outros fatos apontavam para a mesma direção. Aliás, aproveito para justificar o início 

desta trajetória de forma proposital com a primeira palavra sendo: “não”, alinhando com o fato 

de ter sido a primeira palavra que aprendi a dizer enquanto bebê, ao invés de mamãe ou papai. 

Cinco anos depois do meu nascimento, nasceu meu irmão Nelson Filho a quem dediquei 

cuidados e entretenimento. Desde pequenos, adorávamos carros, aviões e helicópteros. Com 

meu irmão um pouco mais velho, lembro que havia, naquela época, os chamados modelos 

Revell2 que fomos adquirindo e eu montando para o nosso deleite. Eram kits de peças, com 5 

níveis de dificuldade, variando de 50 a 200 peças e que permitiam montar modelos em escala 

com muitos detalhes e até movimentos. Conhecido hoje como Plastimodelismo, proporciona 

colecionáveis de guerra e civis para seus fãs. Mais tarde, usando a criatividade, construí 

pequenas “estruturas” feitas com dezenas de fitas K7 e livros do meu pai para criar “garagens 

“para os muitos carrinhos Matchbox3; montava pistas de Autorama4 Emerson Fittipaldi e 

disputava corridas memoráveis com meu irmão, assim como o Ferrorama, e muitos outros 

brinquedos que me fizeram desejar construí-los e sonhar em ter robôs que as séries Hanna 

Barbera da época como: Perdidos no Espaço (1965), Thunderbirds em Ação (1965), Jornadas 

nas Estrelas (1966), O Homem de 6 Milhões de Dólares (1973), Guerra nas Estrelas – A Nova 

Esperança (1977), Battlestar Galactica (1978), Buck Rogers no Século XXV (1979), entre 

outros, que insistiam em me motivar. 

 
1 Neste item optei por usar a primeira pessoa, pois trata-se de um relato pessoal para que o leitor possa, se desejar, 
conhecer um pouco sobre a autora. A dissertação seguirá os padrões da ABNT, exceto neste item. 
2 Kit de modelos montáveis em escala da empresa americana Revell Inc. - The World´s Moldmakers, fundada por 
Lewis H. Glaser em 1956 - https://www.revell.com/history/. Acesso em: 02 nov. 2019. 
3 A Matchbox é marca da uma empresa britânica chamada Lesney Products & Co Ltd. em modelos em escala de 
carros, fundada por Leslie Smith e Rodney Smith em 1947 - http://www.matchbox.com. Acesso em: 02 nov. 2019. 
A marca foi passada à Universal Toys após sua falência em 1982 e em 1992 a Universal vendeu a marca para 
Tyco, que em 1997 foi comprada pela Mattel e a marca rival dos carros Hot Wheels se juntaram. 
4 Autorama é um brinquedo de modelismo elétrico de automóveis de corrida em pistas especialmente fabricadas 
para o esporte com carros em escalas em escalas 1/32 ou 1/24 e foi lançado e trazido ao Brasil em 1963 e fabricado 
pela empresa brasileira Estrela Ltda. https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorama. Acesso em: 02 nov. 2019. 
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As bonecas também se faziam presentes, mas havia poucas meninas no meu entorno 

para brincar. Então, eu desmontava as bonecas para ver como uma delas, por exemplo, produzia 

risos, como a boneca Gui-Gui5, minha preferida, e as bonecas Bate-Palminha, Amiguinha, 

Susi6, entre outras tantas. Em 1972 ganhei o primeiro console de videogame, o Atari e mais 

tarde o Genius, primeiro brinquedo eletrônico vendido no Brasil na década de 1980 inspirado 

no americano Simon, reeditado em comemoração aos 75 anos da empresa Estrela Ltda., para 

nossa alegria. 

E assim, do ensino fundamental até o 6º ano do ensino médio, segui ano a ano 

evoluindo dentro da normalidade no Colégio São Judas Tadeu. Do 7º ano até o final do colegial 

cursei no Colégio Arquidiocesano de São Paulo e lá foram os meus anos iniciais na área de 

exatas, que reforçaram meu currículo e sedimentaram minha inclinação pela área. Veio a época 

do Vestibular e fui aprovada na FMU em Matemática; na PUC-SP – em Matemática, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) – em Computação e na Faculdade de 

Engenharia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) em Engenharia. Não alcancei 

pontuação suficiente para ingresso na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli), 

e não realizei as provas na Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) e o Instituto Mauá de 

Engenharia (Mauá), devido aos custos agregados e a distância. Já estava satisfeita e orgulhosa 

do meu feito. A hora de decidir a faculdade e o curso chegou e não havia dúvidas que engenharia 

seria mesmo meu melhor caminho. Eletrônica foi a primeira opção escolhida, pois segundo meu 

entendimento, na época, me daria as condições de criar os mais diversos tipos de brinquedos e 

robôs, mas na realidade demandava a mecatrônica que só surgiu 20 anos mais tarde. 

Iniciei meus estudos em engenharia em 1985 na Faap, que me acolhe até os dias atuais 

com o cargo Professora Adjunta. Entretanto, na graduação me deparei com disciplinas que não 

me entregavam aquilo que eu desejava, pois eu ainda estava no básico (época em que curso é 

comum para todas as modalidades de engenharia da escola) e só o terminaria ao final do 

segundo ano, mas sem saber já abriam e “treinavam” minha mente para o que viria pela frente. 

Na ansiedade de estudar o que eu desejava, o que eu pensava ser meu maior desejo, 

me matriculei no primeiro curso de robótica do Brasil na empresa chamada Digibrás, já extinta, 

e que me propiciou conhecer linguagem de programação Assembly, como desenhar e montar 

um circuito, gravar uma Erasable Programmable Read-only Memory (Eprom) 7, soldá-la, 

 
5 Gui-Gui é uma boneca brasileira lançada nos anos 60 e fabricada pela empresa brasileira Estrela Ltda. 
6 Susi é uma boneca brasileira lançada em 1966, relançada em 1997 e fabricada pela empresa brasileira Estrela 
Ltda. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Susi. Acesso em: 02 nov. 2019. 
7 A Eprom é uma memória somente leitura que é programável e apagável. Neste chip fazemos a gravação das 
instruções que o equipamento conectado ao circuito vai executar ao ser ativado e desativado. 
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depois conectá-la a um braço robótico bastante simples (com movimento de rotação em torno 

de um eixo) e obter movimentos nas três direções: x, y e z. Isto já é muito próximo do que 

chamamos hoje de Movimento Maker.  

O Movimento ou abordagem Maker é derivado do conceito ou cultura norte-americana 

do “faça você mesmo”, do inglês, “do it yourself” – DIY. Esta cultura atualmente é suportada 

por hardware de arquitetura open-source (fonte de dados aberta) com Kits de eletrônica de 

baixo custo, e softwares de modelagem 3D (preferencialmente gratuitos), Kits de robótica, 

impressão 3D, Kits de impressoras RepRap - replicating rapid prototype – protótipo de 

replicação rápida (montadas pelos seus usuários para seu próprio uso), equipamentos de 

controle numérico com interface para computadores, para corte de madeira, tecido ou metal e 

plástico impresso. Os locais onde hoje trabalham as comunidades Maker são conhecidos como 

makerspaces ou fablabs (laboratórios preparados com os equipamentos necessários), de acordo 

com sua utilização e organização (FAVA, 2016). 

Mas a experiência foi mais interessante e motivadora para mim na parte mecânica do 

que na parte eletrônica do robô, e assim decidi mudar o trajeto inicial. Nesta correção de rota, 

tive contato, já no final do terceiro ano, em 1988, com mais uma Semana da Engenharia, um 

evento tradicional na escola que traz as melhores novidades do mercado e, em uma das 

apresentações, uma empresa, da qual não me recordo o nome, versou sobre o software 

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application (Catia) ou Aplicação Interativa 3D 

Assistida por Computador de desenvolvimento da empresa francesa Dassault Systemes8. 

É usado de forma massiva pelas empresas de veículos aeroespaciais, aéreos, 

automotores e defesa militar no mundo. Eu assisti aquela apresentação e o encantamento tomou 

conta de mim: Eu vou trabalhar com isso. Aquela demonstração foi um verdadeiro “alvoroço” 

e todos queriam informações, falar com os palestrantes e saber mais sobre aquela “mágica 

tridimensional”. 

Na semana seguinte, voltamos às aulas e lá estava eu conversando com o Professor 

Sergio Sonnino (1909-2007) um senhor judeu italiano nascido em Reggio Calábria, matemático 

da Universidade de Pisa, com seu inseparável cachimbo, gravata desalinhada e camisa 

desarrumada pela pressa em colocar cálculos e mais cálculos espalhados pela lousa, sem 

qualquer preocupação com o local onde se dava a continuação sequencial da escrita em sua aula 

 
8 Dassault Systemes, na época de sua fundação em 1977 com o nome de Avions Marcel Dassault, empresa hoje 
com mais de 20 subsidiárias, dentre elas a Systèmes que desenvolve a soluções CAD/CAE/CAM de projetos 
(Computer Aided Design (CAD) – Projeto Assistido por Computador) 2D e 3D, análises e simulações de 
engenharia (CAE – Computer Aided Engineering – Engenharia Assistida por Computador) e manufatura 
(Computer Aided Manufacturing (CAM) – Manufatura/Fabricação Assistida por Computador. 
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brilhante. Ele, meu querido e saudoso professor de Mecânica Geral e meu grande incentivador, 

Professor Sonnino, foi um dos fundadores da Faculdade de Engenharia da FAAP e da Faculdade 

de Computação e logo me contou que já naquela época fundou um Núcleo de Projetos que 

prestava serviços às empresas e já usava CAD em 1987 (de forma pioneira, diga-se de 

passagem), apenas 5 anos depois do nascimento do AutoCAD, em 1982, na Califórnia, 

desenvolvido pela Autodesk Inc. Ele destacou um aluno de design que já trabalhava lá desde a 

fundação do núcleo para me possibilitar ter as primeiras aulas de AutoCAD nas férias de 1988. 

Outro professor que eu não poderia deixar de mencionar foi o Professor Paulo Sergio 

Colli Bógus, o então coordenador do curso de engenharia, que apresentou uma técnica 

realmente para poucos, a de acompanhar uma aula de exercício de cálculo sem escrever na 

lousa. Realizávamos os exercícios, equação por equação, raciocinando sobre os efeitos do que 

estávamos calculando. Simplesmente sensacional. Esta metodologia incomum me ajudou muito 

a ver um outro lado da matemática e abriu bastante minha mente. O Professor Paulo encerrou 

sua carreira na Superintendência Geral do Instituto Mauá de Tecnologia e nos deixou em 2019. 

Ao mesmo tempo em que isso ocorria, busquei uma monitoria na disciplina de 

Laboratório de Materiais de Construção Mecânica com o querido professor e engenheiro Tomio 

Kitice (1918-1998), Engenheiro de Minas e Metalurgia graduado pela Escola Politécnica em 

1946, foi o primeiro nikkei dedicado à metalurgia, pesquisador conceituado no Instituto de 

Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e professor das escolas de engenharia 

Mackenzie, da Faap e Mauá. Nesta última, ele foi Diretor (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 

2006). Com ele, tive o primeiro contato com o “ensinar” e “instruir”, meu primeiro ofício. Neste 

laboratório executávamos ensaios destrutivos em corpos de provas e eram dois ou três ensaios 

(variando força e tempo) e dois ou três aços diferentes que se repetiam para cerca de 50 alunos. 

Associado a este laboratório, tínhamos o Laboratório de Metrologia, que complementava o 

estudo dos metais usando as máquinas de embutimento, lixadeiras a água e nos microscópios 

para a visualização das estruturas. Este trabalho me permitiu perceber que eu tinha uma certa 

facilidade em ensinar de forma didática e de fácil entendimento, e isso me motivou a melhorar 

continuamente minha maneira de ensinar. Foram as duas monitorias e primeiras práticas com 

ensino e a preocupação com a aprendizagem. 

Entretanto, eu precisava buscar aquilo que havia visto na Semana da Engenharia. O 

software que a escola dispunha naquela época, 1987, era o AutoCAD, lançado mundialmente 

na feira COMDEX Fall de 1982 como o primeiro software CAD do mercado para computadores 

pessoais. Tive minhas primeiras aulas no final daquele ano e fiquei à espera de uma vaga no 

núcleo, mas ela nunca não veio. No entanto, ao chegar no quarto ano e passando a estudar à 
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noite, era chegada a hora do estágio. Colocar no meu currículo que eu conhecia AutoCAD, 

naquela época, abriu-me a primeira porta que eu bati, a de uma empresa revendedora do referido 

produto. Além deste produto trabalhei com muitos outros e mais uma vez acabei entrando em 

contato com a educação, pois passei a ministrar cursos do AutoCAD em empresas, no que 

chamamos hoje de educação corporativa, e posteriormente em mais duas outras empresas, entre 

outras atividades. Em 1990 veio minha formatura em engenharia. 

Em junho de 1991, recebi uma ligação do meu ex-coordenador Prof. Paulo Bogus para 

assumir temporariamente a disciplina de Laboratório de Metrologia que continuava associada 

à disciplina de Materiais de Construção Mecânica da qual eu era monitora. Meu ex-professor 

José Roberto havia se acidentado e eu era a pessoa mais próxima treinada para finalizar o 

semestre daquele ano letivo, mas acabei permanecendo por mais 6 anos ministrando esta 

disciplina. 

Em paralelo, em 1994 eu decidi fechar uma microempresa orientada à prestação de 

serviços de produção de material didático, aberta em 1991, para atuar como terceirizada nas 

duas empresas de tecnologia por onde passei no período e constituí uma nova empresa voltada 

à comercialização, implantação e desenvolvimento de aplicações CAD/CAE, na época. Hoje 

trabalhamos com CAE/CAD/CAM/PDM/PLM9. Nesta empresa, apesar de atuar em outras 

atividades, criei um departamento de treinamento que mais tarde tornou-se um Centro 

Autorizado de Treinamento de Produtos Autodesk (Authorized Training Center) no qual atuei 

diretamente por 20 anos. Nesta atividade, eu participava da definição dos conteúdos e das 

metodologias de aprendizagem, da criação dos materiais dos alunos e instrutores, das 

tecnologias e das avaliações. Esta atividade dupla me propiciou o estudo contínuo de novos 

softwares ao longo de todo este período, geralmente em parte autodidata e depois através do 

acesso aos treinamentos online ou presenciais do fabricante, viabilizado através da empresa que 

também é revendedora autorizada. 

Por trabalhar na faculdade de engenharia e com tecnologias computacionais para 

projetos, convidei meu diretor da faculdade a informatizar o curso e criei o curso de Introdução 

ao Sistema Operacional MS-DOS e o curso de AutoCAD Básico, possivelmente um dos 

primeiros do Brasil dentro da grade curricular, em 1994 e 1996 respectivamente. 

A partir daí, ao longo dos anos, eu desenvolvi um projeto de implantação de disciplinas 

CAE/CAD que permeasse o curso de engenharia mecânica do 2º ao 7º Semestre, levando os 

 
9 CAD – Projeto Assistido por Computador, CAE – Engenharia Assistida por Computador, CAM – Manufatura 
por Computador, PDM – Gerenciamento de Dados de Produto e PLM – Gerenciamento de Ciclo de Vida de 
Produto. 
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alunos à maior carga deste tipo de disciplinas do mercado. Criei 5 disciplinas orientadas a: 

desenho técnico 2D (Expressão Gráfica 2), projeto mecânico 2D (Laboratório de Elementos de 

Máquina), projeto mecânico 3D (Tecnologia Computacional para Engenharia Mecânica), 

simulação de mecanismos e análise por elementos finitos (Laboratório de Simulação Dinâmica) 

e análise de estruturas mecânicas (Laboratório de Análise Estrutural). Posteriormente, assumi 

duas disciplinas na engenharia de produção, quando criei o curso de AutoCAD voltado a layout 

de fábrica e uma disciplina de Tecnologia Computacional para Engenharia de Produção, com 

conteúdo baseado em planilha eletrônica, processador de textos e sistema de gestão de projetos. 

Recentemente substituí um colega da engenharia civil na disciplina Estruturas 

Computacionais: Modelagem e Simulação, quando adaptei o conteúdo de análise de estruturas 

da engenharia civil com ensaios virtuais de fluidodinâmica computacional para conforto 

térmico, ar-condicionado e fumaça, insolação e comportamento do vento nas estruturas e 

análise estrutural. Essas disciplinas me permitiram aprimorar a metodologia de ensino aplicada 

por meio de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e metodologias ativas. 

A trajetória profissional me exigiu uma especialização em Marketing para entender o 

funcionamento do mercado e suas estratégias. Cursei, então, uma pós-graduação Lato Sensu em 

Comércio Exterior para lidar com processos de importação e um curso de MBA Profissional 

em Gestão de Vendas em 2002 na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) ainda 

para reforçar meus conhecimentos para o exercício da atividade profissional. Ainda em 2002, 

promovida pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) de São Paulo aos professores da 

casa, uma pós-graduação inovadora em Tecnologia Educacional, carinhosamente conhecida por 

Master em Tecnologia Educacional (TEM), que me inclinou para um maior foco na área 

acadêmica. Este foi um dos primeiros cursos realizados no mercado e no qual tive o prazer e a 

honra de assistir às fantásticas aulas do Prof. José Moran, que tiveram amplo foco no 

conhecimento da educação de adultos – Andragogia e nas tecnologias educacionais, hoje 

conhecidas como TDIC. 

Um pouco mais tarde, em 2013, cursei um MBA em Gestão EaD10, um dos melhores 

cursos EaD que tive o prazer de realizar até hoje. Infelizmente não pude finalizar meu TCC 

devido a um problema de saúde. Mas eu ainda não me dava por vencida, queria cursar o 

mestrado, mas não tive meu projeto aceito na primeira tentativa e, então, iniciei uma 

especialização focada em Docência EaD na UFSCar em março de 2019, onde estudo docência 

 
10 Realizado pela USP de Ribeirão Preto, sob a Coordenação do Núcleo Para o Desenvolvimento de Tecnologia e 
Ambientes Educacionais (NPT), a Fundação de Apoio à USP (Fusp) como parceiro administrativo e o Instituto de 
Ensino e Pesquisa em Administração (Inepad), responsável pelo EaD. 
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em engenharia voltada ao Ensino a Distância. A docência é uma paixão e eu não poderia desistir 

do sonhado mestrado. Continuei a busca quando, para minha surpresa, alguns meses depois, 

mesmo com um curso em andamento, encontrei o edital da PUC-SP dois dias antes de finalizar 

a inscrição. Entrei para o processo seletivo e hoje sou muito grata por poder desenvolver um 

estudo mais profundo, com esta pesquisa que aqui apresento, em uma universidade pela qual 

me apaixonei: a PUC de São Paulo. 

 

A Problematização da Pesquisa 

 

Os cursos de engenharia são graduações do tipo bacharelado11, são titulações que 

variam de 4 a 6 anos. Diferentemente do bacharelado, os cursos de graduação do tipo 

licenciatura preparam o profissional para ser um professor e oferecem, em sua matriz curricular, 

disciplinas como Didática, Psicologia e Pedagogia, trabalhando os conhecimentos pedagógicos 

e do currículo técnico (SHULMAN, 2005). Os cursos de graduação de engenharia não têm 

orientação para formar o engenheiro para docência do ensino superior, pois não dispõem de 

disciplinas para esta formação e, da mesma forma, os cursos de especialização Lato Sensu, pós-

graduação Stricto Sensu em engenharia, e os cursos chamados Master in Business 

Administration (MBA), que titulam muitos engenheiros (e outros profissionais), também não 

os habilitam para a docência, sendo que: 

Não só o corpo docente e tutorial, mas também o corpo técnico administrativo deve 
ser considerado. No caso da Engenharia há especificidades a serem consideradas, 
visto que, a maioria do Corpo Docente não recebe formação para o exercício do 
magistério superior. Tampouco há capacitação no que tange à gestão acadêmica, seja 
no nível da organização do curso, seja nas atividades que devem ser desenvolvidas 
para atender às necessidades de formação (ABENGE, 2017, p. 2). 

A trajetória acadêmica mais curta do engenheiro-docente inicia-se com seu 

bacharelado em uma das modalidades de engenharia e “pelo menos” uma especialização para 

poder atender aos requisitos do MEC, que exige uma pós-graduação Lato Sensu para que o 

bacharel possa atuar como docente no ensino superior, em faculdades de engenharia. O 

destaque peculiar é que essa pós-graduação pode ser cursada sobre qualquer tema (dentro ou 

fora da área da docência), pois não há especificação sobre isso prevista nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) ou as Leis aprovadas de 2019, conforme será detalhado no item: 

 
11 O bacharel é preparado para atuar no mercado profissional constituindo os conhecimentos específicos para sua 
área de atuação (SHULMAN, 2005). 
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2.1.7 Um Breve Histórico sobre as Leis de Reforma Universitária e Currículo, apresentado no 

capítulo 2. 

Considerando a importância da engenharia para o desenvolvimento tecnológico do 

país, a formação do engenheiro-docente demanda a fundamentação pedagógica – por meio da 

adoção de metodologias e abordagens que contribuam com a formação do discente mais 

alinhada com a contemporaneidade, afastando-se das práticas mais tradicionais e a técnica, 

voltada aos conceitos envolvidos na teoria e prática profissional. 

Outrossim, o bacharelando necessita uma formação que o prepare para as demandas e 

desafios da sociedade imersa na cultura digital, o que, na contemporaneidade, terceira década 

do século XXI, reflete as inovações de uma indústria denominada 4.0 e para os contextos que 

se desenvolvam posteriormente. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em engenharia (DCNs de 

engenharia) revelam que o corpo docente desses cursos não recebe formação para o exercício 

do magistério (BRASIL, 2019), o que inclui capacitação didático-pedagógica, o equilíbrio entre 

os incentivos funcionais e acadêmicos, os recursos de pesquisa e extensão para as atividades 

acadêmicas, e finalmente, o envolvimento entre profissionais de empresas em atividades 

acadêmicas (OLIVEIRA, 2019). 

Está mencionado nas DCNs de engenharia que devem ser adotadas metodologias de 

ensino mais modernas e mais adequadas à nova realidade global, as quais se baseiam na vasta 

utilização de tecnologias da informação (BRASIL, 2019) e que o professor passe a ter o papel 

de “mediador e tutor” na geração e disseminação dos conteúdos. As DCNs mencionam, ainda, 

que deve ser dado destaque ao “ensino baseado em projetos” ou “aprendizagem baseada em 

projetos” (ABP) ou PBL do inglês, Problem Based Learning, no desenvolvimento de 

competências, da aprendizagem colaborativa, da interdisciplinaridade, a maior adoção de 

tecnologias digitais que viabilizem a abordagem “sala de aula invertida”, laboratórios 

rotacionais, rotação individual, atividades e espaços ambientados para imersão. Mais do que 

tudo, é importante incutir sentido, dinamismo e autonomia no processo de aprendizagem 

engajando o aluno desde o início de seu curso por meio de metodologias ativas, que envolvam 

solução de problemas concretos em atividades que tenham como requisito a 

interdisciplinaridade, contribuindo com a melhoria do ensino e combatendo a evasão escolar. 

Identificou-se, pelo levantamento de escolas de engenharia de IES no sistema e-MEC12, que há 

 
12 O sistema e-MEC é uma plataforma que apresenta as informações sobre cursos, modalidade, instituições de 
ensino superior ofertantes e dados sobre as avaliações periódica dos cursos, dentre outras (MEC, 2019b). 
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um baixo número de cursos específicos de formação de engenheiros-docentes, apesar de haver 

muitos cursos para formação de docentes para o ensino superior sem a orientação profissional 

específica área a área de engenharia. 

Assim, a questão que instiga este trabalho está relacionada a, como o engenheiro 

constrói sua trajetória docente, uma vez que, segundo o MEC (2019a), os cursos de bacharelado 

não habilitam o profissional a lecionar. De acordo com as DCNs, temos: 

A maioria do corpo docente que atua na Engenharia não recebe formação para o 
exercício do magistério superior, tampouco há capacitação no que tange à gestão 
acadêmica, seja no nível da organização do curso, seja nas atividades que devem ser 
desenvolvidas para atender às necessidades de formação (BRASIL, 2018, p. 8). 

Portanto para atuar como docente, segundo o documento “Seja um Professor”do MEC 

(2019a, p. 1) “o Bacharel precisa de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no 

ensino superior exige-se que o profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu (especialização).” Os cursos de pós-graduação Lato Sensu da área de engenharia são 

eminentemente técnicos e não dão suporte à docência para engenheiros que desejam se tornar 

professores. 

Os cursos de licenciatura que habilitam professores para a educação infantil, ensino 

fundamental e médio são feitos partir de estudos de licenciatura em instituições de nível 

superior conforme o Art. 62 da Lei n.º 9.394 (BRASIL, 1996). Os cursos de formação docente 

para o ensino superior cobrem as especificidades necessárias nas dimensões cognitiva, 

andragógica, reflexiva e pedagógicas. 

Já as especializações em docência no ensino superior orientados para engenharia 

abordam os mesmos tópicos nas dimensões cognitiva, andragógica, reflexiva e pedagógicas 

(entre elas as metodologias ativas como PBL), mas não os atualiza quanto a evolução das 

tecnologias impulsionadoras da Indústria e da Educação 4.0. 

As DCNs pedem, ainda, que haja um Programa de Formação e Desenvolvimento do 

[...] corpo docente que seja contínuo, tanto quanto o envolvimento com o Projeto Pedagógico 

do Curso, além de ter: 

[...] aprimoramento em relação à proposta formativa, contida no Projeto Pedagógico, 
por meio do domínio conceitual e pedagógico, que englobe estratégias de ensino 
ativas, pautadas em práticas interdisciplinares, de modo que assumam maior 
compromisso com o desenvolvimento das competências desejadas nos egressos 
(BRASIL, 2019, p. 41). 
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Questão Problema de Pesquisa 

 

A inquietação de como o engenheiro constrói sua trajetória como docente do ensino 

superior em engenharia me instigou a esta busca e trouxe revelações preliminares interessantes. 

Assim, a questão problema desta pesquisa versa sobre: 

Como os engenheiros constroem a sua formação para a docência para atender, a um só 

tempo, às exigências das DCNs de engenharia, das tecnologias da Indústria 4.0 e do ambiente 

didático-pedagógico caracterizado como Educação 4.0 para formar novos engenheiros? 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre esta formação do engenheiro-docente na 

contemporaneidade e apontar novos caminhos para a construção do conhecimento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reunir os impulsionadores das tecnologias da Indústria 4.0 para guiar a trajetória 

de formação do docente engenheiro e a construção de currículos para as diversas engenharias; 

 Compor um conjunto de impulsionadores da Educação 4.0 para conduzir a os 

caminhos de formação e a constituição de currículos para as engenharias; 

 Realizar a revisão de literatura das produções científicas sobre o tema, buscando 

identificar como os autores tratam a formação docente do engenheiro em suas pesquisas; 

 Levantar e analisar o currículo dos cursos de pós-graduação ou extensão 

acadêmica (à distância ou presencial) voltado à docência de engenharia no país. 

Esta pesquisa busca, desta forma, contribuir com o debate da comunidade acadêmica 

sobre a necessidade do olhar mais adensado à formação do engenheiro-docente ao mostrar um 

conjunto de áreas do conhecimento que o engenheiro possa agregar para sua carreira acadêmica 

na docência, para além dos requisitos do MEC, contribuir com a qualidade da formação de 

novos engenheiros para um cenário de Quarta Revolução industrial. 

Os resultados desta pesquisa podem, também, colaborar com a construção de 

currículos de engenharias para além de suas especializações técnicas, bem como estimular a 

criação de mais cursos específicos para atender aos docentes de mais de 50 engenharias 

diferentes. 
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Estrutura da Dissertação 

 

Esta pesquisa está organizada da seguinte forma: 

Introdução – é mostrada uma breve trajetória acadêmico-profissional da 

pesquisadora, a problematização, o objetivo geral e os específicos desta pesquisa. 

Capítulo 01 – Metodologia – é apresentada a revisão da literatura e o levantamento da 

oferta de cursos da base do e-MEC disponíveis aos engenheiros que optam por cursos de pós-

graduação voltados ao ensino superior de engenharia. 

Capítulo 02 – Referencial Teórico – é abordado sobre ensino de engenharia no Brasil, 

contextualizando a história do ensino no Brasil e a história da engenharia, bem como o 

desdobramento nas atuais verticalizações, no currículo, desde o início até os dias atuais, no 

cenário de formação de professores para o ensino superior de engenharia. È descrito sobre 

Políticas Públicas o Plano Nacional de Educação (PNE), um histórico sobre as leis de referência 

e base. Este capítulo contém a fundamentação teórica sobre a problemática apresentada e traz 

os principais autores da academia – em ordem alfabética: Abramovici, Apple, Bardin, Blikstein, 

Dewey, Feldmann, Freire, Gaeta, Gil, Masetto, Gimeno Sacristán, Saviani, entre outros. Em 

Indústria 4.0, apresento como se constituiu a plataforma, os conceitos, o termo que se tornou 

internacional, a agenda brasileira e as tecnologias impulsionadoras. Em Tecnologias da 

Educação ou Educação 4.0? descrevo as principais Tecnologias Educacionais, Metodologias 

e Técnicas. 

Capítulo 03 – Apresentação, Análise e Interpretação dos Dados – é delineado o 

processo da pesquisa as discussões sobre a análise dos dados e os resultados obtidos, tendo em 

vista todo o embasamento teórico do capítulo do Referencial Teórico 

Considerações Finais – é discutido sobre os resultados da análise e das pesquisas 

apresentadas, bem como uma sugestão de trabalhos futuros. 
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1 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o método e os procedimentos que orientaram esta pesquisa. Foi 

empregada uma abordagem qualitativa, exploratória com levantamento bibliográfico e análise 

documental. 

A coleta de dados envolveu, assim, a revisão de literatura sobre o tema e a análise 

documental de matrizes curriculares de cursos de pós-graduação a distância. A abordagem se 

justifica devido às características do fenômeno em estudo, como caracteriza Antônio Carlos Gil 

(2002, p. 133): 

A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados 
coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos 
teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo 
como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização 
desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. 

Os procedimentos foram empregados na: 

a. Compilação do conjunto de impulsionadores da Indústria 4.0. 

b. Composição do conjunto de impulsionadores da Educação 4.0. 

c. Revisão de literatura sobre o tema docência de engenharia. 

d. Levantamento e análise documental de currículos de cursos de formação. 

 

O quadro, a seguir, sintetiza os objetivos e os procedimentos de pesquisa. 

 

Quadro 6 - Objetivos e procedimentos da pesquisa 

Objetivos 
Específicos 

Procedimentos Dados 
Coletados 

Análise dos 
Dados 

Compilar os impulsionadores 
das tecnologias da Indústria 4.0 

para guiar a trajetória de 
formação do docente engenheiro 
a construção de currículos para 

engenharias. 

Levantamento e 
articulação em 

pesquisa 
bibliográfica. 

Bibliográfico. Análise de 
conteúdos. 

Compor um conjunto de 
impulsionadores da Educação 
4.0 para guiar a construção de 
currículos para engenharias. 

Levantamento e 
articulação em 

pesquisa 
bibliográfica. 

Bibliográfico. Análise de 
conteúdos. 

Realizar a revisão de literatura 
sobre o tema em tela buscando 

identificar como os autores 
tratam a formação docente do 
engenheiro segundo as DCNs, 

as tecnologias da Indústria 4.0 e 
metodologias da Educação 4.0. 

Levantamento em 
bases de dados 

BDTD e 
Abenge-Cobenge. 

 

Listagem de 
produções 
científicas. 

Análise de 
conteúdo das 
produções. 
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Levantar e analisar o currículo 
dos cursos de pós-graduação ou 
extensão acadêmica voltados à 
docência de engenharia no país. 

Levantamento de 
cursos na plataforma 

e-MEC e Google. 

Listagem da 
oferta de Cursos 
sobre formação 
para a docência 

de ensino 
superior. 

Análise de 
conteúdo das 
informações 

divulgadas nos 
portais. 

Fonte: A autora, 2020. 
 
 

1.1 Compilação de Impulsionadores da Indústria 4.0 

 

Executou-se um levantamento dos impulsionadores da Indústria 4.0 com um dos 

principais autores que versam sobre a ‘Quarta Revolução Industrial’, do original: ‘The fourth 

industrial Revolution’, e fundador do World Economic Forum (SCHWAB, 2018) com mais de 

9.701 citações no Google Acadêmico, as indicações da CNI (2016) através do documento 

“Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil” apresentado no site do Portal da Indústria da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Brasil e o documento oficial da ‘Plataforma 

Indústria 4.0’ originador do movimento, na Alemanha (PLATTFORM INDUSTRIE 4.0, 2018). 

Para esta etapa, foi empregada uma abordagem qualitativa, exploratória com levantamento 

bibliográfico e análise documental. A Lista dos impulsionadores e sua relação com a indústria 

4.0 foram apresentadas no item 3.1 desta pesquisa, visando trazer a conhecimento as origens, 

conceitos e práticas. 

 

1.2 Composição de Impulsionadores da Educação 4.0 

 

Foi feito um levantamento dos impulsionadores da Educação 4.0 com alguns autores 

que referenciam a influência da Quarta Revolução Industrial na Educação com, Fossatti e Jung 

(2018) autores do livro “O Dilúvio Digital e seus Impactos na Educação 4.0 e na Indústria 4.0”, 

Veras e Rasquinha (2019) autores do livro “Educação 4.0 - O mundo, a escola e o aluno na 

década 2020-2030”, Elmôr Filho et al. (2019): “Uma Sala de Aula é Possível: Aprendizagem 

Ativa na Educação em Engenharia” que trabalha as DCNs de engenharia (BRASIL, 2019) e 

Masetto (2010) “O Professor na Hora da verdade: A Prática Docente no Ensino Superior”, autor 

mais citado nos estudos acadêmicos da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). Para esta etapa, foi empregada uma abordagem qualitativa, exploratória com 

levantamento bibliográfico e análise documental. A Lista dos impulsionadores e sua relação 

com a educação 4.0 foram apresentadas no item 3.2 deste trabalho visando trazer à ciência as 

origens, conceitos e práticas. 
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1.3 Revisão de Literatura 

 

Realizou-se a revisão das produções científicas em bases de dados oficiais, na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) para compor um número 

adequado de trabalhos. Adicionalmente, foram elaboradas buscas de artigos publicados na base 

dos anais do Congresso Brasileiro de Engenharia (Cobenge), base de dados que congrega, 

especificamente, produções sobre a temática em estudo. 

O tratamento de dados dos levantamentos passou por um processo de cuidadosa 

seleção, simplificação, abstração e transformação dos dados com objetivos claros, de acordo 

com os procedimentos de Bardin (1977). 

 

1.4 Levantamento da oferta de cursos e identificação dos currículos 

 

Foi realizado levantamento na base de dados e-MEC13. Optou-se por pesquisar no e-

MEC devido aos registros estarem agrupados e disponíveis para consulta on-line. Nesse caso, 

trata-se de cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade a distância e presencial, que são 

submetidos a credenciamento pela Capes e figuram na base e-Mec. Cabe esclarecer que os 

cursos presenciais de pós-graduação Lato Sensu não necessitam passar pelo processo de 

credenciamento pelo MEC. Dessa forma, não estão descritos em uma base de dados e podem 

ser oferecidos com qualquer nomenclatura, período de oferta e matriz curricular. No entanto, 

não houve uma quantidade substancial de curso – apenas 6, o que levou a uma busca adicional, 

utilizando buscadores da internet e resultou em aumento de 50% na quantidade.  

O acesso às informações desses cursos se deu, primeiramente, em buscadores da 

internet, por meio de materiais de divulgação das próprias instituições de ensino, contato por e-

mail e whatsapp. 

O detalhamento do processo de análise conteúdo é apresentado no Capítulo 3 desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 
13 Esta é a base do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, conhecido como: Cadastro 
e-MEC, e é a base de dados oficial dos cursos e Instituições de Educação Superior - IES, regulamentado pela 
Portaria Normativa nº 21, de 21/12/2017 (MEC, 2020). 
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1.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados para a pesquisa qualitativa se dará por meio da análise de 

conteúdo, de acordo com os ensinamentos de Bardin (1977), que orienta sobre a: (1) pré-análise 

com a fase de leitura, escolha de documentos, formulação dos objetivos de pesquisa, elaboração 

de indicadores e preparação do material; (2) codificação, (3) categorização e (4) tratamento. O 

capítulo 3 deste trabalho está dedicado a este tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo está organizado em quatro partes, sendo que a primeira trata da 

contextualização da história do ensino e história da engenharia até a contemporaneidade, sua 

projeção e verticalização, sobre o ensino de engenharia e a formação de professores, e sobre a 

formação de professores (da engenharia) para o ensino superior. Entre os autores que 

colaboraram nesta fundamentação teórica, figuram estrelas como: Apple (1986), Cortella 

(2003), Dewey (1974), Feldmann, Masetto e Freitas (2016), Freire (2005), Gaeta e Masetto 

(2013), Giovedi (2012), Lira (2010), Oliveira (2019), Saviani (2007), Stephanou e Bastos 

(2011), Tyler (1979), documentos governamentais, entre outros. 

A segunda parte trata das políticas públicas trazendo o Plano Nacional de Educação 

(PNE), Diretrizes Curriculares Nacionais de Engenharia, Leis e documentos que a definem e 

sobre os currículos em engenharia e autores importantes como Gimeno Sacristán (2013), 

Oliveira (2019) e Telles (1994). 

A terceira parte fundamenta e contextualiza da indústria 4.0 desde sua origem, a 

plataforma, as agendas em outros países do mundo e seus impulsionadores no cenário industrial 

de Schwab (2018). Vinte diferentes assuntos de tecnologia de aplicação, absolutamente 

encantadores, motivadores e fundamentados nas raízes da física e matemática nos quais 

encontrei ajuda e muito conhecimento impressos por Bajd (2010), Sacomano (2018), Da Mota 

Brito et al. (2020), Souza e Royer (2013), Sharma, Agarwal e Mahapatra (2020), Mayer-

Schonberger e Cukier (2013), Gutierres (2017), Ertel (2017), Jones (2018), Chojecki (2020), 

Aggarwal (2018), He et al. (2016), Platzer (2018), Miller (2017), Hicklin, Schurvinton e Beard 

(2015), Buxmann, Hess e Ruggaber (2009), Miede et al. (2010), Laureth (2014), Finkenzeller 

(2003), Calero Valdez et al. (2015), Tori e Hounsell (2018), Vitor (2020), Guedes e Lula Jr. 

(2008), Dos Santos Cardoso, Ferrari e De Almeida (2019) e Aron (2019). 

A quarta e última parte ficou reservada, mas não menos, e digo absolutamente 

importante, às fundamentações da Educação, citando metodologias ativas, técnicas 

pedagógicas, tecno pedagogias e tecnologias educacionais usadas na educação para 

engrandecer a aprendizagem, fruto do trabalho docente. Aqui temos a presença de Blikstein 

(2018), Cabezas (2019), Filatro e Cavalcanti (2018), Fossatti & Jung (2018), Freire (2008), 

Führ (2018, 2019), Gabriel (2013), Hussin (2018), Dos Santos et al. (2014), Leão et al. (2021), 

Miller et al. (2015), Nardin, Fruet e Bastos (2009), Rubin (2013), Silva (2018), Stager (2016), 

entre outros. 
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2.1 O Ensino de Engenharia no Brasil 

 

2.1.1 Contextualização da história do ensino no Brasil 

 

A chegada dos Jesuítas no Brasil em 1549, por intermédio do governador-geral Tomé 

de Sousa, foi o marco embrionário da educação brasileira, trazendo consigo a ideia de converter 

o índio nativo da Bahia à fé Cristã. Padre José de Anchieta, que abandonou as caravelas 

portuguesas, era um atuante educador dos caminhos de Jesus e a e ele foi conferida a missão de 

educar os nossos índios, conforme descreve Saviani (2007) por meio de recursos como teatro, 

música, leitura, escrita e a poesia. 

Já no século XVII, o aprendizado seguia com a doutrina cristã e aulas de Humanidades 

(em várias línguas), Teologia, Direito Canônico, Filosofia, Retórica e Ofícios, formando a mão 

de obra para engenhos e outras atividades. 

A Companhia de Jesus promulga em 1599 o Ratio Studiorum, o código pedagógico 

dos jesuítas, um manual prático que preconizava métodos de ensino e orientava o professor na 

organização de sua aula. E as aulas dos Jesuítas eram rigorosamente seguidas conforme o 

documento e exercícios e trabalhos escritos diariamente com sua correção, um a um. Com muito 

cuidado, os padres conseguiram educar os índios e calcula-se que mais de 20 colégios foram 

implantados até 1759. O período 1549-1759 – Brasil Colonial, segundo Dermeval Saviani 

(2007) refere-se ao “Monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional”que por 200 anos 

seguiu o código pedagógico no Brasil. A partir de 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

marquês de Pombal, baniu destas terras a Companhia de Jesus, ordenando o fechamento das 

escolas e a expulsão dos jesuítas, e então a catequização e o ensino se misturaram no seu novo 

sistema educacional. Segundo o mesmo autor, outras ordens religiosas e os Franciscanos 

realizaram tentativas mais pontuais de ensino, mas que, por fim, não vingaram. No entanto, as 

reformas Pombalinas da instrução pública foram consideradas e acendeu-se ambiente favorável 

para ideias pedagógicas com visão iluminista. A sistemática pedagógica de disciplinas avulsas 

(aulas régias), que foi introduzida, era ministrada por professores nomeados e pagos pela Coroa 

Portuguesa com recursos do chamado subsídio literário, que fora instituído em 1772 e estas 

“aulas régias” perduraram no Brasil até 1834. 

A nossa primeira Constituição, em 1824, trazia o conceito de “sistema nacional de 

educação” e se apresentava no Art. 179 como “instrução primária e gratuita para todos os 

cidadãos”. Foi defendida a ampliação do número de escolas primárias, ginásios, liceus, 
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academias e universidades, amplamente distribuídas por todo o território nacional, onde 

deveriam ser ensinados conhecimentos de gramática, ciências e belas artes (MELO, 2012). 

Em 15 de outubro de 1827, foi promulgada a lei que determinava a criação de escolas 

de primeiras letras por todo o território nacional, estabelecendo currículo e concedendo às 

meninas o direito de estudar (este foi o único documento geral instituído pelo Estado até o ano 

de 1946) (MELO, 2012). 

Na década de 20, mais precisamente, 1924, foi criada a Associação Brasileira de 

Educação, dando força a um movimento renovador que marcou a superação das ideias 

pedagógicas tradicionais por uma nova pedagogia. O Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, sendo um documento político-educativo, orientava sua causa em defesa da Escola 

Pública e suas diretrizes influenciaram, entre outras, num aspecto relevante da década de 1930, 

segundo Stephanou e Bastos (2011), a formação de professores tornou-se acentuada aos 

docentes do ensino secundário e, a partir daí, em 1931, criou-se a Faculdade de Educação, 

Ciência e Letras cujos objetivos iniciais seriam a educação dos professores do ensino normal e 

secundário. 

Mais tarde, em 1939, criou-se a Faculdade Nacional de Filosofia organizada em 5 

temáticas, incluindo a própria Filosofia, Ciências, Letras, Pedagogia e, mais tarde, a Didática, 

dividindo-se em duas modalidades o bacharelado (três anos) e a licenciatura. O Curso de 

Pedagogia seguiu a modalidade bacharelado ao lado dos demais e para receber o diploma de 

licenciado incluía-se um ano adicional de Didática, era o curso conhecido como “3+1”. Esta 

estrutura, embora pouco modificada, existe até hoje e revela a base organizacional da formação 

em nível superior dos profissionais da educação, que compreendem professores e pedagogos. 

O ano de 1932 foi marcado pela Revolução e a divulgação do Manifesto dos Pioneiros 

Educação Nova, acima citado. Saviani formulou este como sendo o segundo período de 1959-

1932 e o chamou de “Coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional” 

(SAVIANI, 2007, p. 46). 

Entre 1946 e 1947 houve a elaboração do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), fixando as diretrizes bases da educação nacional através das 

lideranças educacionais mais expressivas do país. O período anterior do governo revolucionário 

de Getúlio Vargas (1930-1937) e o ditatorial (1937-1945) dentro deste 3º. Período demarcado, 

responsabilizou o presidente pela estruturação do capitalismo no Brasil, onde referenciamos a 

Matriz Varguista. Saviani, em seus estudos, estabeleceu este como sendo o terceiro período 

que, compreende de 1932-1947 e o chamou de “Equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a 

pedagogia nova” (SAVIANI, 2007, p. 46). 
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A seguir, o autor formalizou as datas entre 1947-1961 como sendo o quarto período e 

o chamou de “Predomínio da influência da nova pedagogia” (SAVIANI, 2007, p. 46). Ele foi 

fechado, finalmente, com a promulgação da LDBEN em 1961 marcando a dominação dos ideais 

renovadores, no entanto, acelera-se a crise desta tendência articulando-se à pedagogia 

tecnicista. A Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (em seu artigo 9º) e a Lei de Reforma 

Universitária 5.540 de 1968 (no artigo 26º) estabeleceram que ao Conselho Federal de 

Educação coubesse a fixação de currículos mínimos dos cursos de graduação válidos para todo 

o país. A justificativa para os currículos mínimos alegava a necessidade de se assegurar a todo 

o estudante a “igualdade de oportunidades” através da fixação de conteúdos idênticos em todos 

os cursos de uma carreira, a mesma duração e mesma denominação. Assim, o currículo mínimo 

seria a garantia de uniformidade na profissionalização, de transferência dos alunos entre 

instituições, do fornecimento do diploma para exercício de uma profissão com todos os direitos 

e prerrogativas (artigo 27 da Lei n.º 5.540/68) e, ainda, garantiria a definição de tempos 

mínimos e máximos de duração dos cursos. Os currículos mínimos levaram ao detalhamento 

das disciplinas e cargas horárias obrigatórias que formavam a base para o reconhecimento e a 

avaliação dos cursos. Eles burocratizaram o ensino e engessaram os projetos pedagógicos das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e o próprio processo de formação profissional. 

Dificultavam a liberdade das IES e comprometiam o exercício da autonomia universitária. Com 

o tempo, mostraram-se, também, inadequados diante de um mercado de trabalho que entrou em 

processo de mudança constante, tanto em escala nacional como global. Os currículos mínimos 

passaram a comprometer a qualidade do ensino de graduação na medida em que 

desconsideravam a contextualização e a articulação dos conteúdos ensinados ao processo de 

mudança das áreas de conhecimento e do mercado de trabalho. Este período marcou o governo 

mais democrático (1951-1954) de Getúlio Vargas e impulsionou o Planos de Metas (1956-

1961) de Juscelino Kubitschek (JK), coincidindo a autonomia e a articulação da pedagogia 

tecnicista, já citada. O plano de metas orientava um crescimento acelerado que consistia em 

investir nas áreas de maior importância para o desenvolvimento econômico, principalmente, da 

infraestrutura e indústria de base, energia e transportes, que receberam cerca de 93% dos 

investimentos, e a alimentação e a educação dividiram o restante. O Plano de Metas teve vários 

pontos positivos, mas a educação não teve foco. 

Em 1969 entra em vigor a Lei da Reforma Universitária – Lei n.º 5.540, regulamentada 

pelo Decreto n.º 464 de 11 de fevereiro deste mesmo ano, bem como a aprovação do parecer 

252/69, que inaugurou a entrada das habilitações técnicas nos cursos de pedagogia. Saviani 

definiu este como sendo o quinto período de 1961-1969 e o chamou de “Crise da pedagogia 
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nova e articulação da pedagogia tecnicista” (SAVIANI, 2007, p. 46). Em decorrência do Golpe 

de 1964, que culminou numa série de reformas, instalou-se a educação tecnicista, atendendo às 

necessidades ocorridas, com a crescente industrialização, apresentadas no Planos de Metas, 

fruto da influência do capital estrangeiro (LIRA, 2010). 

O próximo período, Saviani (2007, p. 46) designou-o como o sexto, de 1969-1980 e o 

declarou de “Predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações da concepção analítica de 

filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da concepção crítico-reprodutivista”. O 

final deste período ficou marcado como sendo o da Primeira Conferência Brasileira de 

Educação (CBE) que representou a aproximação da pedagogia crítica e o afastamento da 

reprodutivista. 

Em 1991 realizou-se a sexta e última CBE sinalizando uma rebeldia e reaproximação 

com as propostas pedagógicas críticas ao mesmo tempo que Saviani estabeleceu este como 

sendo o sétimo período de 1980-1991 e o chamou de “Emergência da pedagogia histórico-

crítica e propostas alternativas” (SAVIANI, 2007, p. 47). 

O último período assinalado por Saviani como sendo o oitavo período foi de 1991-

1996, foi chamado por ele de “Neoconstrutivismo, neotecnicismo, neoescolanovismo, com um 

questionamento sobre que rumos tomarão as ideias pedagógicas no brasil” (SAVIANI, 2007, 

p. 47). A pedagogia oficial se rearticula. A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deliberou 

a extinção dos currículos mínimos e estipulou a ideia de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs). Como consequência disso, o Ministério da Educação (MEC) encadeou um amplo 

processo de discussão e formulação dessas diretrizes. Convocou, através de um edital publicado 

em 1997, as universidades e demais IES para ampla discussão com as sociedades científicas, as 

ordens e associações profissionais, as associações de classe, os setores produtivos e outros 

tocados pelo tema, com a finalidade de elaboração das diretrizes curriculares nacionais do 

ensino superior. O MEC em pouco tempo recebeu cerca de 1200 propostas de diretrizes que 

foram sistematizadas por 38 comissões de especialistas. Em paralelo, o Conselho Nacional de 

Educação tomou a iniciativa de propor um ordenamento mínimo dessa discussão. Com efeito, 

a Lei n.º 9.131 de 1995 que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE), estabeleceu que a 

ele coubesse “deliberar sobre as diretrizes curriculares nacionais propostas pelo Ministério da 

Educação e do Desporto para os cursos de graduação” (§ 2º inciso c da Lei n.º 9.131/95). Para 

o adequado cumprimento dessa tarefa, os conselheiros da Câmara de Educação Superior e do 

Conselho Nacional da Educação - (CES/CNE) votaram o Parecer 776 de dezembro de 1997 que 

estabeleceu as primeiras orientações gerais a serem observadas quando da formulação das 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação. 
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2.1.2 Contextualização da história da Engenharia 

 

De forma a melhor guiar este estudo faz-se imperativo caracterizar o que seja a 

eEngenharia, empregando uma definição utilizada pelo inglês Thomas Tredgold (1788-1829), 

segundo Oliveira (2019, p. 9) revela que a “Engenharia é a arte de dirigir as grandes fontes de 

energia da natureza para o uso e conveniência do homem”. No entanto, Cocian (2016, p. 70) 

traz uma definição marcada por destacar cinco elementos essenciais: engenharia como vocação, 

arte e ciência, ciência aplicada, uso de recursos naturais e benefício altruísta como escopo; e 

em comum às várias definições que estudou: “A engenharia é a arte profissional da aplicação 

da ciência, da experiência, do julgamento e do senso comum para a conversão dos recursos 

naturais em benefício da humanidade”. 

No século XVIII, a engenharia era uma formação concomitante à formação militar, 

conhecido o profissional como Engenheiro Militar. Conforme registra Oliveira (2019), o nome 

Engenheiro Civil foi utilizado, pela primeira vez, pelo engenheiro inglês John Smeaton (1724-

1792), um dos descobridores do cimento Portland, forma esta que usou para se distinguir de 

um Engenheiro Militar. 

Até meados do século XX, a formação de engenharia era figurada com alta capacidade 

de cálculos, executora de obras e com grande habilidade em matemática. Hoje, no final do 

primeiro trimestre do ano de 2021, na mesma vertente do século XVII, a engenharia é vista 

como uma ciência que estuda as transformações de recursos naturais e tecnológicos para o 

desenvolvimento da humanidade, que traz a solução de problemas através da viabilização de 

produtos, serviços e empreendimentos. 

A primeira escola de engenharia do Brasil foi a Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho em 1792, que formava os oficiais de infantaria e da cavalaria nos três 

primeiros anos do curso, os da artilharia nos cinco primeiros anos e os de engenharia com o 

curso completo de seis anos, de acordo com Oliveira (2019). Em 1810 foi fundada a Academia 

Real Militar que sucedeu a escola anterior e seus estudantes se transferiram para esta. Em 1856, 

já no segundo reinado no Brasil Imperial independente, D. Pedro II, como Imperador, promoveu 

a divisão dessa instituição, sendo criada a Escola Militar da Corte, que se responsabilizou pela 

formação de engenheiros militares e pela criação da Escola Central em 1858, destinada ao 

ensino da matemática, ciências físicas e naturais e da engenharia civil (TELLES, 1994). Em 

1874, foi criada a Escola Politécnica, mais tarde denominada Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, substituindo diretamente a Escola Central (TELLES, 1994). 
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A segunda escola de engenharia foi fundada em Ouro Preto (Minas Gerais), em 1876. 

Foi a única no período do Império e sob empenho da equipe de D. Pedro II, do cientista francês 

Auguste Daubrée, diretor da École des Mines de Paris e do engenheiro Claude Henri Gorceix 

(1842-1919) que organizou o ensino de Geologia e Mineralogia (TELLES, 1994). Com essa 

escola, veio o decreto lei n.º 6.026 de 6 de novembro de 1875 que definiu que: “Escola de minas 

tem por fim preparar engenheiros para a exploração das minas e para os estabelecimentos 

metalúrgicos” (BRASIL, 1875) já em seu artigo primeiro, como abaixo, com texto original: 
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Imagem 4 - Primeiro currículo de engenharia – Regulamento da Escola de Minas criada na 

Província de Minas Gerais por Decreto da presente data 

 

Fonte: A autora, 2020. 
 
 

O Decreto n.º 8.659, de 5 de abril de 1911, aprovou uma lei orgânica do ensino superior 

na república, conhecida naquela época como Lei Rivardávia Corrêa, que altera o novo formato 

do curso para cinco anos, com seis a oito disciplinas no formato anual. A diferença para os dias 

de hoje é que os cursos se tornaram semestrais, mas a quantidade de disciplinas está na mesma 

faixa. 
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Por meio do Decreto n.º 23.196, de 12 de outubro de 1933 foi regulamentada a 

profissão de engenheiro agrônomo. Dois meses depois, a fim de se coibir o exercício 

profissional dos fornecedores dos produtos e serviços de engenharia e agronomia leigos e 

inabilitados e com o apoio de diversas associações, clubes de engenharia, o Sindicato Nacional 

de Engenheiros e o Instituto de Engenharia de São Paulo, adveio a promulgação do Decreto 

n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(Confea), foi constituído juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e 

Agronomia (Creas), pelo Decreto n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933, promulgado pelo 

Presidente Getúlio Vargas. Um ponto histórico importante, foi pelas vias do Decreto-Lei n.º 

8.620, de 10 de janeiro de 1946, que estabeleceu que o Confea e os Creas constituem em seu 

conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito 

público. Em 24 de dezembro de 1966, ocorreu a sanção da Lei n.º 5.194, que veio então 

regulamentar o exercício profissional dos engenheiros, dos arquitetos e dos engenheiros 

agrônomos (CONFEA, 2021). 

A evolução tecnológica e os desafios da engenharia contemporânea neste século XXI 

conferem a necessidade de uma constante evolução sob todos os aspectos dos cursos, em 

especial no educacional. Para tanto, em 12 de setembro de 1973, foi fundada a Associação 

Brasileira de Ensino de Engenharia (Abenge), uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de 

caráter educacional e cultural de âmbito nacional que objetiva o aprimoramento, a integração e 

a adequação à realidade nacional e internacional da educação em engenharia e o contínuo 

aperfeiçoamento das instituições filiadas (ABENGE, 1973). 

A Figura a seguir ilustra e sintetiza em uma linha do tempo do ensino de engenharia 

no Brasil, apontando alguns dos principais marcos: Real Academia de Artilharia (1792), 

Academia Real Militar da Corte (ARMC) (1810), Alunos Civis na ARMC (1823), Escola 

Central (1858), Escola Politécnicas do RJ (1874), Escola de Minas de Ouro Preto (1876), Escola 

Politécnicas do SP (1893), Escola de Engenharia Mackenzie e Escola de Engenharia de Porto 

Alegre (1896),  Escola Politécnicas do Recife (1912), Regulamentação da Profissão de 

Engenharia, Fundação do Confea e Fundação do Instituto de Engenharia (1933), Fundação da 

Abenge (1973). 

 

 

 

Figura 1 - Linha do tempo na contextualização da história do ensino de engenharia 
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Fonte: A autora (2021)14 
 
 

Esta pesquisadora complementou a citação de trabalho de Telles (1994) que menciona 

as escolas até 1933, adicionando mais algumas escolas tradicionais, numa tabela adaptada e 

particular, a saber: 

 

Quadro 7 - Escolas de Engenharia 

Nome de Fundação 
Ano de 

Fundação 
Nome atual 

Real Academia de Artilharia, Fortificação 
e Desenho 

1792 Instituto Militar de Engenharia 

Escola Astronômica e de Engenharia 
Geográfica 

1890 
Escola Astronômica e de Engenharia 
Geográfica 

Escola Politécnica de São Paulo 1893 
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo 

Escola de Engenharia de Pernambuco 1895 Universidade Federal de Pernambuco 
Escola de Engenharia Mackenzie  1896 Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Escola de Engenharia de Porto Alegre  1896 
Escola de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul  

Escola Politécnica da Bahia 1897 
Escola Politécnica da Universidade 
Federal da Bahia  

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo 

1908 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo 

Escola Livre de Engenharia 1911 
Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais 

Faculdade de Engenharia do Paraná 1912 
Centro Politécnico da Universidade 
Federal do Paraná  

Escola Politécnica do Recife 1912 Universidade Federal de Pernambuco  
Instituto Eletrotécnico de Itajubá 1913 Universidade Federal de Itajubá 

Escola de Engenharia de Juiz de Fora 1914 
Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Continua...  

 
14 Executado através da aplicação disponível em: https://www.preceden.com. Acesso em: 14 jun. 2021. 
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Nome de Fundação 
Ano de 

Fundação 
Nome atual 

Faculdade de Engenharia Industrial 1941 Centro Universitário FEI 
Faculdade de Engenharia da Faap 1947 Centro Universitário Faap 
Escola Superior de Guerra 1949 Escola Superior de Guerra 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 1950 Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
Instituto Mauá de Tecnologia 1961 Centro Universitário do IMT 
Universidade Estadual de Campinas 1962 Universidade Estadual de Campinas 
Universidade Federal de São Carlos 1968 Universidade Federal de São Carlos 
Universidade do Vale dos Rio dos Sinos 1969 Universidade do Vale dos Rio dos Sinos 
Universidade São Judas Tadeu 1971 Universidade São Judas Tadeu 
Faculdade de Engenharia da INSPER 1987 Insper Instituto de Ensino e Pesquisa 

Faculdade de Engenharia da FIAP 1993 
Faculdade de Informática e 
Administração Paulista 

Fonte: A autora (2021). 
 
 
 

2.1.3 As verticalizações da Engenharia 

 

Na terceira década do século XXI existem em torno de 50 diferentes engenharias no 

Brasil identificadas pela autora desta pesquisa e apresentadas na tabela abaixo. O relatório do 

ano de 2018 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

aponta a existência de 496 cursos destas engenharias no Brasil em nosso país (INEP, 2018). 

 

Quadro 8 - Engenharias no Brasil 

Engenharias no Brasil 

1 Engenharia Acústica 27 Engenharia de Petróleo (de Petróleo e Gás) 

2 Engenharia Aeronáutica (Aeroespacial) 28 Engenharia de Produção 

3 Engenharia Agrícola (de Agricultura) 29 Engenharia de Segurança no Trabalho 

4 Engenharia Agronômica (em Agrimensura) 30 Engenharia de Sistemas 

5 Engenharia Ambiental 31 Engenharia de Software 

6 Engenharia Ambiental e Sanitária 32 Engenharia de Telecomunicações 

7 Engenharia Automotiva 33 Engenharia Elétrica 

8 Engenharia Arquitetônica 34 Engenharia Eletrônica 

9 Engenharia Biomédica (Biomecânica) 35 Engenharia Estrutural 

10 Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 36 Engenharia Financeira 

11 Engenharia Civil 37 Engenharia Física 

12 
Engenharia da Computação (da Ciência da 
Comp.) 

38 Engenharia Florestal 

13 Engenharia de Controle e Automação 39 Engenharia Hídrica 

14 Engenharia da Mobilidade (ou de Transporte) 40 Engenharia Industrial 

Continua... 
  



47

 

 
 

Engenharias no Brasil 

15 Engenharia de Alimentos 41 Engenharia Industrial Madeireira 

16 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 42 Engenharia Genética 

17 Engenharia de Biossistemas 43 Engenharia Mecânica 

18 Engenharia de Controle e Automação 44 Engenharia Mecatrônica 

19 Engenharia de Energia 45 Engenharia Metalúrgica 

20 Engenharia de Hardware 46 Engenharia Microeletrônica 

21 Engenharia de Horticultura 47 Engenharia Naval 

22 Engenharia de Inovação 48 Engenharia Nuclear 

23 
Engenharia de Materiais (de Ciência de 
Materiais) 

49 Engenharia Química 

24 Engenharia de Minas 50 Engenharia Robótica 

25 Engenharia de Papel 51 Engenharia Têxtil 

26 Engenharia de Pesca     

Fonte: A autora (2020). 
 

Outras engenharias surgem abordando temas específicos como o curso de Engenharia 

de Negócios Globais, com matrículas abertas da Universidade Dinamarquesa VIA15 ou a 

Universidade Belga Ku Leuven16, ambas com um curso de três anos. Entretanto, também há 

novas engenharias que surgiram a partir de novas tecnologias que despontam no mercado, como 

a Engenharia de Drones, hoje já presente apenas como laboratório da Universidade de 

Cantburry17 na Austrália; a Engenharia de Realidade Virtual e Aumentada, citada pela 

Universidade da California, Riverside18 e a Nano-Engenharia citada pelo Engineers Australia, 

website dedicado aos engenheiros da Austrália19. 

 

2.1.4 Ensino de Engenharia: do início aos dias de hoje 

 

Falar sobre currículo de engenharia demanda inúmeros saberes intrínsecos à vivência 

dos ambientes universitários, salas de aula, ao professorado e aos alunos. É para eles que 

estudam, dedicam e se aprofundam que os educadores e gestores educacionais do ensino 

 
15 VIA University College – Dinamarca. Disponível em: https://en.via.dk/programmes/business/global-business-
engineering-bachelor. Acesso em: 13 jun. 2021. 
16 KU Leuven Eniversiteit – Bélgica. Disponível em: 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be//opleidingen/e/SC_54764298.htm. Acesso em: 13 jun. 2021. 
17 UC - University of Cantburry – Nova Zelândia. Disponível em: 
https://www.canterbury.ac.nz/engineering/ucdronelab/. Acesso em: 13 jun. 2021. 
18 UCR - University of California, Riverside – Estados Unidos. Disponível em: 
https://engineeringonline.ucr.edu/blog/5-engineering-career-paths/. Acesso em: 13 jun. 2021. 
19 Engineers Australia - Principal associação de engenharia da Austrália. Disponível em: 
https://www.engineersaustralia.org.au/. Acesso em: 13 jun. 2021. 
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superior concebem diversos e diferentes currículos (seja na forma de disciplinas ou mais 

atualmente, trilhas e componentes curriculares) dentro de um curso, que construirão a base de 

sua formação e carreira profissional. 

O processo de ensino e aprendizagem, as metodologias, teorias e técnicas, o contexto 

sociocultural-político-econômico e o escalonamento devem respeitar os diferentes sujeitos e 

precisam motivá-los para o conhecimento, exacerbar suas potencialidades e o senso crítico, diz 

que “O Professor deve se engajar não apenas em treinamento de indivíduos, mas também na 

formação de uma vida social apropriada” (DEWEY, 1974 apud MOREIRA, 2008, p. 54). 

Há várias definições de currículo que navegam por experiências e conceitos, das 

origens e do agora, que formalizam de diferentes maneiras e visões deste instrumento. Quando 

olhamos para a sociedade e a acompanhamos através dos meios de comunicação, identificamos 

que há necessidades de diversos profissionais capacitados para atender atividades que o 

mercado está requisitando e quando falamos em ensino superior, deve-se observar a 

experiência, as competências, os perfis e conhecimento teórico e prático que deve ser construído 

e dominado ao final de sua trajetória de formação superior para assumir e colaborar com a 

sociedade de forma eficaz. 

O currículo determina que conteúdos serão abordados e, ao estabelecer níveis e tipos 
de exigências para os graus sucessivos, ordena o tempo escolar, proporcionando os 
elementos daquilo que entenderemos como desenvolvimento escolar e daquilo em que 
consiste o progresso dos sujeitos durante a escolaridade. Ao associar conteúdo, graus 
e idades dos estudantes, o currículo também se torna um regulador das pessoas. Por 
tudo isso, nos séculos XVI e XVII, currículo se transformou em uma invenção 
decisiva para a estruturação do que hoje é a escolaridade e de como a entendemos 
(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 18). 

O americano Ralph Tyler (1979, p. 65) conceitua uma posição mais humanista acerca 

da sua leitura: 

O racional do currículo deve enfatizar fortemente que, no planejamento curricular, 
séria atenção deve ser dada aos interesses, atividades, problemas e preocupações dos 
alunos. Quando possível e apropriado, os estudantes mesmo devem participar do 
planejamento e da avaliação do currículo. 

Trabalhar uma prática de construção de currículo demanda conhecer as três teorias 

curriculares que identificam conceitos que enfatizam o ensino, ideologia e identidade, segundo 

Silva (2003). São elas: 

As teorias curriculares tradicionais (ou teorias técnicas) ocorridas na primeira metade 

do século XX, especialmente por Jonh Franklin Bobbitt, visavam preparar para o ganho de 

habilidades intelectuais através da memorização. Originárias dos EUA, são de tendência 

conservadora e focadas no modelo organizacional e administrativo do mundo corporativo com 
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base nos princípios de Taylor. Ambiente produtivo, trabalho repetitivo de produção em massa, 

as teorias tradicionais também seguiram essa lógica no princípio do currículo. Assim existia 

uma lista de assuntos que deveriam ser ensinados pelo docente e memorizado pelos alunos. O 

currículo era mecanizado, descomprometido e o professor fazia a diferença em sua 

apresentação. 

As teorias curriculares críticas (ou teorias críticas) ecoam a desigualdade social que 

não são tratadas fundamentalmente para preparar os alunos para respeitá-la quando não 

pertencerem de origem. Baseadas nas concepções marxistas, tinham a influência da chamada 

Nova Sociologia da Educação, ecoada por Pierre Bourdieu e Louis Althusser e da Escola de 

Frankfurt especialmente por Max Horkheimer e Theodor Adorno. O olhar dessas teorias está 

no poder. Esses autores viram o crescimento de suas teorias se dar na década de 1960, 

visualizado que a escola e a educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das 

desigualdades sociais constituídas na sociedade capitalista. A função do currículo seria 

favorecer as massas populares, apresentar uma perspectiva libertadora e capaz de trabalhar em 

defesa das lutas no campo cultural e social. 

As teorias curriculares pós-críticas emergiram nas décadas de 1970 e 80 e seu foco 

basal é o sujeito. Em função disso, o Projeto Político Pedagógico (PPP) deve ser elaborado com 

o olhar no aluno e seus interesses, bem como no alinhamento com a Instituição de Ensino 

Superior (IES).  

No entanto, como já nos mostra Cortella (2003), não se trata da ideia de que “a minha 

liberdade acaba quando começa a do outro”. Não se trata da luta pela liberdade individual 

apenas, mas sim da luta coletiva por libertar-se da opressão que recai sobre os seres humanos, 

principalmente sobre aqueles em situação de miséria e de carências. 

Da epistemologia marxista, Freire assimilou a ideia de que as condições sociais 
objetivas nas quais os sujeitos estão inseridos são, em grande medida, responsáveis 
pela consciência que os indivíduos possuem do mundo, ou seja, Freire assimilou o 
quanto essas condições interferem no modo pelo qual os indivíduos enxergam e 
explicam a realidade social que os envolve. Por isso, Freire, invariavelmente 
denunciou o poder da ideologia como força ocultadora da dominação [...] (GIOVEDI, 
2012, p. 14).  

É importante o educador que trabalha com currículo identificar que o currículo crítico-

libertador contribui para a luta dos oprimidos, não importando o seu nível de escolaridade, para 

superação das opressões externas impostas e defenda sua individualidade e direitos em sua 

aprendizagem. 

A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo esta dependência dos oprimidos 
como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em 
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independência. Esta, porém não é doação que uma liderança, por mais bem-
intencionada que seja, lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação dos 
oprimidos é libertação de homens e não de “coisas”. Por isto, se não é autolibertação 
– ninguém se liberta sozinho -, também não é libertação de uns, feita por outros 
(FREIRE, 2005, p. 53). 

Esta ação libertadora deve ser coletiva, colaborativa e moderna de maneira a 

representar o todo e a individualidade de todos. 

 

2.1.5 Formação de professores para o Ensino Superior de Engenharia 

 

O cidadão brasileiro com acesso ao ensino formal percorre uma trajetória que 

compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio norteado pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que propõe situações, conceitos e estratégias sobre a entrega dos 

conhecimentos considerados essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento das crianças e 

jovens. A BNCC tem como fundamento pedagógico o foco do desenvolvimento de 

competências: 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 
e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 8). 

Ela estabelece uma dezena de competências que devem ser trabalhadas durante os 15 

anos de escola e, superada a escolha e decisão vocacional, o estudante percorre o ensino médio 

ou ensino técnico. Até esta fase da vida acadêmica, as competências gerais estabelecidas pela 

BNCC (BRASIL, 2018) incluem as resumidas abaixo, nas quais o discente é convidado a propor 

e testar soluções em situações reais que se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento: 

1. Conhecimento 

2. Pensamento científico, crítico e criativo 

3. Repertório cultural 

4. Comunicação 

5. Cultura digital 

6. Trabalho e projeto de vida 

7. Argumentação 

8. Autoconhecimento e autocuidado 

9. Empatia e cooperação 

10. Responsabilidade e cidadania (BRASIL, 2018). 



51

 

 
 

 

Estas, poderíamos imaginar, já deveriam ser as competências dos discentes que ao 

término do ensino médio, deveriam ter ao chegar à graduação. Mais adiante, ainda dentro item 

2 do referencial teórico, serão abordadas as habilidades do docente ressaltadas pelo Prof. Dr. 

Marcos Masetto e posteriormente sobre a indústria 4.0, onde serão abordadas as competências 

na fase profissional do engenheiro. 

Posteriormente, entre as várias opções de carreira, supõe-se um cidadão brasileiro que 

segue o rumo do ensino superior (ou graduação) para atingir a condição de atuar no mercado 

de trabalho. Hoje, depois de entrar na terceira década do século XXI, o caminho natural do 

professor pode se iniciar na graduação em função da modalidade de curso escolhida. A 

licenciatura foi criada para dar a formação que prepara o profissional para ensinar e, portanto, 

os cursos desta categoria são estruturados para entregar as ferramentas necessárias ao exercício 

da função docente. 

Praticamente todos os autores da atualidade que abordam a formação de professores 
(Nóvoa, Imbernón, Perrenoud, Maria Isabel da Cunha, Léa Anastasiou, Zabalza, 
Feldmann e outros) defendem a docência como uma profissão e um ofício que, como 
tal, exige aquisição e desenvolvimento de um conjunto de competências, formação, 
dedicação e disponibilidade para seu exercício (GAETA; MASETTO, 2013, p. 97). 

Houve um tempo em que o curso de magistério, um tipo de formação de professores 

integrada ao correspondente ensino médio de hoje, era bastante popular, mas a partir de 1996, 

quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), os sucessivos 

governos vêm procurando aumentar a qualidade do ensino nas escolas públicas e particulares 

brasileiras e os cursos de magistério passaram a dar lugar às formações de nível superior, as 

licenciaturas. Estes cursos têm a duração entre 4 e 5 anos e preparam o cidadão, desenvolvendo 

as habilidades necessárias para atuar como professor na rede de ensino. Cada curso de 

licenciatura tem sua própria estrutura, no entanto, toda licenciatura, independentemente da área 

de conhecimento (matemática, física, química, história etc.), tem uma carga horária 

considerável de disciplinas de cunho pe-da-gó-gi-co, voltadas às técnicas de ensino, teorias de 

aprendizagem, didática etc. Além da licenciatura, há o curso de Pedagogia que é focado 

especialmente no ato de lecionar. Todas as licenciaturas têm, pelo menos, uma disciplina de 

Pedagogia em suas grades, porque essa área do conhecimento envolve métodos e técnicas de 

ensino e aprendizagem e aqui o interesse é por ensinar, entender e dominar os mecanismos da 

aprendizagem.  
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A figura abaixo apresenta um esquema da organização do Ensino no Brasil, com base 

no gráfico de Gaeta e Masetto (2013). Os momentos iniciais de formação encontram-se na base 

do quadro. 

Figura 5 - Organização do Ensino no Brasil 

 
Fonte: Gaeta e Masetto (2013, p. 122). 

 
 

A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, apresenta nove títulos, sendo um deles, 

o Título VI, totalmente dedicado aos Profissionais da Educação com 8 artigos. Voltados ao 

ensino superior, foi identificado o Art. 45, que menciona que “A educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização (Regulamento)” (BRASIL, 1996, p. 1). Outros textos relativos à 

docência na Educação Superior se apresentam do artigo 63 ao 66, conforme a seguir: 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (Regulamento) 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 
superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 
séries do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 
superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 
níveis. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
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Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 
ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 
doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico (BRASIL, 
2017, p. 11, grifo nosso).  

Convém mencionar que a Lei n.º 9.394 sofreu alterações em 2019 e 2020, relativas às 

necessidades de adaptação apresentadas pela presença da Covid-19, mas nenhuma delas alterou 

os textos acima. Adiante, na carreira acadêmica, pode-se complementar a sua formação através 

do Doutorado, Pós-doutorado e Livre Docência. 

O bacharelado é uma titulação que varia de 3 a 6 anos e confere ao estudante o título 

de bacharel que tem como foco a preparação de profissionais generalistas (como no direito, 

medicina, engenharia, jornalismo, entre outros) com conhecimentos sobre a base da profissão 

para atuar no mercado de trabalho. São estruturados com disciplinas que combinam os 

conhecimentos teóricos e práticos distribuídos em aulas e atividades, a necessidade de cumprir 

um estágio supervisionado e apresentar o Projeto Final de Curso, ou Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) para garantir o diploma. A modalidade de bacharelado não dá, portanto, a 

formação necessária para a prática docente, então os profissionais bacharéis devem buscar a 

pós-graduação Lato ou Stricto Sensu, que especificamente lhes confere o título de mestre, e de 

acordo com o MEC e o Governo Federal, lhes confere o direito da prática docente, conforme o 

Art. 66 da Lei n.º 9.394 de 2017. 

Ainda que não preparado para a docência, o engenheiro desenvolve, ao longo de seu 

bacharelado, um conjunto importante de competências que vai se somando aos seus saberes. 

Somadas as 10 competências dos 15 primeiros anos de educação, 27 competências devem ser 

desenvolvidas no bacharelado. Assim, teríamos um jovem engenheiro com 37 competências 

trabalhadas. O Artigo 4º e 5º das novas DCNs trata destas competências que devem ser 

adquiridas na graduação, são elas: 

Art. 4º O curso de graduação em Engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao 
longo da formação, as seguintes competências gerais: 
I - formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 
compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto: 
a) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e 
análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, 
ambientais e econômicos; 
b) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o 
usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas 
adequadas; 
II - analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 
simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação: 
a) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as 
ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras. 
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b) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos; 
c) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos 
fenômenos e sistemas em estudo. 
d) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas; 
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes 
ou processos:  
a) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e 
economicamente, nos contextos em que serão aplicadas; 
b) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia; 
c) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar 
projetos e serviços de Engenharia; 
IV - implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia: 
a) ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 
coordenar a implantação das soluções de Engenharia. 
b) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no que diz 
respeito aos materiais e à informação; 
c) desenvolver sensibilidade global nas organizações; 
d) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções inovadoras para 
os problemas; 
e) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental; 
V - comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica:  
a) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma 
diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de 
métodos e tecnologias disponíveis; 
VI - trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  
a) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes 
presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva; 
b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, 
tanto localmente quanto em rede; 
c) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as 
estratégias e construindo o consenso nos grupos; 
d) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis 
em todos os contextos em que atua (globais/locais); 
e) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de produção, 
de finanças, de pessoal e de mercado; 
VII - conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 
exercício da profissão: 
a) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade profissional e 
avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. 
b) atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, zelando 
para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e 
VIII - aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 
atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da 
inovação:  
a) ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem 
contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. 
b) aprender a aprender. 
Parágrafo único. Além das competências gerais, devem ser agregadas as competências 
específicas de acordo com a habilitação ou com a ênfase do curso. 
Art. 5º O desenvolvimento do perfil e das competências, estabelecidas para o egresso 
do curso de graduação em Engenharia, visam à atuação em campos da área e 
correlatos, em conformidade com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), podendo compreender uma ou mais das seguintes áreas de atuação: 
I - atuação em todo o ciclo de vida e contexto do projeto de produtos (bens e serviços) 
e de seus componentes, sistemas e processos produtivos, inclusive inovando-os; 
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II - atuação em todo o ciclo de vida e contexto de empreendimentos, inclusive na sua 
gestão e manutenção; e 
III - atuação na formação e atualização de futuros engenheiros e profissionais 
envolvidos em projetos de produtos (bens e serviços) e empreendimentos (BRASIL, 
2019, p. 2). 

Nesta lista robusta de competências, não encontramos nenhuma orientação para a 

docência. Os bacharéis não são preparados para a docência como são preparados os docentes 

que cursaram licenciatura. Masetto (2015, p. 32) deixa claro que “a docência em nível superior 

exige um professor com domínio na área pedagógica” e “competente em determinada área de 

conhecimento”. 

A formação docente, de acordo com Feldmann, Masetto e Freitas (2016, p. 1132), 

[...] pressupõe a formação do humano, entendida como a possibilidade de 
aprimoramento da condição humana, numa perspectiva de formação de sujeitos com 
sujeitos, para os sujeitos e sobre os sujeitos. Não há formação docente sem a formação 
humana do aluno, assim como não há também formação sem uma ação que envolva 
uma relação dialógica, reflexiva e interativa. 

Masetto (2003) revela que o principal recurso do professor é sua postura reflexiva, a 

sua capacidade de observar, regular, inovar e aprender com os outros, com os alunos e com o 

acúmulo de experiência. Além disso, segundo o Professor Masetto (2003, p. 2), existem 

capacidades mais precisas e importantes, como saber: 

 gerenciar a classe como uma comunidade educativa; 
 organizar o trabalho no meio dos mais vastos espaços-tempos de formação 

(ciclos, projetos da escola); 
 cooperar com os colegas, os pais e outros adultos; 
 conceber e dar vida aos dispositivos pedagógicos complexos; 
 suscitar e animar as etapas de um projeto como modo de trabalho regular; 
 identificar e modificar aquilo que dá ou tira o sentido aos saberes e às 

atividades escolares; 
 criar e gerenciar situações problemas, identificar os obstáculos, analisar e 

reordenar as tarefas; 
 observar os alunos nos trabalhos; 
 saber avaliar as competências em construção. 

O grande desafio que se impõe para os cursos de formação de professores e para a 

educação, em geral, situa-se na compreensão da profunda revolução do universo do 

conhecimento, o qual, potencializado pela explosão tecnológica, tem alterado de forma 

significativa as relações interpessoais, os processos formativos e os contextos institucionais das 

situações do trabalho docente.  

Tardif (2012) aponta uma classificação e tipologia sobre os conhecimentos, saberes e 

competências necessários ao exercício da docência, a saber: 

 Saberes Profissionais – transmitidos pelas instituições de formação de 

professores. 
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 Saberes Curriculares – compreendidos como os que integram os programas 

escolares. 

 Saberes Disciplinares – durante a formação inicial. 

 Saberes Pedagógicos – provenientes de reflexões sobre a prática educativa no 

sentido amplo do termo. 

Contudo, há uma categoria de saberes que, segundo Tardif (2012, p. 48-49), só poderia 

ser desenvolvida pela prática da profissão docente, ou seja, ao longo da vida e da carreira do 

docente. Esses seriam os saberes experienciais, definidos como um “conjunto de saberes 

atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos”. 

 Saberes Experienciais – atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da 

prática da profissão docente. 

Estes saberes não estão codificados em doutrinas e teorias, pois são saberes práticos e 

individuais. 

 

Figura 6 - Saberes docentes construídos na formação inicial e ao longo da vida 

 

Fonte: Tardif (2012). 
 
 

Para Tardif (2004), os saberes abrangem um sentido amplo que junta os 

conhecimentos, as competências e as habilidades, não como sendo inatos, mas construídos ao 

longo da trajetória, ou seja, envolvem o que foi chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser 

(grifo meu). Para outros autores, segundo Langhi (2009, p. 1), “há uma clara distinção 

cronológica entre competências e saberes, pois as competências mobilizam recursos 

cognitivos (ou saberes)”. Segundo o autor, Perrenoud (2002) cita que raramente os saberes 

estão ligados a uma única competência, sendo que esta é considerada pragmática. Neste 
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trabalho, considera-se a posição de Tardif. Ele defende que “os professores dão uma especial 

importância aos saberes experienciais, pois têm origem na prática cotidiana em confronto com 

as condições de sua profissão, seja individual ou coletivamente” (LANGHI, 2009, p. 1). O 

engenheiro que se torna docente, carrega sua experiência vivencial e a leva para seus alunos 

junto com suas melhores práticas das tantas que vivenciou, acertou e errou para, como 

facilitador, despertar os dois lados experienciados. 

 

2.1.6 Plano Nacional de Educação 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional. O PNE aprovado pela Lei n.º 13.005/2014 é o primeiro decenal no período 

que compreende 2014 a 2024 e visa organizar a educação no Brasil, cumprindo o esforço 

nacional de: 

[...] universalizar a oferta da etapa obrigatória (de 04 a 17 anos), elevar o nível de 
escolaridade da população, elevar a taxa de alfabetização, melhorar a qualidade da 
educação básica e superior, ampliar o acesso ao ensino técnico e superior, valorizar 
os profissionais da educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão 
e ampliar os investimentos em educação (BRASIL, 2014). 

A meta 12 é a que se preocupa com a qualidade do ensino superior, segmento em que 

se inserem os cursos de engenharia. Seu objetivo principal, conforme texto oficial do decreto, 

é: 

[...] elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) 
a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público 
(BRASIL, 2014). 

A Taxa Bruta de Matrículas (TBM) é um indicador da capacidade de absorção do 

sistema educacional em determinado nível de ensino. É definida conceitualmente pelo total de 

alunos matriculados (independentemente da idade) em relação ao total da população em idade 

considerada adequada para cursar. Já a Taxa Líquida de Matrícula (TLM) é um indicador do 

acesso ao sistema educacional por aqueles que se encontram dentro da faixa etária prevista para 

cursá-lo. 

 Objetivo 1: Aumentar a porcentagem de estudantes da Educação Superior em 

relação à população de 18 a 24 anos para 50%, a chamada taxa bruta de matrícula, até 2024. 
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Resultado parcial: Em 2015, o Brasil possuía uma taxa bruta de matrículas da 

Educação Superior de 34,6% e tem grandes possibilidades de atingir a meta em função das 

projeções. 

 Objetivo 2: Garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam na Educação 

Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. 

Resultado parcial: Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos já cursavam essa etapa, 

sendo então considerada um objetivo realizado. 

 Objetivo 3: Certificar que 40% das novas matrículas da Educação Superior sejam 

em instituições públicas, até 2024, assegurando a qualidade do ensino. 

Resultado parcial: Em 2016, 7,7% das novas matrículas foram no segmento público. 

Este objetivo se mostrou com menos avanço que os demais. 

 

Desafio:  

 Levar instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o 

número de vagas e criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

2.1.7 Um Breve Histórico sobre as Leis de Reforma Universitária e Currículo 

 

A Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (em seu artigo 9º) e a Lei de Reforma 

Universitária 5540 de 1968 (no artigo 26º) estabeleceram que ao Conselho Federal de Educação 

coubesse a fixação de currículos mínimos dos cursos de graduação válidos para todo o país. A 

justificativa para os currículos mínimos alegava a necessidade de se assegurar a todo estudante 

a “igualdade de oportunidades” através da fixação de conteúdos idênticos em todos os cursos 

de uma carreira, a mesma duração e mesma denominação. Assim, o currículo mínimo seria a 

garantia de uniformidade na profissionalização, de transferência dos alunos entre instituições, 

do fornecimento do diploma para exercício de uma profissão com todos os direitos e 

prerrogativas (artigo 27 da Lei n.º 5.540/68) e, ainda, garantiria a definição de tempos mínimos 

e máximos de duração dos cursos. Os currículos mínimos levaram ao detalhamento das 

disciplinas e cargas horárias obrigatórias que formavam a base para o reconhecimento e a 

avaliação dos cursos. Eles burocratizaram o ensino e engessaram os projetos pedagógicos das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e próprio processo de formação profissional. 

Dificultavam a liberdade das IES e comprometiam o exercício da autonomia 

universitária. Com o tempo, mostraram-se, também, inadequados diante de um mercado de 

trabalho que entrou em processo de mudança constante tanto em escala nacional como global. 
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Os currículos mínimos passaram a comprometer a qualidade do ensino de graduação na medida 

em que desconsideravam a contextualização e a articulação dos conteúdos ensinados ao 

processo de mudança das áreas de conhecimento e do mercado de trabalho 

A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 deliberou a extinção dos currículos 

mínimos e estipulou a ideia de Diretrizes Curriculares Nacionais. Como consequência disso, o 

MEC encadeou um amplo processo de discussão e formulação dessas diretrizes. Convocou, 

através de um Edital publicado em 1997, as universidades e demais IES para ampla discussão 

com as sociedades científicas, as ordens e associações profissionais, as associações de classe, 

os setores produtivos e outros tocados pelo tema com a finalidade de elaboração das diretrizes 

curriculares nacionais do ensino superior.  

O MEC em pouco tempo recebeu cerca de 1200 propostas de diretrizes que foram 

sistematizadas por 38 comissões de especialistas. Em paralelo, o Conselho Nacional de 

Educação tomou a iniciativa de propor um ordenamento mínimo dessa discussão. Com efeito, 

a Lei 9.131 de 1995, que criou o CNE, estabeleceu que a ele coubesse “deliberar sobre as 

diretrizes curriculares nacionais propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto para os 

cursos de graduação” (§ 2º inciso c da Lei 9131/95). Para o adequado cumprimento dessa tarefa, 

os conselheiros da CES/CNE votaram o Parecer 776 de dezembro de 1997 que estabeleceu as 

primeiras orientações gerais a serem observadas quando da formulação das diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação.  

Vinte anos depois surge a Medida Provisória (MP) n.º 746, de 22 de setembro de 2016 

informa no Artigo 62 que “§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por 

referência a Base Nacional Comum Curricular. (NR)”. Neste caso a BNCC pauta a sugestão de 

currículo comum a todo o país. 

Mais atualmente, houve a Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 e, posteriormente, 

houve quatro leis – as mais atuais - que a modificaram, bem como as anteriores, são elas: Lei 

n.º 13.796, de 3 de janeiro de 2019, Lei n.º 13.803, de 10 de janeiro de 2019, logo mais ocorreu 

a alteração dada pela Lei n.º 13.826, de 13 de maio de 2019 e, por último, houve uma alteração 

dada pela Lei n.º 13.868, de 3 de setembro de 2019. No entanto, estas leis não propõem ou 

alteram exposições sobre currículo no ensino superior. 

“O currículo é um campo de batalha que reflete outras lutas: corporativas, políticas, 

econômicas, religiosas, de identidade, culturais etc.” (APPLE, 1986 apud GIMENO 

SACRISTÁN, 2013, p. 54). Todo o trabalho governamental, através do MEC, é de estabelecer 

a equidade curricular dentro do país, mas mesmo que engessado por um lado, tem o benefício 

de estabelecer a pauta mínima que ainda necessita de ajustes em todos os níveis escolares. 
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2.1.8 Currículos em Engenharia 

 

De forma a melhor guiar este estudo, faz-se imperativo caracterizar o que seja 

eEngenharia, empregando uma definição utilizada pelo inglês Thomas Tredgold (1788-1829) 

que diz: “Engenharia é a arte de dirigir as grandes fontes de energia da natureza para o uso e 

conveniência do homem”. No século XVIII era uma formação concomitante à formação militar, 

conhecido o profissional como engenheiro militar. Conforme registra Telles (1994, apud 

OLIVEIRA, 2009) o nome engenheiro civil, foi utilizado pela primeira vez, pelo engenheiro 

inglês John Smeaton (1724-1792), um dos descobridores do cimento Portland, forma esta que 

usou para se distinguir de um engenheiro militar. Conforme mencionado anteriormente, até 

meados do século XX a formação de engenharia era figurada como alta capacidade de cálculos, 

executora de obras e com grande habilidade em matemática. Hoje, na mesma vertente do século 

XVII, a engenharia é vista como uma ciência que estuda a transformações de recursos naturais 

e tecnológicos para o desenvolvimento da humanidade, que traz a solução de problemas através 

da viabilização de produtos, serviços e empreendimentos. 

A primeira escola de engenharia do Brasil foi a Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho, que formava os oficiais de infantaria e da cavalaria nos três primeiros 

anos do curso, os da artilharia nos cinco primeiros anos e os de engenharia com o curso 

completo de 6 anos (TELLES, 1994). Em 1810 foi fundada a Academia Real Militar sucedeu a 

escola anterior e seus estudantes se transferiram para esta (BRASIL, 1810). Nos dias de hoje, 

podemos observar no relatório 2018 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) aproximadamente 496 cursos de engenharia no Brasil (INEP, 2018) que 

necessitam estar atualizados constantemente. As evoluções tecnológicas e os desafios da 

engenharia moderna neste século conferem a necessidade de uma constante evolução sob todos 

os seus aspectos, inclusive no educacional. Para tanto, em 12 de setembro de 1973, foi fundada 

a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia (Abenge), uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, de caráter educacional e cultural de âmbito nacional que objetiva o aprimoramento, 

a integração e a adequação à realidade nacional e internacional da educação em engenharia e o 

contínuo aperfeiçoamento das instituições filiadas (ABENGE, 1973). 

O Decreto n.º 8.659, de 5 de abril de 1911 aprovou uma lei orgânica do ensino superior 

na república, conhecida naquela época como Lei Rivardávia Corrêa, que altera o novo formato 

do curso para cinco anos, assim como temos hoje. 

No ensino superior de engenharia pensar em currículo também significa trabalhar com 

as diretrizes curriculares e observar “a mais relevante prerrogativa institucional: a autonomia 
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para a prática de atos acadêmicos por excelência” (OLIVEIRA, 2019, p. viii). A engenharia 

ficou mais de 25 anos sem atualização curricular mínima. Em 2002 a Resolução do Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES n.º 11/2002 mudou esta 

trajetória e, mais recentemente, abordando os parâmetros formativos, quase 16 anos depois, 

quando a Abenge encaminhou uma proposta ao CES/CNE em 7 de março de 2018 orientando 

sobre os desafios da engenharia para o século XXI, sugerindo mais elementos para a formação 

dos engenheiros.  Deu-se importância ao fator humano e à complexidade de maneira que não 

se limite a um currículo com disciplinas extremamente técnicas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs): 

São normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento 
curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE). As DCNs têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da União “estabelecer, em colaboração 
com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos 
e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum 
(MENEZES, 2001, n.p.). 

A Resolução n.º 2, de 24 de abril de 2019 é o documento que institui a mais nova DCN, 

com 6 capítulos e com um total de 18 artigos: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Artigos 1º. e 2º. 
CAPÍTULO II - DO PERFIL E COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO – 
Artigos 3º., 4º. e 5º. 
CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA – Artigos 6º. ao 12º. 
CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES – Artigo 13º 
CAPÍTULO V - DO CORPO DOCENTE – Artigo 14º 
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS – Artigos 15º. 
ao 18º (BRASIL, 2019). 

As novas DCNs, segundo Oliveira (2019) propõe mais liberdade na construção do 

currículo e espera-se uma corrida a atualização curricular nas principais faculdades de 

engenharia do país. As perspectivas de reconstrução desses currículos apresentam 

oportunidades de trabalho infinitas para a sua redefinição de maneira que agora possam levar 

em consideração aspectos freireanos à luz das teorias curriculares pós-críticas num currículo 

inovador, tecnológico, humano e construtor de um alicerce de conhecimento para a formação 

de engenharia futura para este país. 

Lima e Cunha Junior (2019), em seu artigo, organizaram as metodologias de 

aprendizagem propostas nas novas DCNs. Afirmam que, para o currículo de engenharia, estão 

previstas estratégias, métodos de aprendizagem e atividades a serem desenvolvidas para ampliar 

a qualidade de formação dos discentes. São elas: 
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• Acolhimento, acompanhamento e avaliação do estudante, considerando não só 
a aprendizagem, mas também os aspectos sociais e psicopedagógicos; 
• Processos de ensino / aprendizagem que contemplem métodos, técnicas e 
meios, sejam estes presenciais, remotos ou virtuais; 
• Disponibilidade de infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades 
do curso, sejam elas na instituição ou em organizações nas quais desenvolvem-se 
atividades de engenharia; 
• Programas de formação para educadores do curso, para que possam planejar 
atividades e ambientes para a aplicação de aprendizagem ativa, 
• E principalmente, pessoal dirigente, docente, técnico e administrativo 
adequado e capacitado para o desempenho de suas funções dentro do curso, projetado 
(LIMA; CUNHA JUNIOR, 2019, p. 6). 

Aqui fica revelada a preocupação com o uso de novos métodos de aprendizagem para 

conter a evasão, assunto de muita importância, mas que não será abordado neste trabalho. Desse 

modo, são apresentados os incisos do artigo 6º, capítulo 3º - DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA cujo texto da Resolução n.º 2, de 24 de abril de 2019 

homologada exibe:  

§ 1º É obrigatória a existência das atividades de laboratório, tanto as necessárias 
para o desenvolvimento das competências gerais quanto das específicas, com o 
enfoque e a intensidade compatíveis com a habilitação ou com a ênfase do curso. 
[...] 
§ 6º Deve ser estimulado o uso de metodologias para aprendizagem ativa, como forma 
de promover uma educação mais centrada no aluno. 
§ 7º Devem ser implementadas as atividades acadêmicas de síntese dos conteúdos, 
de integração dos conhecimentos e de articulação de competências 
§ 8º Devem ser estimuladas as atividades acadêmicas, tais como trabalhos de 
iniciação científica, competições acadêmicas, projetos interdisciplinares e 
transdisciplinares, projetos de extensão, atividades de voluntariado, visitas técnicas, 
trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em 
empresas juniores, incubadoras e outras atividades empreendedoras. 
§ 9º É recomendável que as atividades sejam organizadas de modo que aproxime os 
estudantes do ambiente profissional, criando formas de interação entre a instituição 
e o campo de atuação dos egressos (BRASIL, 2019). 

Essas atividades propostas se encaixam perfeitamente e, especialmente as grifadas, em 

uma série de metodologias e técnicas apresentadas no capítulo 3 deste trabalho, item sobre os 

impulsionadores Educacionais 4.0. 

 

2.2 Indústria 4.0 

 

Este é um termo muito utilizados nos dias de hoje. Surgiu em 2012, por ocasião da 

criação de um projeto criado pelo governo federal alemão. O Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (Ministério Federal da Economia e Energia – BMWi) e o Bundesministerium fur 

Bildung und Forshung (Ministério Federal de Educação e Pesquisa – BMBF) da Alemanha, 

denominaram de ‘Setor 4.0’ um plano de ação de estratégias de alta tecnologia orientado para 

2020, objetivando o rápido desenvolvimento social e tecnológico do país (BMWi, 2019). 
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Um grupo de trabalho chamado “Indústria 4.0” da União de Pesquisa em Economia e 

Ciência do BMBF salientou a consonância desta com a quarta revolução industrial e, em 

outubro de 2012, emitiu recomendações de implementações tecnológicas para o futuro projeto: 

a Indústria 4.0. Seis mil empresas membros das associações alemãs como a Associação Federal 

de Tecnologia da Informação (Bitkom), Telecomunicações e Novas Mídias (para Protocolos de 

comunicação), Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas e Instalações Industriais 

(VDMA) e a Associação Alemã das Indústrias Elétricas e Eletrônicas (ZVEI - para Modelos e 

padrões) aceitaram o convite para desenvolver ainda mais o projeto e, em abril de 2013, 

decidiram colaborar em uma base além dos limites das associações, então foi anunciada 

oficialmente na Feira de Hannover20 a Plataforma Indústria 4.0 (BMWI; BMBF, 2019). 

Empresas e associações, sindicatos, atores da área de ciência e do cenário político 

foram adicionados ao grupo de trabalho desde 2015, marcando que a Plataforma tem sido 

continuamente expandida. Em março de 2018 foi fundado um grupo adicional orientado a 

modelos de negócios digitais na Indústria 4.0 e, na feira de Hannover de 2019, a plataforma 

apresentou a missão para 2030 para aperfeiçoar os ecossistemas digitais do futuro (BMWI; 

BMBF, 2019). 

Como foco central na implementação da Indústria 4.0 estão a soberania, a 

interoperabilidade e a sustentabilidade. A produção está interligada com as mais inovadoras 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), permitindo que sejam produzidos 

uma enorme diversidade de produtos, pontualmente ou em massa, com a mais alta qualidade. 

A base técnica para isso são sistemas e processos de produção inteligentes em rede digital. 

A Indústria 4.0 determina todo o ciclo de vida de um produto (Product Lifecycle): da 

concepção ao desenvolvimento, passando pela produção, o uso, a manutenção até o processo 

de reciclagem. O grupo coordenado pela Professora Doutora Svenja Falk chefia o grupo de 

trabalho "Modelos Digitais de Negócios na Indústria 4.0", que estuda os mecanismos de ação e 

arquiteturas de modelos de negócios digitais, determinando oportunidades e desafios e, 

finalmente, o Grupo de Trabalho sobre Política e Negócios mostra como o potencial dos 

modelos de negócios digitais pode ser usado e coloca cada vez mais o assunto no centro do 

debate sobre o valor agregado da Indústria 4.0. Política, ciência, associações e parceiros sociais 

estão igualmente preocupados com a questão do valor agregado para a indústria alemã, bem 

como da competitividade e qualidade de vida na região Germânica. 

 
20 A Hannover Messe, (Feira Industrial de Hannover), é a maior feira setorial do planeta e ocorre anualmente no 
mês de abril trazendo importantes novidades e tendências para o mercado industrial. Abriga mais de 6.500 
expositores de todo mundo e recebe mais de 200 mil visitantes em 5 dias de exposição (DALLACORTE, 2018). 
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A Alemanha tornou o termo Indústria 4.0 uma marca internacionalmente reconhecida, 

pois montou uma rede global que respeita a indústria alemã por sua altíssima qualidade e 

baseada em mais de 100 mil  artigos em língua alemã publicados internacionalmente, 

suportados por autores que incluem ministérios, instituições científicas e de pesquisa, 

academias, associações, empresas, empresas de consultoria, sindicatos e fundações inspirando 

as principais economias do mundo a chamada "região DACH", Alemanha (D), Austria (A), e 

Suiça (CH) (BMWI; BMBF, 2019). 

Outro ponto trabalhado pelo governo alemão foi a padronização necessária e 

fundamental para que a plattaform industrie 4.0 (plataforma indústria 4.0) tivesse sucesso. Na 

feira de Hannover de 2016 a indústria alemã anunciou a formação do SCI4 – Conselho de 

Padronização Indústria 4.0, que coordena os padrões de produção digital nacionalmente e 

internacionalmente, definindo a necessidade de novos projetos e a organização da 

implementação internacional. Esta iniciativa teve a participação das associações Bitkom, 

VDMA e ZVEI além da associações de normas técnicas DIN (equivalente à ABNT no Brasil) 

e DKE/VDE (Comissão Alemã de Tecnologias Elétricas, Eletrônicas e de Informação da DIN 

e VDE (Associação de Tecnologias Elétricas, Eletrônicas e de Informação). Em nível nacional, 

foi criada uma rede de transferências da Indústria 4.0 para apoiar as Pequenas e Médias 

Empresas (PME) Alemãs. É importante notar que estas soluções tecnológicas de uso mundial 

implicam numa transformação profunda que já está mudando a maneira como vivemos, 

trabalhamos e nos relacionamos, marcando a chamada Quarta Revolução Industrial – QRI (ou 

4IR – Fourth Industrial Revolution), em escala, escopo e complexidade (SCHWAB, 2018, p. 

I). O autor alerta que é necessário compreender a velocidade e a magnitude desta revolução. 

Este conjunto de soluções objetiva otimizar processos industriais e potencializar os lucros das 

empresas. 

Devemos lembrar, em termos de posicionamento histórico, que a primeira revolução 

industrial foi evidenciada pelas máquinas a vapor no século XVIII. A segunda foi caracterizada 

pelas linhas de montagem iniciadas no século XIX, possibilitada pela chegada da energia 

elétrica e apresentando-nos o conceito de produção de massa. A terceira revolução industrial 

iniciada no século XX, também conhecida por revolução digital ou dos computadores, foi 

impulsionada pela computação em mainframe (década de 1960), da computação pessoal 

(década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990), de acordo com (SCHWAB, 2018). 

Estas revoluções predecessoras foram a transição da força muscular para a energia mecânica e 

a quarta revolução industrial é marcada, então, por fábricas inteligentes, quando a existe a 
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completa automatização através de sistemas e processos de produção inteligentes utilizando 

redes digitais (PLATTFORM-I40, 2019). 

Outros países entram em consonância com esta busca pela “fábrica inteligente”. Nos 

Estados Unidos, foi criada em 2011 uma plataforma chamada Advanced Manufacturing 

Partnership (AMP) – Parceria de Fabricação Avançada, que consiste na união entre 

universidades, indústrias e o governo federal para promover investimentos em tecnologias em 

ascensão no país. Em 2014 ela avançou e foi nomeada AMP 2.0. Na Coreia do Sul, o projeto 

criado chama-se Korea Advanced Manufacturing System (KAMS) – Sistema de manufatura 

avançado da Coreia, e tem como objetivo desenvolver novos processos e tecnologias para o 

gerenciamento e a integração dos sistemas de produção. Na China, em 2015, foi lançado o 

programa MADE IN CHINA 2025 (Feito na China) que “é um plano maior, com cinco 

instruções básicas, quatro princípios orientadores, nove objetivos, cinco projetos-chave, 10 

setores prioritários e oito ações para melhoria de políticas” que se estenderá de 2015 a 2025. O 

Japão criou duas iniciativas: a Robot Revolution Initiative (RRI) – Iniciativa de Revolução 

Robótica, que visa contribuir para a promoção eficiente e aumento da eficácia da nova estratégia 

robótica, e a Industrial Value Chain Initiative (IVI) – Iniciativa da Cadeia de Valor Industrial, 

que é dedicada aos critérios de padronização e interface. 

O Brasil tem uma agenda para Indústria 4.0 definida no website Indústria 4.0 

apresentado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) onde instituiu, em junho 

de 2017, um Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0 (GTI4), objetivando criar uma proposta de 

agenda nacional para o assunto que terá os seguintes temas como prioritários:   

 aumento da competitividade das empresas brasileiras,  

 mudanças na estrutura das cadeias produtivas,  

 um novo mercado de trabalho,  

 fábricas do futuro,  

 massificação do uso de tecnologias digitais,  

 startups,  

 test beds21. 

 

 

21 Os testbeds são experimentos controlados em espaços reais, executados dessa forma para comprovar a 
viabilidade técnica e econômica de soluções que aplicam os conceitos da internet industrial. É justamente em um 
testbed bem-sucedido que se cria uma oportunidade de solução, que, posteriormente, será massificada. Disponível 
em: https://avozdaindustria.com.br/gest-o/testbeds-facilitam-caminho-rumo-manufatura-avan-ada-conhe. Acesso 
em: 04 maio 2020. 
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O GTI4, segundo (MICS, 2020), à medida  de suas experiências, criará primeiramente 

a união entre associações empresariais, confederações, federações de indústria e sindicatos 

como sendo o passo inicial de trabalho para uma matéria tão transversal e impactante para que 

se possa dar início a jornada da indústria brasileira, que amarga um crescimento pífio desde 

2016, quando teve crescimento negativo de -3,5%, até o ano de 2019 com crescimento de 3.0% 

no PIB. Para a direção da indústria 4.0, é importante até mesmo estar conectada a indústria 

alemã, uma vez que a Alemanha é o nosso quarto maior parceiro comercial, com cerca de 1.600 

filiais instaladas em terras brasileiras e que representam de 8 a 10% do PIB industrial brasileiro, 

sendo o Estado de São Paulo o local de maior concentração industrial alemã fora de seu país 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2020). 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou, em 2016, um documento que 

aponta os desafios da implantação da indústria 4.0 e menciona algumas das tecnologias 

habilitadoras por trás da QRI. 

[...] no Brasil envolve desafios que vão desde os investimentos em equipamentos que 
incorporem essas tecnologias, à adaptação de layouts, adaptação de processos e das 
formas de relacionamento entre empresas ao longo da cadeia produtiva, criação de 
novas especialidades e desenvolvimento de competências, entre outras (CNI, 2016, p. 
12). 

Aponta também os impactos que: 

[...] irão muito além de ganhos de produtividade no chão de fábrica. Essa nova 
revolução industrial vai envolver o encurtamento dos prazos de lançamento de novos 
produtos no mercado, a maior flexibilidade das linhas de produção, com aumento da 
produtividade e da eficiência no uso de recursos (e.g. energia) e, até mesmo, a 
capacidade das empresas de se integrarem em cadeias globais de valor (CNI, 2016, p. 
12). 

Um dos impulsionadores mais importantes, conforme será detalhado mais adiante, são 

os robôs. Sem eles, não é possível constituir uma fábrica inteligente, e para que entendamos a 

posição do Brasil no contexto da I4, será apresentado, a seguir, um termo conhecido como 

“densidade robótica”, que é o nível de robotização da indústria por funcionários, na indústria 

de transformação. Há que se ressaltar que no período deste estudo da International Federation 

of Robotics (IFR) – Federação Internacional da Robótica, 70% dos robôs atuam na indústria 

automotiva, o que inclui as potentes montadoras de veículos e a indústria de autopeças 

(INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS, 2016). 

Gráfico 8 - Densidade Robótica Mundial em 2015. 
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Fonte: (FIESP, 2016?)22. 

 
 

Este gráfico aponta que para cada 10 mil trabalhadores da indústria, há apenas 11 robôs 

no Brasil e, portanto, em 2015, muito distante dos países como Corea, com densidade de 531 

robôs. O aumento desta densidade é uma tendência e provocará aumento de desemprego e, 

assim sendo, um aumento da necessidade de qualificação do excedente de mão de obra que 

estará disponível para outras atividades dentro ou fora da indústria, e esta é uma excelente 

oportunidade para a área da educação. 

Voltando ao trabalho desenvolvido na Alemanha, é de suma importância citar que 

existe uma enorme preocupação com educação para a mão de obra da indústria. O GT5 – Grupo 

de trabalho 5 da plataforma Indústria 4.0 alemã se ocupa com as relações de trabalho, formação 

e educação continuada.  Os membros do grupo possuem uma vasta experiência prática na área 

dos recursos humanos, no trabalho em conselhos de empresa e na conceção de parcerias sociais 

para a formação, formação contínua e processos de mudança operacional. Em suas 

deliberações, o grupo gerencia os interesses corporativos e os interesses de todos os 

funcionários da Indústria 4.0: os trabalhadores industriais, os trabalhadores de colarinho branco, 

os (formalmente) pouco qualificados, bem como os dos altamente qualificado. Nesse sentido, 

o GT5 segue uma abordagem inclusiva (BMWI; BMBF, 2019). 

 
22 Elaborado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia -  Decomtec da FIESP, que declara no 
documento do Programa Rumo à Indústria 4.0 ter obtido o gráfico na fonte: IFR - International Federation of 
Robotics (Federação Internacional da Robótica) disponível em: http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/world-
robotics-report-2016-832/. 
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A semântica da Indústria 4.0 é fundamental para que componentes, máquinas, fábricas 

e sistemas de TI sejam capazes de entender, independentemente de quem seja o fabricante. 

Portanto, é preciso uma linguagem comum. O RAMI4 (Modelo de Arquitetura de Referência) 

é a semântica da I4 nesta plataforma desenvolvida na Alemanha e está localizada na camada de 

informação (de dados) para garantir as trocas (entre as tecnologias impulsionadoras) com 

excelência e propiciar a total comunicação para que seja possível constituir a Indústria 4.0 nas 

empresas e negócios em todo o mundo. 

Na agenda brasileira, foi lançado em Setembro de 2020 um programa pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com a Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Produtividade do Ministério da Economia (Sepec), o programa piloto 

chamado Aprendizagem 4.0, que visa disponibilizar cursos para jovens de 14 a 24 anos, nas 

modalidades EaD e presencial, uma aprendizagem reunindo as competências técnicas 

requeridas pela Indústria 4.0, e competências socioemocionais fundamentais para o mundo do 

trabalho de hoje. “O programa envolverá duas áreas tecnológicas: a Metalmecânica e a 

Tecnologia da Informação, qualificações consideradas transversais com atuação em diversas 

áreas de indústria” (PORTAL DA INDÚSTRIAL, 2020). 

Silva et al. (2020, p. 4) também concordam que: 

[...] a Indústria 4.0 demandará novos talentos técnicos e impulsionará a criação de 
novas atribuições no chão de fábrica. Assim, as empresas precisarão de mão de obra 
cada vez mais qualificada para desenvolver e executar sistemas avançados de 
manufatura e analisar os dados recebidos de máquinas, consumidores e recursos 
globais [...]. 

Silva et al. (2020, p. 4) fizeram uma revisão sistemática e pesquisaram as competências 

do engenheiro para trabalhar num ambiente de Indústria 4.0 e chegaram em quatorze (14) 

competências, onde o profissional: 

[...] precisa estar antenado às novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ser capaz de 
resolver problemas complexos, pensar e avaliar situações criticamente, analisar e 
sintetizar informações provenientes de fontes muito diversificadas e abstratas, além 
das características sociais como capacidade de cooperar, transmitir o conhecimento, 
se comunicar efetivamente e trabalhar em grupo. 

A seguir, é apresentado o quadro proposto por Silva et al. (2020) com as competências 

levantadas em seus estudos. 
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Quadro 4 - Competências profissionais no âmbito da Indústria 4.0 

Descrição da Competências 
Comunicar-se efetivamente em idioma estrangeiro, preferencialmente o inglês, respeitando 
conhecimentos e divergências interculturais;  
Resolver problemas complexos com base no emprego de conhecimentos estatísticos e 
matemáticos e na utilização de tecnologias digitais;  
Dominar o uso de tecnologias digitais e aplicativos visando à colaboração virtual e a 
comunicação digital;  
Possuir noções de linguagem de programação e segurança de dados;  
Gerir projetos, considerando prazos, recursos (pessoal, material, financeiro e tecnológico), riscos 
e práticas de governança corporativa;  
Agir de forma íntegra, respeitando os princípios éticos e de responsabilidade social.  
Tomar decisões assertivas, fundamentadas em conhecimentos empresariais e mercadológicos.  
Liderar pessoas e atuar em equipes interdisciplinares com empatia, iniciativa/atitude, 
persistência, boa comunicação, uso de práticas cooperativas e difusão de responsabilidades;  
Ser flexível e adaptável às mudanças (adaptabilidade), sabendo lidar com situações diversas 
envolvendo as pessoas e o contexto organizações (inteligência emocional);  
Atuar de forma empreendedora, criativa e com a mente aberta (open-minded) na busca por 
soluções inovadoras;  
Buscar o aperfeiçoamento profissional através da aprendizagem contínua e do compartilhamento 
de conhecimentos com os seus pares (networking);  
Ter capacidade técnica para atuar na gestão e melhoria de processos de manufatura e operação 
de equipamentos e sistemas;  
Avaliar, criticamente, as decisões e negociações corporativas (senso crítico), ciente das técnicas 
de negociação e persuasão.  
Compreender e aplicar os conceitos de orientação para serviços, visando melhorar a relação entre 
as organizações e seus clientes.  

Fonte: Santos (2019 apud SILVA et al., 2020, p. 4). 
 
 
 

A partir deste ponto, será feita a apresentação dos impulsionadores que alavancam as 

tecnologias de base e que trabalhadas concomitantemente, concebem o termo. 

 

2.2.1 Como é uma fábrica da Indústria 4.0? 

 

A fábrica da Indústria 4.0 é um ecossistema totalmente conectado, sensorizado e 

integrado a diversos sistemas que alimentam a nuvem, que processam e armazenam dados, e 

que por sua vez, se comunica com outros sistemas ou ambientes no qual todos trabalham juntos 

como uma rede de fornecimento. Tem poucos humanos na operação e no chão de fábrica, e um 

número maior de pessoas no controle, planejamento, programação e simulação de fluxos de 

trabalho, infraestrutura de tecnologia da informação, comunicação e dados, segurança da 

informação etc. Possui uma rede inteligente de máquinas conectadas pela internet e coordena 

os processos de produção de forma independente.  
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Os robôs de serviço dão suporte no processo de montagem com trabalho pesado e 

preciso, os veículos de transporte sem motorista (AGVs) cuidam da logística e do fluxo de 

materiais de forma independente. No entanto, o trabalho em rede não ocorre apenas dentro 

destas "fábricas inteligentes", mas também através das fronteiras da empresa e do setor entre 

diferentes participantes da economia: desde empresas de logística de médio porte a provedores 

especializados de serviços técnicos e start-ups. Por exemplo, uma linha de produção não precisa 

mais ser dedicada a um produto. Isso altera os requisitos para produção industrial. O suporte de 

tecnologia da informação permitirá adaptar de forma flexível as estações de processamento a 

um mix de produtos. As capacidades podem ser otimamente utilizadas. Além disso, os 

processos de análise automatizada também podem identificar requisitos de manutenção e riscos 

de falha na linha através da inúmeros sensores conectados por meio da internet das coisas 

industrial (BMWI; BMBF, 2019). 

A Indústria 4.0 descreve a rede inteligente de máquinas e processos na indústria com 

a ajuda da tecnologia da informação e comunicação. Existem muitas maneiras de as empresas 

usarem redes inteligentes. As possibilidades incluem, por exemplo: 

 Produção flexível e sob demanda, 

 Fábrica conversível (ou modular), 

 Soluções centradas no cliente, 

 Logística otimizada, 

 Utilização dos dados, 

 Economia circular de economia de recurso, 

 Pessoas mais capacitadas. 

Os funcionários parametrizam ou programam robôs e interagem cada vez mais com 
robôs de serviços flexíveis baseados em inteligência artificial (IA). Os funcionários 
fazem seu trabalho com a ajuda de realidade aumentada, como óculos de dados, que 
devem fornecer informações de forma eficiente e na hora certa. E são eles que, em 
última análise, se baseiam na big data pode monitorar a produção, tomar decisões 
mais informadas e intervir para controlá-la (ACATECH, 2019, p. 4, tradução nossa). 

Uma fábrica existe para produzir produtos que vão diretos ao consumidor ou que vão 

para outras fábricas que produzem produtos ao consumidor, então seus produtos nascem no 

departamento de projetos (sejam de engenharia ou de produto). Para serem desenvolvidos, 

devem ter uma leitura de mercado que envolve a área de marketing, que por sua vez traz 

informações sobre as características de como deve ser este produto (função e forma), para que 

público-alvo será vendido (A, B, C etc), então será concebido na área de design que cuida das 

definições de forma e depois vai para a engenharia com as definições de função. Este fluxo não 
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é padrão. Em muitas empresas pode ocorrer primeiro a função, depois a forma e depois o 

mercado, ou primeiro a função, depois a forma e o mercado ou outra combinação. Isso 

geralmente varia em função do seu tipo de produto de sua experiência e de qual é o ponto forte 

da empresa. Mas independente desta sequência, em um dado momento toda empresa terá que 

executar seus projetos usando um software CAD para obter o modelo 3D e a BOM – Bill of 

Materiais (Lista de Materias) a ser manufaturados, localizados no estoque ou comprados. Este 

modelo é rico em informações da geometria do produto (e suas partes e peças) e que alimentará 

ao mesmo tempo: 

 O software de PDM que fará toda a gestão da documentação gerada para 

conceber o produto; 

 O software de ERP com a lista de peças e a matéria-prima necessária para 

fabricá-lo, que será verificada no estoque e não havendo disponibilidade deve disparar ordens 

de compra de materiais e peças; 

 O software de CAM que vai gerar o processo de fabricação – no caso de 

manufatura subtrativa; 

 O software de TDM que gerencia as ferramentas de fabricação do CAM, se 

integrando com todos os softwares e sistemas mencionados. 

 O software de MES que recolhe os dados do CAM e devolve informação sobre 

a produção apoiando tanto a equipe de produção como de gestão, além de estar conectados aos 

equipamentos de fabricação e todos os sistemas ciber-físicos – CPS que possibilitam a 

integração com os sistemas de manufatura, visando a tomada de decisões inteligentes por meio 

de comunicação e cooperação em tempo real com humanos, processos, sensores e máquinas 

que também geram leituras e dados via internet através de uma plataforma de internet das coisas 

e uma nuvem de sistemas e dados. Trabalhando com estes sistemas, ainda que este não seja o 

escopo da discussão, devemos ainda incluir o PLM que fará toda a gestão do ciclo de vida de 

cada produto e dará controle a todo o processo, especialmente se conectado ao ERP e MES. 
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Imagem 2 - Representação simplificada de uma fábrica inteligente  

 

Fonte: Apresentado em Sauermann (2018). 
 
 

Vale dizer que esta descrição é completamente enxuta e simplificada perto da realidade 

complexa dos sistemas de engenharia. Então, esta descrição refere-se a esta imagem didática 

acima que apenas resume alguns dos sistemas para que passemos à próxima imagem onde 

teremos outros componentes dentro do ecossistema, com mais outras funções.  

Os fornecedores alimentam a empresa com matéria-prima (materiais avançados), 

partes e peças necessárias à fabricação do produto, que através de uma logística de entrega 

alimenta a Planta do Futuro A. Esta possui uma linha de montagem robotizada, dotada de 

equipamentos como impressora 3D (manufatura aditiva) para fabricação de partes ou de 

produtos que exijam baixo índice de montagem, que são controladas por sistemas avançados de 

manufatura dotados de sensorização capaz de fazer inúmeras leituras e gerar uma massa 

grandiosa de dados em tempo real (gerenciadas por Big data) que são armazenadas e/ou 

analisadas com aplicações de Analytics em nuvem. Sistemas de ciber-segurança fazem parte do 

processo para garantia da integridade dos dados e a inteligência artificial está presente em todas 

as aplicações gerando novas possibilidades para as tomadas de decisão. A empresa deve ter um 

viés sustentável para que possa poupar energia e água e, com recursos renováveis como as 

turbinas eólicas (regiões com acesso), células solares, usinas geotérmicas (regiões de acesso), 

e gerações alternativas de energia, além de tratamentos de fluidos (entrada e/ou saída), 

miniusinas de reciclagem/compostagem (ou acesso a elas), política de descartes e outras ações 

da área.  

Nesta ilustração, então, o produto acabado já embalado é levado através de veículos 

guiados automatizados (AGVs) para seus clientes internos e hoje em dia até mesmo para o 

cliente final através de um drone. Toda esta exemplificação descrita é apenas uma das infinitas 

configurações de fluxo que podemos ter na configuração de uma fábrica 4.0. Toda a 
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infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (informática) deve ser 

cuidadosamente planejada para que todos os sistemas possam ser integrados, todos os 

protocolos de comunicação padronizados entre a cadeia de fornecimento para que haja uma 

perfeita sincronia, gestão, governança, segurança etc., em todas as camadas. 

 

Imagem 3 - Ecossistema da Indústria 4.0 

 
Fonte: Apresentado em Grando (2020), adaptado pela autora (2021). 

 
 
 

Mas a indústria 4.0 não se trata apenas de uma fábrica, mas de produtos e serviços 

inteligentes sendo produzidos (partes e peças) em um ecossistema de fábricas amplamente 

conectadas em sua cadeia de fornecimento. Portanto, algo ainda mais complexo. Por esta razão, 

foram necessários anos e anos de pesquisa para se chegar na Plataforma Indústria 4.0.  

Mas e a Educação? Qual seu papel? Simplesmente dar conta de preparar todo os 

milhares de participantes deste processo ecossistema tecnológico, utilizando as técnicas 

pedagógicas, metodologias, tecno pedagogias e tecnologias com o máximo de eficácia possível, 

e os engenheiros-docentes, estarem devidamente preparados para qualificar e participar do 

processo. É um planejamento extremamente prolixo em nível político, acadêmico, industrial, 

educacional e social. 
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2.3 Educação 4.0 

 

O mundo inteiro está falando sobre tudo 4.0 em função da QRI. Alguns até já se 

adiantam em 5.0, acreditando ser apenas uma estratégia de marketing, mas nem todo mundo 

sabe a origem deste número. Segundo Anealka Aziz Hussin autora indiana do artigo: Education 

4.0 Made Simple: Ideas For Teaching do International Journal of Education & Literacy Studie 

(Educação 4.0 Simplificada: Ideias para o ensino do Jornal Internacional de Estudos de 

Educação e Alfabetização), se perguntarmos a um educador qual a origem fundamentada do 

termo Educação 4.0, muito provavelmente não obteremos a resposta esperada, mas, é porque o 

termo realmente não se originou na área da educação (HUSSIN, 2018). Refletindo sobre as 

palavras de Anealka Hussin, creio que no Brasil, muitos educadores ainda devem desconhecer 

esta origem, assim como muitos engenheiros ainda não conhecem a origem real do termo 

Indústria 4.0, como aqui apresentado. Segundo Schwab (2018) não apenas o termo Setor 4.0 e 

Indústria 4.0 nasceram deste processo evolutivo industrial, mas também inovações em várias 

áreas, tais como: Construção 4.0, Engenheiro 4.0, Sociedade 4.0, Trabalho 4.0, Mercado 4.0, 

Vida 4.0, Saúde 4.0, Mundo 4.0 e, obviamente, Educação 4.0. 

A QRI não é somente observada no setor industrial, mas em todas as direções. Ela traz 

consigo mais de uma dezena de tecnologias impulsionadoras que se aplicam a diversas áreas e 

trazem muitos benefícios. Citamos na área de Educação as TDIC, que incluem: Robótica 

Pedagógica, Realidade Aumentada ou Virtual, Inteligência Artificial, Cultura maker e os 

FabLab23 e makerspace24, abordagem STEM/STEAM, Impressão 3D, Gamificação, entre 

muitas outras.  

De acordo com Führ (2019, p. 12), “Para uma educação 4.0 precisamos de educadores 

conhecedores da tecno pedagogia que os possibilite a contribuir na formação dos profissionais 

para o mercado da Indústria 4.0”. Então, ela requer instituições mais preparadas digitalmente, 

 
23 FabLab é um laboratório de fabricação (digital) que emergiu através de três organizações, dos quais se inclui o 
Center for Bits and Atoms no laboratório Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e que é 
oficialmente curado pelo FabFoundation formado em 2009 para crescer internacionalmente a comunidade, ser 
um facilitador e dar suporte à toda rede com mais de duas mil unidades em mais de 120 países. A rede sobrevive 
de doações, parcerias com empresas de tecnologia e equipamentos e serviços. Os requisitos para a montagem de 
um fablab são altos e envolvem quase 400 mil dólares de custos no primeiro ano e possui um planejamento 
completo disponível para interessados. Disponível em: fabfoundation.org. Acesso em: 30 mai. 2021. 
24 Makespace (espaço maker ou também conhecido como hackerspace, hackspace, hacklab ou creative space) é 
um laboratório comunitário que segue a ética hacker, tendo espírito agregador, convergente e inspirador presente 
em pessoas com interesses em comum, normalmente em ciência, tecnologia, arte digital ou eletrônica. Difere dos 
FabLabs, pois não possuem uma organização jurídica por trás do espaço e possui maior liberdade na sua 
constituição. Disponível em: www.projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-makerspace/. Acesso em: 30 mai. 
2021. 
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democratizadas como os HUB (espaços colaborativos), com metodologias de aprendizagem 

eficazes e flexibilidade de tempo, espaço, lógica e causalidade, segundo Fossatti e Jung (2018). 

Os autores ainda mencionam:  

Na maioria das universidades, os alunos ainda vivenciam processos metodológicos 
tradicionais para a aprendizagem empregados pela maioria dos professores. Como 
esperar que o professor insira as novas tecnologias na sua prática pedagógica se, na 
maioria das vezes, os cursos superiores não o preparam para isso? Quem educará os 
educadores? A pergunta remete-nos a uma resposta quase que imediata: precisamos 
adequar a nossa formação acadêmica para que ela possa atender a este novo mundo 
4.0 (FOSSATTI; JUNG, 2018, p. 190). 

É fato, então, que Educação 4.0 não trata simplesmente de incluir essas tecnologias ou 

técnicas na sala de aula, seja presencial, remota, híbrida ou EaD, mas sim preparar os estudantes 

para trabalhar nos diversos ambientes que a QRI irá proporcionar nas diversas áreas da Vida 

4.0. Para Hussin (2018, p. 95, tradução nossa), a “Quarta Revolução Industrial afeta não só os 

negócios, a governança e as pessoas, mas também afeta a educação, daí o nome Educação 4.0”. 

Adotaremos que o termo Educação 4.0 (E4), que é relativo a uma consonância entre o período 

histórico aceito pelas comunidades acadêmicas e definido por Schwab (2018), para colocar em 

contexto paralelo com a Indústria 4.0 (I4). 

Claro que há movimentos dentro da educação como a técnica learning by doing 

(aprender fazendo), o próprio movimento maker de “colocar a mão na massa” e ambos 

poderiam ser desenvolvidos combinando com metodologias ativas como a PBL – Problem 

Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) ou Sala de Aula Invertida, por 

exemplo. Cada um deles será abordado no capítulo 3, item 3.2 nos impulsionadores 

Educacionais 4.0 compilados. 

Nota-se que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a capacidade de 

prever situações futuras, a partir da leitura de cenário atual, com senso crítico e visão de 

conjunto, são as competências almejadas pela I4. Apenas com tais habilidades haverá colocação 

e recolocação profissional em postos que permitam o crescimento socioeconômico. 

As mudanças que ocorrem na E4 realmente descrevem a preferência de aprendizado 

dos alunos da “Geração Z”25, segundo Hussin (2018), para um mercado que ainda está em 

transformação e no caminho das transformações a serem geradas pela QRI.  

 
25 A Geração Z é a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade 
dos anos 1990 até o início do ano 2010. A teoria mais aceita por estudiosos é que surgiu como sucessória à Geração 
Y, do final de 1982. A Geração X, iniciou-se em meados da década de 1960 e o predecessores foram os babies 
boomer, nascidos entre 1946 e 1964, do pós-guerra. 
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No entanto, já demos um passo adiante da maneira menos esperada possível, 

vivenciando uma diferente experiência épica de isolamento mundial por causa de um vírus 

agressivo chamado Covid-19, iniciado no final do ano de 2019, na China, e no início de 2020 

no Brasil. Consequentemente, a perspectiva educacional se alterou diante deste cenário. Todas 

as escolas do planeta tiveram que repensar e refletir sobre seus processos de ensino e 

aprendizagem e muitas delas foram obrigadas a rapidamente se reestruturar para poder 

continuar as atividades educacionais em um período de quarentena bastante longo. As IES que 

não estavam estruturadas migraram imediatamente para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

e suas infraestruturas físicas, de aplicações e segurança foram adaptadas. Os professores 

tiveram que se atualizar ou aprender metodologias pedagógicas e o conteúdo teve que ser 

readaptado. Os alunos, já acostumados ao uso dos celulares, puderam optar por usá-los como 

ferramenta de aprendizagem, bem como usar computadores pessoais próprios ou cedidos pela 

escola (caso da PUC-SP, por exemplo) para dar sequência aos seus estudos. No entanto, todos 

os professores foram obrigados a se letrar digitalmente de forma emergencial e sair do seu 

“mundo mais analógico”, vencer seus medos (de tecnologia) e superar dificuldades para manter 

suas posições nas IES. Neste sentido, este foi um grande ganho para todos, embora infelizmente 

à sombra de um triste e difícil momento para o mundo. Hussin, (2018) afirma que Educação 

4.0 é a resposta às necessidades da Indústria 4.0 em que os humanos e as tecnologias devem se 

alinhar para permitir novas possibilidades, e ambos tiveram que se adaptar ante os desafios que 

surgiram. 

Refletindo sob o âmbito desta pesquisa: Como o engenheiro-docente iniciante ou já 

atuante se apropria do conhecimento destas Tecnologias da Indústria 4.0 e da assim chamada 

Educação 4.0, se elas não fazem parte dos currículos das escolas de formação de docentes ou 

dos cursos Lato e Stricu Sensu? Onde esta instrução é dada com o aporte pedagógico? É o que 

se busca trazer à tona.  

A Tecno pedagogia citada por Führ (2019) é a pedagogia digital e segundo ela, o 

ensino e aprendizagem que se encontra num contexto de mudança, mais a integração das novas 

TDICs na organização do currículo escolar, mais a prática pedagógica, indicam que os 

educadores e gestores necessitam passar por um processo de re-alfabetização ou re-educação. 

Segundo a autora, nesse artigo de 2018, o grande desafio será compreender a nova 

forma de aprender do educando no contexto digital. O educador precisa compreender que o 

educando tem ao seu alcance a possibilidade de consumir, buscar, comparar, processar, avaliar, 

selecionar e criar informações por meio as diferentes relações e contatos nas redes sociais, 

produzindo conteúdo e experiências utilizando a palavra, a imagem, o som, o movimento e o 
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hipertexto. Diante dessa realidade de mudanças significativas, os sistemas educacionais 

precisam repensar seu currículo, os processos de ensino e o conceito de aprendizagem, 

envolvendo os educadores (FÜHR, 2018). 

Regina Führ aponta a importância de alfabetizar digitalmente o educador para que ele 

possa começar a interagir com as novas condições e exigências do mundo 4.0. A pandemia 

acabou provocando essa alfabetização e os docente subiram muito bem este degrau. No entanto, 

Gabriel (2013, p. 58) profere algumas palavras que também devemos aplicar ao docente como 

aprendiz (e também estudante – seja qual for o seu título acadêmico) e, portanto, devemos 

entender que: 

[...] as tecnologias têm se tornado cada vez mais intuitivas e simples, o aprendizado 
operacional para sua utilização básica ocorre cada vez mais de forma natural e 
espontânea. Assim, a educação na era digital precisa focar muito menos na tecnologia 
em si e muito mais em desenvolver capacidades analítica e crítica dos estudantes para 
que consigam discernir sobre o que essas tecnologias representam em nossas vidas, 
[...]. 

Uma outra autora alerta que: “A tecno pedagogia é o processo de analisar e gerenciar 

o uso de ferramentas digitais de forma reflexiva, a fim de decidir como e quando usá-las e para 

quê” (CABEZAS, 2019, p. 1). Portanto, somente a tecnologia pela tecnologia não 

necessariamente garantirá a aprendizagem se não houver uma reflexão e análise para a escolha 

da ferramenta e do processo de ensino e de aprendizagem e portanto pedagógico. 

 

2.3.1 Como é a IES na Educação 4.0? 

 

Ainda é difícil dizer como ela está no momento, quanto mais como será após a 

pandemia, pois certamente foi modificada depois da experiência de isolamento que estamos 

vivendo desde 2019 no mundo, e março de 2020 no brasil, até os dias de hoje, em meados do 

ano 2021. Não sabemos ainda como será o “novo normal”. Sabemos que era necessário 

desenvolver uma cultura digital nas IES; fazer com que os estudantes e professores 

compreendam a importância da tecnologia e da pedagogia em meio a ela, e que aprendam: a 

seguir com ela, uma vez que o letramento digital foi superado na fase emergencial; estudantes 

e professores a mudar suas posturas e comportamentos diante desta disrupção a que estamos 

tendo que nos submeter.  

Rechear a IES de tecnologia não garante aprendizado. Somos humanos. Deve-se 

entender e desenvolver nossas inteligências, identificando como cada um de nós aprende 

melhor. O cientista Howard Gardner (1995) pesquisou sobre as inteligências múltiplas dos 
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humanos e trouxe a explicação que muito ajudou esta pesquisadora nos seus 30 anos de 

docência em engenharia. Percebeu-se que alguns poucos alunos não tinham capacidade plena 

de entender o espaço tridimensional (chamada por Gardner de inteligência espacial), outros 

apresentavam uma dificuldade em escrever, pesquisar e ser independente (é a inteligência 

intrapessoal) e dificuldade em usar a linguagem (oral, escrita e computacional) na transmissão 

suas ideias (é a inteligência linguística). Outros alunos, ao contrário, se sentiam estimulados a 

fazer trabalhos em grupo, liderar e realizar (é a inteligência interpessoal), mas com certeza a 

maioria absoluta apresentava facilidade em raciocinar com números (inteligência lógico-

matemática). Só aqui, pode-se citar cinco das nove por ele identificadas e curiosamente teremos 

uma oposição completa destas facilidades x dificuldades em estudantes da pares de humanas, 

obviamente com exceções. 

Talvez outros docentes identifiquem similaridades e até divergências, então deixamos 

aqui um convite à pesquisa, mas certamente temos algumas características que nos levam às 

ciências exatas e não às humanas ou biológicas. Estas características talvez possam estar 

presentes, de uma forma geral, a todos os engenheiros, matemáticos, economistas e profissões 

correlatas! Então, poderíamos tratar os pontos mais frágeis dessas inteligências de forma 

diferente. A Inteligência artificial poderia ajudar nestes diagnósticos e ofertar aos alunos, com 

tais características, opções pedagógicas de aprendizagem, nas quais o professor, sempre 

supervisionando, acompanhando e orientando a construção do conhecimento dos alunos, 

poderia validar o processo como um todo. Inteligência artificial para corrigir provas, não é ético. 

Aliás, as lideranças que escolhem esta ferramenta são as que não são éticas, e não a tecnologia. 

Mas a automação é bem-vinda (exemplo dos gabaritos de correção de testes do vestibular), para 

melhorar os processos de gestão das IES, identificar informações que ajudem na tomada de 

decisão, nos ambientes pedagógicos etc. 

Os impulsionadores da chamada Educação 4.0, neste trabalho, são ferramentas que 

muito podem ajudar. Apresentamos algumas delas no próximo item. 
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3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os dados produzidos nessa pesquisa, o levantamento e 

identificação dos impulsionadores da Indústria 4.0 e da Educação 4.0, a revisão de literatura 

das dissertações e teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e dos 

artigos dos anais do Congresso Brasileiro de Engenharia (Cobenge), bem como o levantamento 

da oferta de cursos no mercado na base e-MEC do Ministério da Educação. 

Seguem abaixo os impulsionadores da Indústria 4.0 e da Educação 4.0 que representam 

os conhecimentos tecnológicos e pedagógicos sugeridos que o engenheiro-docente carece 

conhecer para o desenvolvimento da prática docente. As DCNs de engenharia não mencionam 

de forma direta os impulsionadores. No entanto, a parte pedagógica incentiva através dos 

seguintes incisos do Capítulo 6, artigo 6º: 

§ 2º Deve-se estimular as atividades que articulem simultaneamente a teoria, a 
prática e o contexto de aplicação, necessárias para o desenvolvimento das 
competências, estabelecidas no perfil do egresso, incluindo as ações de extensão e a 
integração empresa-escola. [tema este tratado neste capítulo, item 3.2.1 Tecnologias 
Educacionais] 
§ 4º: “Devem ser implementadas, desde o início do curso, as atividades que promovam 
a integração e a interdisciplinaridade, de modo coerente com o eixo de 
desenvolvimento curricular, para integrar as dimensões técnicas, científicas, 
econômicas, sociais, ambientais e éticas. [tema este tratado neste capítulo, item 3.2.4. 
Técnicas Pedagógicas] 
§ 6º: Deve ser estimulado o uso de metodologias para aprendizagem ativa, como 
forma de promover uma educação mais centrada no aluno [tema este tratado neste 
capítulo, item 3.2.2 Metodologias Ativas] (BRASIL, 2019, grifo nosso). 

 

3.1 Impulsionadores da Indústria 4.0 

 

O Professor Dr. Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico 

Mundial definiu, diante da longa lista de impulsionadores da QRI, três categorias: a física, a 

digital e a biológica, que apesar de estarem interrelacionadas, possuem particularidades que se 

beneficiam umas das outras diante dos progressos de cada uma (SCHWAB, 2018). Ele também 

cita que estes três mundos: físico, digital e biológico vão se fundir em um dado momento 

(SCHWAB, 2018) e um exemplo prático poderia ser um serviço de carro por aplicativo 

utilizando um carro autônomo (sem motorista) que usa inteligência artificial para criar a sua 

melhor rota. Neste momento, em 2021, só nos falta o carro autônomo.  

No quadro a seguir, são citados os impulsionadores da Quarta Revolução Industrial 

categorizados em Física, Digital e Biológica e apontados por (SCHWAB, 2018). O autor fez 
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esta classificação, pois apresenta em seu livro 21 mudanças tecnológicas identificadas em uma 

pesquisa chamada ‘Mudança Profunda – Pontos de Inflexão Tecnológicas e Impactos Sociais, 

publicado em setembro de 2015 pelo Fórum Econômico Mundial, que ele próprio fundou. 

Algumas das mudanças apresentadas por Schwab não têm ligação direta com a Indústria 4.0 e, 

portanto, não são consideradas impulsionadoras. Foram adicionados impulsionadores da 

Indústria 4.0 indicados pelos alemães no documento Plattform Industrie 4.0 (2018) e estes estão 

assinalados com um (*) asterisco (não foram mencionado por Schwab), e além destes, os 

selecionados e chamados de Tecnologias Habilitadoras pela CNI (2016) e aqui assinalados com 

(+), o sinal de mais (e também não foram mencionado por Schwab).  

 

Quadro 5 - Impulsionadores da Quarta Revolução industrial e da Indústria 4.0 

Física Digital Biológica 
Veículos autônomos 
Impressão 3D (ou Manufatura 
Aditiva)  
Robótica  
Novos materiais 
CPS - Sistemas cyber-físicos*+ 
 

IOT - Internet das Coisas  
RFID - Identificação por 
Radiofrequência 
Blockchain 
Realidade Virtual, Aumentada 
e Mista* 
Deep learning* 
Computação quântica* 
 
Inteligência Artificial+ 
Big data+ 
Simulação* + 
Computação em nuvem* + 
Gêmeos Digitais* + 

Cybersecurity* + 

Biologia sintética 
Edição Genética 
 

Fonte: Adaptado de Schwab (2018), Plattform Industrie 4.0 (2018) e CNI (2016), pela autora, 2021. 
 
 

Há outras tecnologias e conceitos que trabalham no ecossistema tecnológico das 

indústrias, mas, como não estão relacionados diretamente com a plataforma da indústria 4.0, 

não foram citados aqui, embora ao assunto seja muito empolgante para esta autora. 

A Plataforma Indústria 4.0, definida pela indústria alemã, está inserida dentro do 

contexto da QRI e cada país deve criar a sua estratégia de crescimento industrial e, assim como 

a indústria alemã, deve buscar um objetivo e alinhar estas estratégias, antevendo seus impactos. 

É importante que fique registrado aqui que a Plataforma Indústria 4.0 não se apropria apenas e 

meramente destas tecnologias, trata-se de um estudo amplamente pesquisado para a engenharia 

de produtos e serviços inteligentes com critérios muito bem definidos. As cinco categorias 

usadas por Abramovici (2018, p. 6, tradução nossa) incluem: 
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 Internet (Internet das Coisas e Internet dos Serviços, ...)  
 Hardware (dispositivos inteligentes, computação em nuvem, realidade 
aumentada, ...) 
 Software (arquiteturas orientadas a serviços, tecnologias semânticas e de big 
data, ...) 
 Comunicação (5G, WiFi, Near Field Communication, ...) 
 Microssistemas incorporados (microprocessadores, microssensores e 
microactuadores, ...) 

 

3.1.1 Robótica 

 

Antes, no século XX, os robôs eram um objeto de ficção mais especulativa do cinema 

e da televisão, mas agora, nas primeiras décadas do século XXI, são realidade em muitas esferas 

da vida, que incluem áreas de negócios, militares, ciências, entretenimento e até mesmo em 

nossas casas.  

O desenvolvimento de robôs é algo que o homem estuda há dezenas de anos e tornou-

se uma ciência que lida com movimento inteligente de um conjunto de mecanismos e podem 

ser organizados em quatro categorias: robôs manipuladores (seriais, paralelos micro e nano), 

veículos robóticos (ar, mar e terra), sistemas homem-robô (telemanipuladores, hápticos e exo 

esqueletos) e robôs de inspiração biológica (humanóides e do mundo animal) (BAJD, 2010). 

Juntamente com os robôs vieram uma enormidade de conceitos e novas tecnologias, 

como por exemplo os processadores, sensores, motores, inteligência artificial, machine 

learning, e muitos outros. Joe Frederick Engelberger, físico, engenheiro e empresário 

americano, é considerado o pai da róbótica por ter sido o primeiro a comercializar robôs usando 

o trabalho de George Devol, um inventor também americano que desenvolveu o primeiro robô 

industrial e registrou a primeira patente de um braço robótico programável e operado 

digitalmente, em 1961, apesar de o primeiro robô que se tem notícia ter sido mostrado em um 

“Drama tcheco “R.U.R” (Robôs Universais de Rossum) por Karel Čapek, que foi tocado pela 

primeira vez em Praga em 1921” (BAJD, 2010, p. 1, tradução da autora). 

A palavra robô, foi, no entanto, inventada por seu irmão Joseph Čapek. Mas por tudo 

que já foi desenvolvido na área da robótica, fica claro que eles desempenharão papéis ainda 

maiores no futuro próximo e distante do que temos nos anos 2021 já representa a fundação da 

indústria robótica moderna. 

Nos dias de hoje a indústria utiliza a: precisão, repetibilidade, resistência, rapidez e 

força que os manipuladores industriais da robótica proporcionam. Trabalhar com robôs 

significa aumentar produtividade e reduzir custos, especialmente para as grandes e complexas 

produções. Já existe uma norma International Organization for Standardization (ISO 9283 – 
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Organização para Padronização Internacional) para tratar sobre os critérios e métodos para 

testes de manipuladores de robôs e foi criada para facilitar o diálogo entre fabricantes (que 

também atuam como consultores da solução baseada em robôs) e usuários dos sistemas de robôs 

(BAJD, 2010). 

A necessidade de aumentar a produção e sua automação para atingir os números 

esperados trará desemprego pelo aumento da densidade robótica, mas, em contrapartida,exigirá 

qualificação da mão de obra de chão de fábrica e da engenharia, o que, por sua vez, demandará 

maior número de engenheiros e, por conseguinte, maior número de vagas nas escolas de 

engenharia que, em teoria, necessitaria um maior número de docentes devidamente preparados 

ou aumentaria a relação de discentes por docente.  

A Automação que a robótica dá às indústrias é um dos elementos fundamentais da 

constituição da indústria 4.0. Segundo José Benedito Sacomano, pode se definir I4 como: 

[...] um sistema produtivo, integrado por computador e dispositivos móveis 
interligados à internet ou à intranet que possibilita a programação, gerenciamento, 
controle, cooperação, e interação com o sistema produtivo de qualquer lugar do globo 
em que haja acesso à internet ou à intranet, buscando assim, a otimização do sistema 
e toda a sua rede de valor, ou seja, empresa, fornecedores, clientes, sócios, 
funcionarios e demais stakeholder (SACOMANO, 2018, p. 5). 

No entanto, os professores doutores Eng. Reiner Anderl e Harald Schöning, porta-

vozes do Conselho Consultivo de Pesquisa da Acatech, mencionam que todo este potencial 

tecnológico costuma ser colocado em primeiro plano e ouso dizer que em função dos altos 

volumes investidos. Isso inclui, por exemplo, o uso de robótica, realidade aumentada ou big 

data como base para a otimização do processo e que serão abordados mais adiante. No entanto, 

o foco da Indústria 4.0 continua sendo as pessoas. Ele coloca em prática a introdução de 

inovações e as aplica permanentemente (ACATECH, 2019). 

A beleza de uma fábrica totalmente robotizada e funcionando de forma primorosa não 

se deve às máquinas, mas às pessoas que as criaram, as comandam e as utilizam de forma 

consciente, ética e responsável. Cada humano destituído de seu cargo por substituição de um 

robô, uma máquina ou um processo automatizado, tem que ser educado para assumir o que está 

por trás deste negócio. 

 

3.1.2 Veículos autônomos 

 

Os Veículos autônomos guiados também conhecidos como AGV - Autonomous 

Guided Vehicle (ou ainda IGV – Intelligent Guided Vehicle) são um tipo de veículo robótico 
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inteligente que trabalha de forma autônoma, isto é, sem interferência humana, com qualidade e 

produtividade, vantagem econômica e segurança (SOUZA; ROYER, 2013) e são utilizados 

para automatizar os processos nas indústrias e atividades nas empresas, e em ambos os casos 

para transporte de materiais.  

O AGV é um veículo elétrico programado equipado com baterias, motores elétricos e 

uma combinação de sistemas de orientação baseada em sensores ópticos, ultrassônicos, rádio 

frequência e/ou a laser em todos os seus lados, o que os faz evitar colisões com quaisquer 

obstáculos fixo ou móvel, ter sua velocidade e rotas programadas e controladas por um 

computador central com um sistema próprio (FERRELLI et al., 2015 apud DA MOTA BRITO 

et al., 2020) ou através de rotas calculadas por meio de programas de inteligência artificial. Os 

modelos mais comuns são: AGV de materiais ou carga leves ou pesadas, empilhadeira, 

rebocador, linha de montagem, plataforma e transferência de cargas. 

Um exemplo de aplicação é no e-commerce de altíssimo volume de vendas (como as 

empresas Amazon e Sunning Logistics) e com necessidades logísticas de 

localização/separação/transporte de itens em uma imensa área de estoque, os armazéns 

(chamados warehouses) com milhares de itens armazenados e disponíveis para a entrega de 

milhares de pedidos de usuários em todo o mundo.  

Outras aplicações comuns de AGV são em escritórios, bibliotecas, hospitais, áreas 

portuárias, armazéns e na agricultura. As principais aplicações das indústrias são as linhas de 

montagem automotivas e de movimentação de materiais e carga, no entanto, há equipamentos 

orientados para inspeção de tubulações, desarme de bombas, localização de vítimas soterradas, 

operações policiais que podem ser dotados de câmeras e sistema de áudio, para a opção da 

interação humana.  

A automação industrial, conforme cita Ferrelli et al. (2015 apud DA MOTA BRITO 

et al., 2020, p.3) “[...] é o uso de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico para controlar 

máquinas e processos, substituindo muitas vezes, tarefas humanas ou realizando outras que o 

ser humano não consegue executar”.  

O mesmo autor cita que: 

A automação tem evoluído de forma significativa na indústria, substituindo o trabalho 
braçal e mental do homem por máquinas capazes de automatizar os processos fabris, 
tendo como resultado um processo produtivo mais enxuto, qualidade nos processos, 
redução no tempo e custos (DA MOTA BRITO et al., 2020, p. 3).  

A tecnologia dos AGV é extremamente interessante para a implantação da automação 

de uma indústria, visando atingir os conceitos da Plataforma Indústria 4.0, pois permite: agilizar 
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a movimentação de carga reduzindo os custos com tempo, evitar erros humanos, reduzir 

encargos trabalhistas e custos de relativos à segurança, aumentar sua eficiência e flexibilidade, 

contribuição com o meio ambiente e como toda tecnologia, mas possui contras, tornando-se 

necessário um estudo de viabilidade para sua implantação por causa do alto custo (DA MOTA 

BRITO et al., 2020). Esta é uma das tecnologias, que assim como os robôs, vai criar 

oportunidades na educação, pois muitos cargos já estão sendo extintos e permitindo a criação 

de outros, porém com maior capacitação técnica e melhores remunerações, pois agora o 

trabalho é mental e não físico. 

 

3.1.3 Drones 

 

Os drones, em um certo contexto tecnológico, são formalmente conhecidos como 

aviões não tripulados Unmanned Aerial Vehicles (UAV), Veículo aéreo não tripulado ou 

Uncrewed Aerial Vehicle (Veículo aéreo sem tripulação), Remotely Piloted Aircraft (RPA), 

Aeronave pilotada autonomamente, Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS), Sistema aéreo 

pilotado autonomamente, Veículos Aéreos Não Tripulados (Vant) e são essencialmente um 

avião robotizado, segundo Hilsdorf e Correa (2018). 

Nesta terceira década do século XXI o qual entramos, aeronaves de diversos portes já 

podem ser controladas remotamente através da interação humana ou podem voar de forma 

autônoma através de planos de voo controlados por inteligência artificial (HILSDORF; 

CORREA, 2018). 

O primeiro drone foi usado em aplicação militar e criado pelo engenheiro espacial 

israelita Abraham Karem, em 1977 e necessitava de 30 pessoas para colocá-lo no ar. Iniciaram 

com aplicação militar exploratória munidos de câmeras e hoje tornaram-se até armas letais. 

Mais tarde, na década de 1980 e 1990, chegaram as aplicações civis, e uma delas é similar ao 

AGV, que movimenta a carga, transportando-a de forma aérea de uma fonte a um destino. A 

própria Amazon, já mencionada, testou internamente a entrega de seus produtos ao consumidor 

final através de pequenos drones, no entanto com limitações de peso da carga e distâncias 

percorridas. Em 2020, já eles foram liberados pela Federal de Aviação dos Estados Unidos 

(FAA, na sigla em inglês) para os testes reais de entrega. 

Outras aplicações não relacionadas são: mapeamento, monitoramentos de diversos 

tipos como em obras, geotecnologias na Agricultura de Precisão, levantamento e inspeção 

ambiental, em ações de socorro (ar, mar, terra) em incêndio e grandes desastres de qualquer 

natureza, levantamento fotogramétrico aéreo, procedimentos civis, criminais e científicos da 



85

 

 
 

polícia, inspeções de segurança, reportagens com captura de vídeo em alta definição, 

fotografias, recreação, entre muitas outras.  

No cenário da indústria 4.0 suas aplicações mais comuns são geolocalização, 

levantamento de campo em alta definição e a de inspeção visual remota. Atrelados a câmeras, 

as imagens são passadas a terminais de visualização humana (também em celulares ou controle 

remoto com visor/monitor) que fazem a avaliação de risco visual com base na ficha de avaliação 

de risco operacional das instalações. Esta inspeção aérea dispensa uso de andaimes e sua 

montagem e desmontagem, risco de acidente de trabalho e economiza em tempo e custo, não 

interrompendo a produção – o que é uma temática da I4 (GRUPO DR1, 2020).  

Outra aplicação na Indústria 4.0 é a geração de uma sequência de imagens, por fotos, 

que o drone pode realizar com uma câmera adequadamente configurada, em que softwares que 

utilizam a técnica chamada Estereofotogrametria, onde a partir da sequência de fotos, podem 

gerar um modelo tridimensional da planta digital da fábrica ou de apenas um objeto ou cena 

fotografada. A pesquisadora já realizou manualmente esta experiência através de software 

aplicativo de celular gratuito e o resultado é surpreendente. Esta imagem gerada pelo drone por 

equipamentos e software profissionais pode se tornar um modelo 3D que pode ser trabalhado 

para constituir o gêmeo digital – Digital Twin - da instalação real e proporcionar simulações, 

acompanhamento e uma série de atividades. 

 

3.1.4 Big data 

 

Com a melhoria da capacidade de processamento e o uso intenso de computação em 

toda a área industrial e de serviços, é natural que tenhamos uma avalanche de dados diariamente. 

Na década dos anos 1980 estávamos falando em bytes, depois Megabytes, Gigabytes e mais 

recentemente – década dos anos 2020, na camada usuária, de Terabytes, mas por trás das 

empresas o assunto já é Petabytes (1015 bytes) e com reservas futuras para Exabytes, Zettabytes 

e Yottabytes. Segundo Sharma, Agarwal e Mahapatra (2020, p. 7) “o termo Big Data mostra o 

grande e variado conjunto de informações eletrônicas que pode ser a combinação de dados 

coletados de fontes múltiplas” o que também traz muitas questões que precisam ser resolvidas, 

o que fazer com tantos dados? como mantê-los seguros? onde armazená-los? como tratar os 

dados? 

Jules J. Bergman (2013) menciona que se estima que todos dados do planeta estejam 

na casa de 300 Exabytes, o que seriam 300 bilhões de Gigabytes, que o armazenamento de 

dados cresce 28% ao ano, que os dados armazenados são peanuts (amendoins) perto dos dados 



86

 

 
 

transmitidos sem armazenamento e que esta taxa de transmissão está na casa dos 1.9 Zettabytes, 

que seriam 1900 bilhões de Gigabytes.  

O que é Big Data, então? a autora coloca que Big Data pode ser caracterizado por 3 

Vs: Volume (grandes volumes), Variedade (diferentes formas) e Velocidade (de geração de 

dados), mas quem trabalha com assunto ainda acrescentaria outros 3 Vs: Visão (propósito da 

geração de dados), Verificação (se os dados são como especificados) e Validação (se o 

propósito foi atingido). Ela explica que Big Data não é uma imensa planilha cheia de dados 

bidirecionais que necessitam ser analisadas na sua totalidade. Análise de Big Data são processos 

de múltiplos passos em que o dado é extraído, filtrado e transformado com frequente análise 

procedural. Big Data (grande volume de dados) também não são Small Data (pequeno volume 

de dados) que ficaram grandes a ponto de não caber em uma planilha. O principal propósito do 

Big Data é produzir Small Data. Segundo Gutierre (2017, p. 8), um dado só é gerado quando 

se tem um propósito para ele, seja para tomada de decisão ou como informação, sozinhos, não 

tem significado. Os dados, no campo das humanidades, consideram-se como a expressão 

mínima de conteúdo relativamente ao tema e para a informática “são expressões gerais que 

descrevem características das entidades sobre as quais operamos algoritmos”.  

As chamadas bases de dados são conjuntos de dados que, quando estáticas, não variam 

com o tempo, mas, quando dinâmicas mudam ao longo do tempo e são alteradas em tempo real. 

A autora também trouxe uma citação que Big Data será a fonte do novo valor econômico e da 

inovação e: “[...] Big data se refere a trabalhos em grande escala que não podem ser feitos em 

escala menor, para extrair novas ideias e criar novas formas de valor de maneira que alterem os 

mercados, as organizações, a relação entre cidadãos e governos, etc.” (MAYER-

SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 54). 

De qualquer maneira, estamos falando de um volume de dados imenso que um humano 

sem recursos computacionais e de softwares de tratamento e análise não seria capaz de cumprir 

o propósito de extrair informação objetivada pela geração do volume em questão. Veremos 

mais a frente temas como Inteligência Artificial, Machine e Deep Learning e Internet of Things 

que são geradores de volumes de dados massivos e são caracterizados por constituir Big Data 

para a Indústria 4.0. Na sequência um grande aliado do Big Data. 

 

3.1.5 Cloud Computing - Computação em nuvem 

 

A computação em nuvem já está entre nós há alguns anos e vem sendo cada vez mais 

adotada, não só por indivíduos, como também por empresas, pois representam uma grande 



87

 

 
 

economia com recursos de armazenagens (geralmente servidores de dados). Hoje com muitos 

sistemas de gestão estão migrando para cloud computing, as empresas acabam se sentindo 

compelidas a mudar suas estruturas pela redução de custos que representa. Ao invés de adquirir 

toda a infraestrutura: servidor (um ativo contábil), programas de sistema operacional, de 

aplicações, de backup, de segurança, local adequado, as instalações, equipamentos de 

segurança, entre muitos outros, além de implantá-lo soma-se então os custos de serviços e 

pessoas para a sua gestão que são proporcionais ao seu porte; a empresa pode simplesmente 

comprar um serviço com estrutura personalizada, sob demanda, com monitoramento em tempo 

real e backup, com nível de serviço proporcional ao quão crítica é a operação, com um valor 

fixo muito menor e apontá-lo como uma despesa contábil. A escalabilidade do serviço em 

nuvem é flexível, segura, atualizada e com garantias (por contrato) e necessita apenas de uma 

pessoa para torná-la operacional (dependendo da estrutura/porte da empresa). 

Algumas empresas não “confiam” ou não desejam colocar seus dados confidenciais e 

estratégicos fora de casa, então as companhias acabam optando pelos serviços de nuvem 

privadas com aplicações totalmente configuráveis o que ajuda na padronização de toda a 

tecnologia de comunicações e informações dos participantes (subsidiárias, parceiros comerciais 

e outros) deste ecossistema. 

Há também empresas de grande porte mundial que acabam construindo o seu próprio 

Datawarehouse (armazém de dados) ou Data Center (centro de dados) para compor sua 

estrutura e acabam fornecendo serviços de cloud computing a terceiros, sejam parceiros de 

negócio ou não. 

Cloud Computing e Big Data são dois conceitos interdependentes e estão 

transformando a performance e a forma de negócios como desempenharem suas funções. A 

computação em nuvem organiza o armazenamento de dados, tornando-os acessíveis e 

simplificando a rotina para a utilização do Big Data, uma vez que traz a capacidade necessária 

para operar com grandes volumes de dados. A Indústria 4.0 gera muitos dados e necessita 

armazená-los com baixos custos, então ambos apresentam soluções muito propícias para a 

plataforma. 

 

3.1.6 Inteligência Artificial (IA) 

 

Entender o cérebro humano e como o pensamento se dá não é uma tarefa fácil, e de 

tanto afinco no assunto a Ciência Cognitiva surgiu e é devotada a pesquisar o pensamento 

humano em todos os níveis. Outro ponto muito estudado é como o humano resolve problemas, 
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mas ainda mais complexo é como se chega à melhor das soluções de um problema. Em vez de 

empregarmos uma solução fixa para o problema, a Inteligência Artificial tem como objetivo 

principal a criação de agentes inteligentes para as muitas e diferentes tarefas, tanto quanto 

possível, porque as tarefas podem ser diferentes e não há surpresas que os métodos e os 

resultados sejam diferentes (ERTEL, 2017). 

Kurt Gödel, Alonso Church e Alan Turing, segundo Wolfgang Ertel (2017, p. 7) 

lançaram na década de 1930, “fundações importantes para lógica e ciência da computação 

teórica”. Mais tarde, na década de 1940, Warren McCulloch, Walter Pitts e Donald Hebb 

também, segundo Ertel (2017, p. 8) “com base em resultados da neurociência projetaram os 

primeiros modelos matemáticos de redes neurais. No entanto, os computadores daquela época 

não tinham capacidade o suficiente para simular cérebros simples”. Na década de 1950, Alan 

Newell, John Clifford Shaw e Herbert Simon “introduziram o IPL - Logic Theorist Program 

(Programa de teórico lógico), o primeiro programa de computador em linguagem IPL que podia 

provar teoremas em lógica simbólica, e assim também mostraram que, com computadores, na 

verdade não funcionam só com números, mas também podem processar símbolos” e Alan 

Turing escreve sobre aprendizado de máquinas culminando para que 1956 fosse a chamada data 

de aniversário da IA na Conferência de Dartmouth, ocorrida no Dartmouth College, Hanover, 

New Hampshire, EUA (ERTEL, 2017, p. 8, tradução nossa). O mesmo autor revela que pouco 

depois, John McCarthy introduziu em 1958 a linguagem LISP - LISt Processor (Processador 

LIST) que foi muito importante para a implementação de sistemas de IA de processamento de 

símbolos e marcou o primeiro segmento na história (1954-1973), de acordo com Jones (2018) 

da IBM. O segundo segmento foi chamado de ‘turbulento’ (1973-1994) o período em que 

surgiram as linguagens K&R C, PROLOG (Programming in Logic) e CLIPS (C Language 

Integrated Production System) e o terceiro segmento (1994-até os dias atuais) chamado de 

‘moderno’, onde vieram as linguagens PYTHON, R, Open CL - Open Computing Language 

(Linguagem de computação aberta) (KANG; CHOL, 2021). 

A IA, como uma ciência prática da mecanização do pensamento, só poderia, é claro, 

ser viável quando houvesse computadores programáveis. Arthur Samuel afirmou que “um 

campo de pesquisa que desenvolve algoritmos que permitem que as máquinas aprendam a partir 

dos dados e executem ações não especificadas explicitamente por código” foi o avanço 

tecnológico suficiente para definir o aprendizado de máquina e desafiar os pesquisadores da 

área. Jones (2018, n.p.) afirma que: 
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Os últimos 60 anos viram mudanças significativas nas arquiteturas de computação, 
juntamente com os avanços nas técnicas de IA e seus aplicativos. Esses anos também 
viram uma evolução das linguagens, cada uma com suas próprias características e 
abordagens para a solução de problemas. Mas hoje, com a introdução de big data e 
novas arquiteturas de processamento [...], o cenário está armado para um novo 
conjunto de inovações em IA e nas linguagens que as capacitam. 

De acordo com Sacomano (2018) a IA fornecerá suporte às tomadas de decisão 

exigidas na Indústria 4.0, que por sua vez engloba tecnologias e conceitos de cadeia de valor 

dentro de uma estrutura de fábricas inteligentes com sistemas que monitoram processos físicos 

e equipamentos que geram milhões de dados (big data) que trafegam pela internet e que se 

comunicam e cooperam com os humanos em tempo real nos mais diversos dispositivos. 

 

3.1.7 Machine Learning e Deep Learning – Aprendizagem de Máquina e Aprendizagem 

Profunda 

 

Softwares comuns recebem instruções em linguagem de programação explícita e 

resolvem tarefas específicas. Softwares com IA possuem algoritmos de machine learning 

(aprendizagem de máquina) que detectam os padrões (que nós humanos detectamos até um 

certo ponto) e aprendem como fazer as previsões e recomendações processando dados coletados 

que vão sendo melhorados ao longo do tempo, quanto mais informação recebem, mais 

aprendem (CHOJECKI, 2020). O aprendizado de máquina se foca em: 

 Previsões: o que vai acontecer; 

 Prescrições: o que deve ser feito para atingir os objetivos; 

 Descrições: o que aconteceu. 

Existem, no entanto, diferentes três tipos de aprendizado de máquina mencionados por 

Chojecki (2020) que fazem a diferença com relação ao software de IA que vc irá usar para as 

atividades da indústria: o aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e 

aprendizado por reforço:  

A aprendizagem supervisionada usa dados de treinamento e feedback de humanos 
para aprender a relação entre dados de entrada e saída (por exemplo, como os dados 
de entrada “data” e “vendas” predizem as preferências dos clientes).  
A aprendizagem não supervisionada explora os dados de entrada sem receber uma 
variável de saída explícita (por exemplo, explora os dados de vendas do cliente para 
identificar padrões e classificá-los).  
O aprendizado por reforço aprende a executar uma tarefa tentando maximizar as 
recompensas que você prescreve para suas ações (por exemplo, maximizar os retornos 
de uma carteira de investimentos) (CHOJECKI, 2020, n.p.). 
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A escolha de uma destas opções encontra o problema que se quer resolver e para 

“treinar” o seu algoritmo26 serão necessários acesso a computadores poderosos até que este 

algoritmo chegue nas melhores soluções do problema, é aí que encontramos uma dificuldade: 

o custo. Dependendo do peso da arquitetura de dados27 e do aprendizado de máquina, será 

necessária uma nuvem o que representará milhares de dólares, a menos que se queira investir 

pesadamente em recursos de IA e treinar seus próprios modelos. 

A rede neural (neural network) é a arquitetura comumente usada para algoritmos de 

aprendizado de máquina e possuem 3 tipos de camadas: a chamada de camada de entrada 

(input), camada de saída (output) e camadas ocultas (hidden). O número de camadas de uma 

rede neural e como elas interagem entre si vai definir se será necessário usar aprendizado 

profundo (deep learning) que é um subcampo do aprendizado de máquina (machine learning). 

Se você tiver redes neurais com pelo menos 3 camadas, usará deep learning (aprofundado o 

processo), e poderá reduzir a quantidade de dados, mas precisará de maior poder de 

processamento dados e então o custo para “treinar” os algoritmos que irão resolver o seu 

problema irá aumentar bastante. Entenda ‘problema’ como sendo a tarefa que se quer que o seu 

software ‘inteligente’ de IA resolva para tomar uma decisão, como por exemplo otimizar a 

produção de um produto de consumo vendido massivamente pela internet, baseado nesta 

entrada contínua de pedidos, ou outra decisão que não necessite de um humano.  

Entendendo a ligação entre Deep Learning e IA, de acordo com o autor:  

O Deep Learning é a verdadeira razão pela qual a IA é tão popular hoje, já que suas 
aplicações em reconhecimento de imagem ou voz são muito melhores do que os 
métodos clássicos. As redes neurais combinadas com poder de computação suficiente 
fornecem resultados excelentes em dados do mundo real (CHOJECKI, 2020, n.p.). 

Somente nos últimos anos a Deep Learning demonstrou precisão em algumas tarefas 

que excedem a de um humano. Os resultados recentes dos algoritmos que superam o 

desempenho humano em algumas tarefas restritas no reconhecimento de imagens, não seriam 

considerados prováveis pela maioria dos especialistas em visão computacional nos últimos 10 

anos (AGGARWAL, 2018). 

Na Indústria 4.0, quanto mais “inteligentes” forem os processos em que se faz o uso 

da IA – tomada de decisão de elementos de automação sem interação humana – mais dados 

serão gerados e processados, possivelmente em nuvem, através de algoritmos que serão 

 
26 Os algoritmos são conjuntos de operações, regras, procedimentos e instruções lógicas perfeitamente definidos 
que o levarão à solução de um problema. Para Ertel (2017, p.75) Algoritmo = Lógica + Controle. 
27 Arquitetura de dados é a estrutura dos componentes de dados de uma organização. Um dado pode estar na forma 
de informação estruturada, codificada, metadado, imagem ou som. 
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treinados para entregar a melhor solução/decisão para seus processos. Podemos exemplificar 

através de uma fábrica de veículos que trabalha sob demanda (da concessionária) e são feitas 

campanhas na internet, tv e mídia impressa de duas versões de um modelo de carro, com 5 cores 

diferentes e 4 acessórios opcionais para o modelo top de linha. As vendas começam a acontecer 

nas concessionárias que notifica a fábrica que devolve a informação do prazo de entrega em 2 

dias para o revendedor. Todo o sistema produtivo se adaptará à esta demanda de N carros 

vendidos, em N diferentes cores, nas 2 versões disponíveis cada qual com os opcionais 

definidos pelo cliente, de forma automática – sem interação humana - de modo que cada veículo 

saia da produção exatamente como pedido pelo cliente da concessionária e dentro do prazo. 

Dentro da linha de montagem a produção funciona com os robôs que trabalharão sem alteração 

de atividade e outros que se adaptarão às diversidades, como pintura, a montagem de acessórios 

das diferentes versões e os acessórios opcionais apenas da versão topo de linha. Os AGVs 

alimentam as células de montagem com a quantidade necessária de acessórios e da mesma 

forma as células de pintura. Os veículos saem da linha com sua rota de entrega identificada para 

cada concessionária. 

Dados são cruciais para algoritmos de aprendizado de máquina, "big data" está voltado 

as organizações como um termo crucial para explorar os recursos de IA. O aprendizado de 

máquina requer que o conjunto certo de dados seja aplicado a um processo de aprendizado. 

Você pode não precisar de Big Data para usar algoritmos de aprendizado de máquina, mas Big 

Data pode ajudar a melhorar a precisão de seus algoritmos e modelos. É por isso que muitas 

vezes não é necessariamente verdade que você precisa de muitos dados para começar a fazer 

experiências com IA. Especialmente com o aumento da aprendizagem por reforço e técnicas 

como "aprendizagem única", a IA está ao alcance de todas as organizações. A primeira etapa 

para se beneficiar da IA é preparar os dados, limpando-os e classificando-os através do trabalho 

de humanos. Então, os engenheiros de aprendizado de máquina e cientistas de dados poderão 

cuidar do resto (HURWITZ; KIRSCH, 2018). 

 

3.1.8 Cyber Physics Systems (CPS) - Sistemas cyber-físicos 

 

Os sistemas cyber-físicos combinam recursos cibernéticos (comunicação, computação 

e controle) com recursos físicos (processos de controle móvel ou químico) para resolver 

problemas que nenhuma das partes poderia resolver sozinha (PLATZER, 2018). São 

equipamentos mecatrônicos compostos por sensores e atuadores controlados por software que 
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monitoram os dados colhidos, supervisionam e controlam processos produtivos industriais. Os 

CPS fazem uso de outros sistemas como IoT, IoS e RFID, a serem vistos a seguir. 

 

3.1.9 Internet of Things (IoT) - Internet das Coisas 

 

De acordo com Miller (2017), a Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) 

informa que o termo nasceu entre 2008 e 2009 quando houve a referência de objetos ou “coisas” 

estarem conectadas com a internet mais do que as pessoas. No entanto, o mesmo autor declara 

que IoT refere-se a “Produtos inteligentes e conectados [que] têm três elementos principais: 

Componentes físicos [que] compreendem as peças mecânicas e elétricas do produto. 

Componentes inteligentes [que] compreendem os sensores, microprocessadores, 

armazenamento de dados, controles, software e, normalmente, um sistema operacional 

integrado e interface de usuário aprimorada. Componentes de conectividade [que] 

compreendem as portas, antenas e protocolos que permitem conexões com ou sem fio com o 

produto”. O mesmo autor alerta que produtos Smart (inteligentes) e produtos Connected 

(conectados) não são a mesma coisa. Produtos conectados não são necessariamente inteligentes. 

Apesar de celulares serem chamados smartphones você estar passando mensagens não é uma 

ação de um dispositivo IoT. Miller (2017, p. 1) diz que “para ser realmente inteligente, um 

dispositivo ou componente IoT deve ser capaz de coletar e (disponibilizar os dados para a) 

análise e execução automática de ações inteligentes com base na análise – sem necessariamente 

exigir o envolvimento humano”. 

Os dispositivos, componentes ou máquinas IoT são eletromecânicos (ou apenas 

eletrônicos) dotados de uma diversidade de sensores que leem os dados, um sistema de 

comunicação da internet (wi-fi28) que emite os dados que são recebidos para um computador 

ou dispositivo que processa dos dados e, através de um software de analytics, os analisa e os 

disponibiliza para visualização em uma interface gráfica para um computador (programa) ou 

dispositivo (app). Vamos apresentar o primeiro caso real que tivemos notícia quando 

conhecemos uma solução de IoT. Uma empresa de geladeiras de sorvetes importados tinha um 

problema identificado pelo departamento de manutenção e assistência técnica. Sempre que 

havia a parada do equipamento (a geladeira deixava de gelar) a assistência técnica era chamada 

 
28 Wi-Fi é uma abreviação de “Wireless Fidelity” e é uma marca registrada pela Wi-Fi Alliance. A expressão hoje 
se tornou um sinônimo para a tecnologia IEEE 802.11(padrão técnico de rede local) , que permite a conexão entre 
diversos dispositivos sem fio. O wi-fi não necessita de licença para instalação e/ou operação, pois funcionam por 
meio de ondas de rádio, e são transmitidas por meio de um adaptador, o chamado “roteador”, que recebe os sinais, 
decodifica e os emite a partir de uma antena. 
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com urgência pelo cliente para não haver a perda dos produtos da geladeira, por causa do seu 

custo. Através de dados estatísticos dos chamados identificaram que o compressor, devido ao 

trabalho ininterrupto, era a peça-chave do problema. Criaram um sistema de sensores para 

monitorar vários parâmetros do equipamentos no vários pontos de venda do cliente, que por sua 

vez, via internet, transmitia as leituras em tempo real para um software que identificava e 

analisava os dados do perfil de utilização do produto, tensão eficaz, corrente eficaz, potência 

ativa consumo energético e a vida do equipamento e em função da análise dos resultados gerava 

uma ordem de serviço de manutenção preditiva, ou seja, trocar o equipamento antes de parar 

de funcionar e gerar perdas para o cliente. Como o número de geladeiras espalhados por São 

Paulo era volumoso, o software gerava uma rota logística para o time de manutenção realizar 

diariamente.  

Hoje existe uma infinidade de produtos IoT no mercado, como por exemplo: roupas 

esportivas que medem performances e criam treinos via aplicativos de celulares, dispositivos 

médicos que fazem leituras diárias e levam informações para o histórico do paciente, 

dispositivos domésticos que armazenam por exemplo suas preferências de temperatura de ar-

condicionado e automaticamente as entrega na sua presença sem que você interaja com o 

equipamento – neste caso o equipamento é dotado de IA que aprende sobre seus hábitos e 

devolve o aprendizado na forma de conforto térmico – faz parte do conceito de Smart Homes 

(Casas inteligentes) que constitui a automação residencial. 

É importante ressaltar que existem outros termos que podem ser confundidos no 

processo, como o Supervisory Control and Data Acquisition (Scada) Controle de Supervisão e 

Aquisição de Dados, que são sistemas que utilizam programas para monitorar e supervisionar 

as variáveis e os dispositivos de processos industriais e equipamentos conectados através de 

servidores/drivers de comunicação específicos, e a Telemetry (Telemetria) – conhecida dos fãs 

de corridas de Fórmula 1 – que são sistemas de monitoramento do carro em um painel de dados 

disponível durante a corrida para os engenheiros responsáveis da equipe tomarem decisões 

sobre trocas de pneus, suspensão, abastecimento e outros itens ou problemas durante a corrida, 

a partir de sensores no carro que mandam informações via rádio para um computador que 

processa, analisa e envia os dados na forma de gráficos para o painel. Ambos muitas vezes são 

confundidos com Machine to Machine (M2M – Máquina com Máquina), de acordo com 

Hicklin, Shurvinton e Beard (2015), referem-se às tecnologias que permitem tanto sistema com 

fio ou sem fio a se comunicarem com outros dispositivos com a mesma habilidade. Através de 

um sensor ou medidor pode-se capturar um evento (temperatura, estoque etc.) que envia através 

de uma rede (com ou sem fio) para um programa, que transforma o dado em uma informação 
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útil (exemplo: temperatura alta, falta no estoque). A diferença é que a IoT é mais ampla, e é 

dependente de redes baseadas em IP (bem como qualidade e velocidade de transmissão por wi-

fi) e pode-se criar uma rede de monitoramento onde as informações são cruzadas e ficam 

disponíveis em uma plataforma na nuvem para um gestor/decisor ou para um software de IA. 

A IoT está também associada a: softwares de análise de dados (Analytics), que usam 

matemática, estatística, modelagem preditiva, assim como aplicativos que geram gráficos de 

acompanhamento Machine Learning para encontrar padrões nos dados estatísticos e Big data 

devido à volumosa quantidade de dados que pode ser gerada para as milhões de leituras 

executadas diariamente. 

 

3.1.9.1 Industrial Internet of Things (IIoT) – Internet das coisas industrial 

 

É a aplicação exclusivamente industrial da IoT. Este termo ainda não é muito 

conhecido e utilizado, mas tem sido usado para diferenciar as aplicações. 

 

3.1.9.2 Internet of Services (IoS) – Internet de Serviços 

 

Este termo é uma variação do termo IoT, para indicar as aplicações em serviços através 

de plataformas SaaS – Software as a Service (Software como serviço). São aplicações (ou 

programas) que você usa na internet (e paga por consumo) sem baixar para o seu computador. 

Buxmann, Hess e Ruggaber (2009, p. 1, tradução nossa) descrevem que:  

A Internet de Serviços é composta por participantes, uma infraestrutura de serviços, 
modelos de negócio e os próprios serviços. Os serviços são oferecidos e combinados 
em serviços de valor agregado por vários fornecedores; eles são comunicados aos 
usuários, bem como aos consumidores, e são acessados por eles por meio de vários 
canais. 

O autor também cita que o assunto está em ascensão com o aumento do número de 

projetos sistemas de engenharia em comunicação e informação. Ele revela que há várias 

iniciativas de pequenos projetos em especial na área de segurança, cujo objetivo é prover 

serviços para uma visão geral das atividades em seu negócio. Este modelo de negócio, segundo 

o mesmo autor em outro artigo, flexibiliza e dinamiza a relação entre os provedores de serviços 

e os consumidores “por meio de acordos sobre requisitos não funcionais, como critérios de 

custo e parâmetros de Quality of Services (QoS – qualidade de serviço)” (MIEDE et al., 2010, 

p. 1). 
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Wang (2021) fala de Intelligent Predictive Maintenance (IPdM – manutenção 

preditiva inteligente) nos sistemas de manufatura avançados que fazem parte da plataforma da 

Indústria 4.0 e sinalizam de forma gráfica, como na imagem abaixo, como as experiências 

descritas até aqui se integram e trabalham juntas em uma aplicação de suma importância que é 

a manutenção preditiva – que faz as correções antes que as falhas surjam (ou a sua sinalização) 

e paralisem ou diminuam a capacidade de produção, que nesta demonstração é inteligente, pois 

ajuda a maximizar a vida útil dos equipamentos da fábrica. Na Figura abaixo, podemos 

identificar a integração das áreas para a realização da manutenção inteligente. 

 

Figura 7 - Estrutura de um sistema de manutenção preditiva inteligente na Indústria 4.0 

 
Fonte: Apresentado em Wang (2021). 

 
 

Neste cenário, temos os CPSs - sistemas ciber-físicos compostos de controladores da 

manufatura e sistemas de manufatura integrados pelos sensores acústicos, ultrassônicos e 

infravermelho gerando informações de monitoramento de processos e máquinas transmitidas 

por IoT ao Data Mining29 (DM - Mineração de dados) que inclui pré-processamento de sinais, 

consolidação de dados, diagnósticos e prognósticos de falha, que por sua vez gera os 

indicadores de performance e as decisões de otimização gerando a correção do erro poupando 

a vida útil dos equipamentos sem aumentar o risco de falha. É importante notar que todos os 

equipamentos de uso contínuo podem falhar em um dado momento, pois não são eternos e 

 
29 Mineração de dados é o processo de explorar dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação 
ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos 
subconjuntos de dados. 
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prever os sinais e trocar peças antes da falha é que são os pontos chave desta aplicação 

integrada. É um ciclo benéfico e interminável de checagem inteligente.  

 

3.1.9.3 Internet of Everything (IoX) - Internet de todas as coisas 

 

O Abramovici (2018, p. 2, tradução nossa) cita que as tecnologias baseadas em 

“internet de tudo” ou “internet de todas as coisas” – IoX leva à transformação fundamental de 

produtos e serviços, produção e processos de criação de valor e segundo ele “os resultados desse 

processo de transformação estão associados ao termo “inteligente” no ambiente de pesquisa da 

Indústria 4.0”, então temos a Traditionelle Industrie (Indústria tradicional) se abastecendo de 

internet, hardware, software, comunicação e microssistemas, todos integrados compondo a I4 

com suas Smart Factory (Fábricas Inteligente), Smart Products (Produtos Inteligentes), Smart 

Logistic (Logística Inteligente), Smart Services (Serviços Inteligentes) e Smart Engineering 

(Engenharia Inteligente). 

 

Imagem 4 - A Indústria tradicional com a Internet de Todas as Coisas (IoX) leva à Indústria 

4.0 

 
Fonte: Abramovici (2014 apud ABRAMOVICI, 2018). 

 
 
 

3.1.10 RFID - Radio-Frequency IDentification (Identificação por radiofrequência) 

 

A tecnologia de radiofrequência tem origem há dois séculos, quando houve avanços 

científicos em eletromagnetismo devidos aos trabalhos de Michael Faraday, que explicou o 

conceito de indutância elétrica como base da tecnologia. As equações que descrevem o 

eletromagnetismo elaboradas por James Clerk Maxwell, e os experimentos de Heinrich Rudolf 
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Hertz confirmaram as afirmações de Faraday e Maxwell. Em 1935, o físico escocês Robert 

Alexander Watson-Watt patenteou o sistema de Radio Detection And Ranging (Radar -

Detecção e Alcance de Rádio) e esta tecnologia foi muito usada na 2ª. Grande Guerra (1939-

1945), mas o problema é que não havia como distinguir os inimigos dos aliados. Então, os 

alemães perceberam que ao girar seus aviões, quando retornavam para a base, o sinal de rádio 

refletido era diferente, tornando possível identificar os aviões alemães. Assim, foi descoberto o 

sistema RFID passivo. Em 1973, Charles Walton, um empresário americano, patenteou o 

transponder passivo e no início de 1990 os engenheiros da IBM Corp. desenvolveram e 

patentearam o RFID de UHF- Ultra-high Frequency (ultra-alta frequência).  A tecnologia do 

RFID de identificação, no entanto, anda em paralelo com outras formas de identificar e/ou 

rastrear, como o código de barras – que automatiza a leitura, reduz erros e, portanto, custos; 

também as leituras biométricas, reconhecimento de voz e reconhecimento facial de 

identificação pessoal; cartões de compras com chip - os chamados smart cards para sistemas 

de cobrança, os novos QR Codes30, entre outros. 

No entanto, de acordo com Chao, Yang e Jen (2007, p. 1), “RFID é uma tecnologia de 

identificação automática de objetos, através de sinais de rádio frequência” que mais vem 

avançando e muito dentro das indústrias. 

Os dispositivos RFID são apresentados na forma de etiquetas (mas também na forma 

de cápsulas de biovidro – para implantes em animais e humanos), que contém antenas ou 

captadores e microchips que são capazes de enviar e/ou receber sinais de rádio em uma 

determinada frequência, para ou de uma base transmissora. Os dispositivos são implantados em 

Tags (etiquetas), e as de custo mais acessível são de 3 diferentes tipos: RFID passivas (só 

respondem ao sinal da base e são energizadas por este sinal), RFID ativas (enviam o próprio 

sinal e são dotadas de fonte própria de energia) e RFID semi-passivas ou semiativas (são 

dotadas de fonte própria de energia e precisam de um leitor, pois não possuem modulador e por 

consequência não criam um novo sinal). Outras possuem memória e diferentes protocolos de 

comunicação. As etiquetas são compostas de diversos materiais e formatos e possuem diversas 

aplicações para rastreamento e identificação de materiais e também em diversos negócios 

(SACOMANO, 2018). 

O princípio de funcionamento de um sistema RFID típico pode ser explicado da 

seguinte maneira baseando-se em (FINKENZELLER, 2003): 

 
30 Código QR é um código de barras, ou barramétrico, bidimensional, que pode ser facilmente escaneado usando 
a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto, um endereço URI, 
um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS. 
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1. Um leitor emite o sinal em busca de tags ao seu alcance; 

2. Os tags usam a energia desse sinal para alimentar o seu circuito e emite um 

‘contrassinal’ contendo a informação guardada no seu microchip. 

3. O leitor recebe e processa o sinal emitido pelo tag, enviando-o para o sistema que 

vai processar a informação.  

Uma aplicação bem conhecida é o SEM PARAR, que possibilita facilitar o sistema de 

cobrança de pedágio, e uma série de outros produtos e serviços. Outras aplicações estão na área 

médica são aplicadas em paciente onde pode-se conhecer tipo sanguíneo, alergias e histórico 

de medicamentos agilizando tratamentos em caso de emergências. Controles de acesso em 

empresas, proteção pessoal com uso de GPS - Global Positioning System (Sistema de 

Posicionamento Global), localização de cargas e bagagens em transportes aéreos, terrestres e 

marítimos, identificação de animais de estimação, entre muitas outras.  

Na Indústria 4.0 se aplica nas linhas de produção e montagem quando o RFID monitora 

todos os passos do produto. Para Laureth (2014, p. 282), a indústria 4.0 

[...] está estruturada em sistemas de produção que utilizam o que há de mais moderno 
em automação e sistemas inteligentes de comunicação. Tendo como noção principal 
a interligação de sistemas, a Indústria 4.0 caracteriza-se por uma fábrica inteligente 
de alta complexidade tecnológica em que as máquinas, os produtos, os insumos e 
clientes estão conectados pela comunicação de dados para monitoramento e tomada 
de decisão. 

Uma das tecnologias que dá suporte ao monitoramento mencionado, é o RFID e a 

IoT/IIoT. 

 

3.1.11 Aditive Manufacturing – Manufatura Aditiva (MA) 

 

Embora a MA - Manufatura Aditiva pareça nova para muitos, ela já existe há várias 

décadas. A RP - Prototipagem Rápida é o termo mais antigo usados dentro da MA e veio da 

necessidade de gerar um protótipo de testes, tanto para forma como para função, para fornecer 

base sólida para uma validação eficiente do conceito proposto. Era realizado em máquinas de 

prototipagem rápida industriais de alto custo. Os testes podem ser apenas conceituais ou 

estéticos, funcionais, ergonômicos e até mesmo mecânicos. A Impressão 3D (I3D) é termo mais 

comumente utilizado e envolve máquinas chamadas impressoras 3D que vão do uso individual 

ao uso industrial. A MA abrange uma grande quantidade de tecnologias que variam pelos 

materiais com que trabalham, dimensões da peça a ser impressa, velocidade de impressão, 

precisão e acabamento, entre outros parâmetros mais técnicos. Estas são algumas tecnologias 
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conhecidas no mercado: Binder Jetting (sinterização com agente líquido), Direct Digital 

Manufacturing (DDM - Fabricação Digital Direta), Fused Deposition Modeling (FDM - 

Fabricação em camadas ou por deposição), Fused Filament Fabrication (FFF - Fabricação com 

filamento fundido), Digital Light Projector (DLP - Processamento de Luz Direta), Drop-on-

Demand - DOD - Deposit viscous liquid materials (Queda na demanda – Deposição/Injeção de 

material líquido viscoso), Material Jetting (Jateamento de material), Sand Binder Jetting 

(sinterização de areia com agente líquido), Stereolithography (SLA - Estereolitografia), 

Selective laser sintering (SLS - Sinterização seletiva a laser). Nas aplicações certas, a 

manufatura aditiva oferece uma combinação perfeita de desempenho aprimorado, geometrias 

complexas e fabricação simplificada (GENERAL ELETRIC, 2020). 

Comum às tecnologias de MA é o uso de um computador, software de modelagem 3D 

CAD - Computer Aided Design (Projeto Assistido por Computador), infraestrutura, máquinas e 

insumos. Na imagem da figura a seguir, podemos acompanhar o processo de impressão 3D que 

possui 8 estágios. Depois que um modelo de CAD em 3 dimensões é finalizado e validado pelos 

profissionais que vão definir as formas e as funções (1) o modelo, aqui nomeado de peça, deve 

ser trabalhada para se criar os suportes que permitirão que ela seja gerada na máquina de I3D 

(2). O equipamento MA lerá os dados deste arquivo de geometria da peça feita no software 

CAD (3) e depois deve-se fazer as configurações no equipamento ou no software de impressão 

(4), estabelecendo ou adicionando camadas sucessivas de líquido, pó, material em folha ou um 

sólido fundido, camada a camada, para fabricar um objeto 3D nos mais diversos materiais 

disponíveis. Cada máquina possui capacidades diferentes no que diz respeito aos tipos de 

materiais (ou cores de um mesmo material). A qualidade e acabamento deste material depende 

da precisão oferecida pelo equipamento. A última fase é a remoção da peça da mesa de 

impressão e dependerá da quantidade de peças produzidas num único processo (6). O 

tratamento final da peça (7) também varia bastante, dependendo do material, processo e tipo de 

máquina: se profissional ou pessoal, e pode exigir limpeza técnica e uso de outros processos, 

para só depois poder ser utilizada em sua aplicação (8) (GIBSON; ROSEN; STUCKER, 2015), 

conforme figura a seguir. 
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Figura 8 - Processo genérico de I3D da peça em CAD mostrando até a peça confeccionada, 

em 8 etapas 

 
Fonte: Gibson, Rosen e Stucker (2015, p. 4). 

 

Muitos assuntos polêmicos giram em torno da matéria que está associada ao uso de 

scanners 3D que capturam a forma de um objeto real e transformam suas informações em uma 

nuvem de pontos que pode ser processada num software e pode gerar uma superfície e depois 

um sólido que pode ser impresso, no entanto os direitos autorais do fabricante da peça, são 

infringidos quando a engenharia reversa31 é feita indiscriminadamente. Patentes podem ser 

violadas se não forem observadas. A cópia indiscriminada de produtos pode até tornar-se o 

mercado de produtos falsificados ainda maior. 

Mas apesar dos riscos, há muitas vantagens, como: reproduzir/produzir peças de 

extrema complexidade, imprimir conjuntos montados, redução de custos (tempo e materiais), 

possibilidade de personalização de produtos, redução de espaço com armazenamento de 

matéria-prima, mobilidade na produção, baixo custo de manutenção das máquinas (embora 

deva ser contínuo), comunicação rápida entre o produtor da peça e o serviço de impressão, 

redução de custo de protótipos, entre outras. Estas vantagens vão ao encontro com o que vem 

sendo trabalhado na Indústria 4.0. Como desvantagem, cito o preço dos equipamentos, a 

limitação de materiais dos equipamentos, e a necessidade de conhecimentos técnicos para gerar 

modelos 3D. 

 
31 Engenharia reversa é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, 
peça ou sistema, através da análise de sua estrutura, forma, função e operação, e consiste basicamente em 
desmontar ou separar para descobrir como funciona. 



101

 

 
 

Na indústria, é feito um estudo comparativo entre tecnologias da MA com os processos 

tradicionais da Manufatura Subtrativa (MS) que já têm sua tecnologia consolidada há muitos 

anos e hoje, através das máquinas automatizadas por Computer Numeric Control (CNC -

Comando numérico computadorizado), estão disponíveis para as operações de tornearia, 

fresagem, corte por jato d´água, corte por eletroerosão a fio e penetração, furadeiras, 

puncionadeiras e retificadoras. O método tradicional de fabricação tem um espaço muito grande 

ainda na manufatura de alto volume de peças, que requer baixo tempo de produção, 

flexibilidade e alta precisão, como nas indústrias automotivas, aviação, aeroespaciais e navais. 

No entanto, há impressoras 3D de metais técnicos e nobres que já se aproximam em qualidade. 

Outros dois processos de fabricação que “concorrem” com a I3D são a fundição, microfusão 

(ou micro fundição) e a injeção de plásticos, que da mesma maneira ainda se valem das mesmas 

condições citadas acima, mas já vem sofrendo substituição de peças nas indústrias automotivas 

e aviação comercial. 

As aplicações da I3D são infinitas, se levarmos em conta a diversidade de materiais 

que estão surgindo a cada dia, como aplicações industriais, medicina humana e veterinária, 

arquitetura, arte, joias, forense, militar, muitos entre outros.  

A Indústria 4.0 vem se afirmar como uma opção que as empresas têm avaliado muito 

pelo lado dos custos, capacidade de produção, manutenção e materiais, pois não atende ainda à 

necessidade de tudo que se produz, mas como tecnologia, é uma das com grande tendência de 

avanço no mercado. 

 

3.1.12 Simulação Computacional 

 

A simulação se refere a métodos e aplicações para mimetizar sistemas reais através de 

programas computacionais. Hoje em dia é possível simular em praticamente todas as áreas, 

sendo apenas necessário, o software/hardware adequado para a entrada correta de dados – estes 

sim de extrema importância. Podemos simular nas várias engenharias, em finanças, justiça, 

segurança, medicina e muitas outras áreas. Na Indústria 4.0, por exemplo, espelhar o mundo 

físico em um modelo virtual é de suma importância e os Gêmeos Digitais – Digital Twins - 

fazem parte da simulação, assim como criar um mundo virtual imersivo, ou não, e poder simular 

situações reais para antever problemas e dificuldades, testar processos, entre outras, que a 

Realidade Virtual pode nos aparatar. Estas tecnologias serão vistas nos subitens deste tema. 

As simulações de engenharia são igualmente importantes e trazem benefícios 

relevantes como redução de custos através da redução das dimensões ou escolha de materiais 
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mais baratos, mas que garantam as mesmas condições sobre a sua função. Por traz deste tipo de 

simulação, estão os softwares CAE – Computer Aided Engineering – Engenharia Assistida por 

Computador, que permitem realizar cálculos e executar (seja processando os cálculos 

localmente ou na nuvem) análises matemáticas reais ou de teste/ensaios em modelos CAD 3D. 

Diversos métodos matemáticos computacionais permitem análises: estruturais, térmicas, 

eletromagnéticas, dinâmicas em mecanismos, acústica, transferências de calor, 

termodinâmicas, crash test (para veículos automotores), entre muitos outros. Até mesmos 

softwares de fabricação/manufatura como os de CAM – Computer Aided Manufacturing – 

Manufatura Assistida por Computador, possibilitam ao engenheiro simular a fabricação, no 

caso da Manufatura Subtrativa, de uma peça verificando tempos e estratégias, evitando impacto 

de ferramentas na peça, tudo virtualmente e também partindo de um modelo CAD 3D. Na 

Impressão 3D – Manufatura Aditiva -  também há softwares que mostram a peça sendo impressa 

antes do início da impressão para verificação da posição de suportes e tempo para a impressão 

de uma ou uma série de peças. Na robótica também é possível simular todos os movimentos de 

braços robóticos presentes na linha para antever interferências e impactos, avaliar posições, 

velocidades, entre outros parâmetros, é a robótica virtual. A área de logística também pode 

trabalhar com simulação de forma a proporcionar ajustes de distribuição de materiais, rotas, 

entre outros. Estas simulações podem ser automatizadas e com a inteligência artificial, pode-se 

obter melhores repostas ou trazê-las para que uma decisão humana seja dada. Na área de 

modelamento CAD, até mesmo antes das simulações em CAE e CAM podemos usar uma 

tecnologia chamada Generative Design - Design Generativo - onde o projetista de produto 

realiza um esboço da peça em CAD 3D, define o material os parâmetros e propriedades que 

necessita para uma peça, fixando elementos como tamanho padrão, ou tamanho dos furos, 

superfícies de fixação ou contato, e o software dotado de inteligência artificial apresentará o 

número de geometrias possíveis com estes parâmetros e propriedades que você especificar, para  

que você decida sobre a forma final, ou ainda voltar o produto para o ambiente CAD e promover 

outras alterações e reaplicar a ferramenta de Design Generativo. Se você adquirir um módulo 

de fabricação, poderá ter uma análise de qual método de fabricação: manufatura aditiva ou 

subtrativa terão menor custo. 

A repetição intensiva das simulações ajuda a criar processos/produtos estáveis e 

confiáveis, segundo Calero Valdez et al. (2015, p. 7): 

Esses processos inovadores podem abordar aspectos do produto em todas as fases da 
cadeia do processo de produção. Eles podem trabalhar tão cedo quanto no design de 
materiais (por exemplo, simulações de metalurgia para laminação a quente, fundição, 
recozimento, cementação e união), fabricação (por exemplo, corte a laser), montagem 
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(por exemplo, manuseio de peças grandes com base em robô, montagem de lentes de 
foco), ou tão tarde quanto na gestão de logística (por exemplo, logística de chão de 
fábrica, gestão da cadeia de abastecimento). A maioria desses processos requer 
interação humana com o sistema - seja para interpretar dados de simulação ou para 
ser o tomador de decisão final em processos de auto otimização. 

As simulações não ficam apenas na área de materiais sólidos como os casos 

mencionado acima, mas também trabalham com fluidos (líquido, ar, gases, fumaça entre outros) 

de maneira que seja possível entender o seu comportamento e criar contingências, melhorias, 

controles que seriam impossíveis de se prever na realidade, por serem disruptivos, caros ou 

perigosos de se replicar na vida real. Antes, maquetes em escala podiam ser usadas para simular 

eventos de grande porte, como um tsunami por exemplo, mas hoje os modelos matemáticos 

conseguem mostrar rotas de furacões, tempestades e outros eventos meteorológicos e simular 

rotas para prevenção. Alertas podem ser emitidos para diminuir os impactos na população. 

 

3.1.13 Realidade Virtual (RV), Aumentada (RA), Mista (RM) e Estendida (RE) 

 

A primeira questão que surge quando abordamos este assunto é: Como algo que se 

chama Realidade pode ser Virtual ao mesmo tempo? mas a verdade é que de fato podem porque 

os ambientes virtuais são, ao mesmo tempo, reais (TORI; HOUNSELL, 2018). Os autores 

também afirmam que: 

São realidades diferentes, alternativas, criadas artificialmente, mas são percebidas 
pelos nossos sistemas sensórios da mesma forma que o mundo físico à nossa volta: 
podem emocionar, dar prazer, ensinar, divertir e responder às nossas ações, sem que 
precisem existir de forma tangível (tocável). Até mesmo a tangibilidade já começa a 
fazer parte dos ambientes virtuais, tornando-os cada vez menos distinguíveis da 
“realidade real” (TORI; HOUNSELL, 2018, p. 13). 

O ambiente virtual imersivo tira a percepção do real e leva o usuário imerso a pensar 

e se projetar numa outra realidade. A imersão depende da capacidade computacional e os 

acessórios envolvidos: capecete completo (ou óculos e fones de alta definição), luvas, entre 

outros. As variáveis que definem a imersão, são: Qualidade da imagem, campo de visão, 

estereoscopia e rastreamento. O “Virtual se refere a ambientes ou elementos que são 

sintetizados por meio de dispositivos digitais e que podem ser replicados de forma imaterial” e 

o “Real se refere a ambientes ou elementos que o usuário considere como sendo pertencentes à 

sua realidade” (TORI; HOUNSELL, 2018, p. 15). Os ambientes proporcionados são sintéticos, 

imersivos e de alta definição e podem ser usados para uma infinidade de aplicações, como: 

treinamento em situações de risco, treinamentos militares, simulação de montagem ou 

manutenção de equipamentos, estudos de espaços e ergonomia em layouts de aviões ou veículos 
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em protótipos, simulação da dinâmica de estruturas articuladas, em educação com laboratórios 

virtuais e visitas a museus virtuais, na medicina para visualização tridimensional e treinamento 

de estratégias operatórias e de atendimento e uma infinidade de outras aplicações. A Realidade 

Virtual é composta por hardware e software e o uso deste é para a preparação do ambiente, 

interação com os devices (dispositivos de entrada e saída) e comunicação em rede para 

aplicações colaborativas remotas. Já o hardware inclui os acessórios de interação do usuário 

que envolvem os seus sentidos: visão, audição, tátil e olfativo, bem como a criação de ambientes  

e infraestrutura  adequados para a projeção e de processamento paralelo e de 

supercomputadores para uma experiência muito mais realística. Esta é uma tecnologia que 

demorou a ser usada com mais frequência, pois os custos com a infraestrutura de criação de 

uma sala (conhecida como CAVE – ou caverna) ainda são muito altos. 

Na CAVE, as projeções nas paredes, teto e piso (do cubo, dentro do qual o usuário é 
colocado) já executam esse papel de mostrar todo o ambiente virtual, eliminando o 
incômodo do capacete. Em ambos os casos, características específicas dos 
equipamentos, como estereoscopia e som espacial aumentam o realismo do cenário 
virtual, melhorando as condições de imersão. A estereoscopia, propiciando a noção 
de profundidade, pode ser gerada no capacete com imagens específicas para cada olho, 
mas necessita de óculos estereoscópicos como um acessório na CAVE, a fim de 
produzir as imagens para cada olho (TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 2006, p. 8). 

Segundo Tori e Hounsell (2018), a Realidade Aumentada - RA -  enriquece o ambiente 

físico com objetos sintetizados computacionalmente, permitindo a coexistência de objetos reais 

e virtuais, podendo ser considerada uma vertente da RV, ainda que, inicialmente, tenham sido 

desenvolvidas indistintamente. 

Diferentemente da RV, que transporta o usuário para um outro ambiente virtual 
fazendo-o abstrair completamente o ambiente físico e local, a RA mantém referências 
para o entorno real, transportando elementos virtuais para o espaço do usuário. O 
objetivo é que o usuário possa interagir com o mundo e os elementos virtuais, de 
maneira mais natural e intuitiva sem necessidade de treinamento ou adaptação. Esta 
interação pode ser feita de maneira direta (com a mão ou com o corpo do usuário) ou 
indireta (auxiliada por algum dispositivo de interação) (TORI; HOUNSELL, 2018, p. 
38). 

A RA pode não ser imersiva, e dá ao usuário a possibilidade de trazer para perto de si, 

objetos virtuais que podem ser alocados no seu mundo Real sem a necessidade dos acessórios 

da RV, bastando um smartphone mais recente e um aplicativo de RA. Estes objetos podem ser 

manipulados. O sistema é implantado de forma que o cenário real e o objeto virtual permaneçam 

ajustados, mesmo com a movimentação do usuário no ambiente real. Para aplicações 

profissionais usa-se também um óculos que pode ajudar ao usuário. A RV usa a tecnologia para 

substitui a realidade e a RA usa para melhorá-la (TORI; HOUNSELL, 2018). Temos 2 tipos de 

RA, a baseada em visão e a marcada por sensores, que é mais precisa e de menor latência (atraso 
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para processar e exibir). Os marcadores mais comuns (os fiduciais) são cartões com uma 

moldura retangular e com um símbolo em seu interior funcionando como um código de barras 

2D, que “permite o uso de técnicas de visão computacional para calcular a posição da câmera 

real e sua orientação em relação aos marcadores, de forma a fazer com que o sistema possa 

sobrepor objetos virtuais sobre os marcadores” (TORI; HOUNSELL, 2018, p. 43). A RV e RA 

podem ser combinadas com outras tecnologias da I4 aqui apresentadas, para criar o ambiente o 

ambiente da fábrica digital inteligente de maneira que você tenha, em tempo real, a 

disponibilidade de informação em qualquer lugar da fábrica, e, sem estar nela, pode ver o estado 

do produto, em que fase da montagem se encontra e as variáveis e parâmetros da produção.  

A Realidade Mista (RM) ou Misturada é um termo utilizado para caracterizar o espaço 

de transição entre o mundo real e um mundo artificial gerado por computador, como é 

demonstrado na Imagem , o “Contínuo de Milgram” adaptado por Tori e Hounsell (2018). Um 

ambiente de RM baseia-se na coexistência de objetos (e ambientes) reais e virtuais, em que o 

usuário interage sem distinção, de maneira fácil e intuitiva (RODELLO et al., 2010).  

Na área de Realidade Misturada, do gráfico, existem os dois momentos: a realidade 

aumentada e a virtualidade aumentada, que para o usuário são fundidas. 

Imagem 5 - Contínuo de Milgram 

 
Fonte: Adaptado do original por Tori e Hounsell (2018). 

 
 

Vamos usar um exemplo muito simples apenas para mostrar a aplicação, você está 

com seu carro popular estacionado na porta de casa e o carro não dá partida. Você pega seu 

tablet e abre o capô do seu veículo, olhando a tela do seu tablet, vê os possíveis problemas que 

podem estar acontecendo naquele momento, como por exemplo falta de água no radiador, falta 

de óleo no motor, temperatura alta, falta carga na bateria, entre outras possibilidades. Você pode 

tocar na tela em cada uma das opções e pode ler instruções e informações para a realização da 

manutenção. Esta aplicação mostrada na imagem à esquerda ilustra da imagem a seguir, é uma 

situação de aplicação da RM na qual há o carro (real) e os elementos vistuais relacionados ao 

carro. A aplicação mostrada na imagem à direita ilusta a mesma aplicação em um nível de 
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aplicação para o concessionário que realiza manutenções em carros de padrão mais elevado e 

aponta cada peça ou conjuntos de peças. 

 

Figura 6 - Aplicações de RM em dois níveis, o usuário final e concessionária de veículos. 

         

Fonte: Youtube,  à esquerda: Realidade aumentada - Manutenção do carro e à direita Microsoft HoloLens: Mixed 
Reality in the Modern Workplace. 

 
 

Estima-se que a RM seja muito utilizada para interfaceamento com rotinas de 

manutenção e treinamento de diversos equipamentos, inclusive em áreas ou situação de risco 

de maneira que o participante tenha dominio dos processos, podendo ser feito exautivamente. 

A Realidade Estendida (RE) (em inglês conhecida como XR - eXtended Reality - ou 

realidade cruzada) é um termo que se refere a todos os ambientes tanto os reais como os virtuais 

e interações homem-máquina (IHM) combinados e gerados por tecnologia computacional e 

dispositivos vestíveis (wearables), portanto dependente destes devices. Os dispositivos XR de 

hoje incluem fones de ouvido VR, laptops e  monitores AR, que podem rastrear os movimentos 

de suas mãos e olhos para uma mistura perfeita entre o ambiente virtual e o mundo real. 

 

3.1.14 Digital Twins – Gêmeos Digitais 

 

É um sistema inteligente de monitoramento eficaz e constante, apropriado para 

fornecer análises, recomendações e predições sobre o funcionamento de um determinado 

equipamento, planta de instalação ou fábrica, para a equipe de gestão. 

Os Gêmeos Digitais são sistemas que buscam representar características e 
comportamentos de objetos físicos no âmbito virtual e correspondem a um conjunto 
de informações capazes de descrever o estado corrente de um objeto físicos e de 
realizar simulações de seu estado futuro (VITOR, 2020, p. 16). 

As aplicações têm o objetivo de aperfeiçoar os processos de monitoramento e 

inspeção, e manutenção preditiva. Esse monitoramento pode ser feito por tablets ou 
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smartphones em tempo real e representam uma grande redução de custos, no entanto estão 

diretamente ligados a tarefas custosas, como a de processamento de imagens, aprendizado de 

máquina e renderização tridimensional, fator esse que contrapõe as definições de portabilidade 

do equipamento, ainda, dificultando a sua implantação (VITOR, 2020). 

 

3.1.15 Novos Materiais e Nanomateriais 

 

A impressão 3D é umas das áreas que tem impulsionado a presença de materiais com 

as mesmas propriedades dos que já usamos, de forma que possam ser utilizados com pelo menos 

uma das várias tecnologias de impressão existentes. Por exemplo o concreto usado na 

construção civil. É preciso usar um método de impressão por extrusão contínua em camadas 

(como se fosse colocar creme em um bolo) com um agente de fixação e deve suportar bem a 

compressão de camada por camada para que a base do objeto não se deforme ou desloque, tendo 

assim que ter um desempenho de resistência inicial que a forma normalmente utilizada para 

assentar o concreto não requer. Há questões técnicas complexas como a resistência de ligação 

entre as camadas, o valor de retração, tamanho dos poros, entre outras, mas há cientistas de 

materiais de construção estão estudando com afinco até que se chegue em uma fórmula e 

processo adequados. 

Novos materiais vêm sendo criados não só com esta finalidade da I3D, mas para atingir 

níveis sustentáveis, não tornar animais extintos, facilitar a reciclagem, consumir menos água e 

energia na geração, e muitas outras razões, sejam técnicas ou estéticas, para permitir que se 

trabalhe adequadamente a forma e a função. Como exemplo, citamos alguns materiais 

mencionados na Associação Brasileira de Embalagens (Abre): bioplásticos produzidos a partir 

de fontes renováveis, como óleos vegetais e amido de mandioca – Tecnologia Brasileira; 

hologramas comestíveis feitos com uma solução de xarope de milho, baunilha e água, que é 

seca em uma película fina sobre o chocolate – Tecnologia Americana; material alternativo na 

indústria de embalagens que utiliza cascas, bagaços, talos, serragem, entre outros - Tecnologia 

Brasileira - https://mush.eco/, que são utilizados como fonte de nutrientes e suporte para o 

crescimento de um fungo que é feito em moldes e o produto final adquire o formato do molde 

e pode ser utilizado como placas acústicas funcionando como um revestimento de parede – 

Tecnologia Brasileira; nanopartículas magnéticas de temperatura controlada são projetadas para 

serem misturadas com as formulações de adesivos já existentes, portanto, muitos dos adesivos 

à base de epóxi no mercado podem ser convertidos em cola ativada por campo magnético – 

Tecnologia de Cingapura; etiqueta RFID impressa que permite a visualização da data de 
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validade de alimentos em tempo real mesmo antes de comprá-lo (em um aplicativo de celular), 

pois lê níveis de amônia detectados por um sensor impresso em papel celulósico na embalagem 

– Tecnologia Inglesa (ABRE, 2021). Assim como estes casos, milhares de pesquisadores vêm 

trabalhando em todo o planeta para inovar em materiais. 

A nanotecnologia é uma ciência que se dedica ao estudo da manipulação da matéria 

numa escala nanométrica e o princípio básico da nanotecnologia é a construção de estruturas e 

novos materiais a partir dos átomos. Nanomateriais ou nanocompósitos engenheirados são 

materiais que possuem estruturas dentro das dimensões da nanoescala e que apresentam 

propriedades (ópticas, magnéticas, elétricas, de dispersão, interação etc.) únicas. A partir deste 

termo, existem nanofármacos, nanofertilizantes, nanopolidores, nanopolímeros, e muitos 

outros, todos estudados dentro de uma nova ciência, a nanociência de materiais. 

Para trabalhar com estes novos materiais, as Indústrias 4.0 devem se adaptar, seja para 

conceber o produto, produzir, estocar, entregar, reciclar ou descartar, ou seja, todo o Product 

Lifecycle Management (PLM – Gerenciamento do ciclo de vida do produto). 

 

 

3.1.16 Computação quântica 

 

A Computação Quântica (CQ) percorre os caminhos da história iniciada em 1900, 

assim como a IA. O Britânico Alan Turing – Pai da Computação – criou “um modelo teórico 

que seria responsável pela criação de conceitos como o algoritmo e o desenvolvimento dos 

computadores modernos”. Turing trabalhava em sua máquina de madeira (Máquina de Turing 

Quântica) e já em 1936 propôs este dispositivo de madeira que escrevia e interpretava símbolos 

limitado a zeros (0), uns (1) e conjuntos vazios e basicamente foi o que estruturou também as 

linhas de códigos atuais. Turing trabalhou durante a 2ª. Guerra Mundial na famosa Máquina 

Enigma que decifrou os avançados códigos alemães de criptografia (que foi retratada no 

excelente filme O Jogo da Imitação – Oscar de melhor roteiro adaptado). A computação 

quântica é um novo modelo – chamado modelo quântico, que pode ser simulado eficientemente 

por uma Máquina de Turing Quântica e se mostrou bastante eficiente na resolução de alguns 

problemas antes tidos como intratáveis (GUEDES; LULA JR., 2018). 

Um modo prático de entender matematicamente os princípios da CQ é imaginar que 

ela é uma árvore e sua raiz é o estado inicial e os nodos de um tronco correspondem a diferentes 

configurações atingíveis com probabilidade diferente de zero associada e proveniente de seu 

nodo anterior, até o final. Cada braço entre um nodo e outro, será chamado de amplitude. A 
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amplitude de uma configuração particular (tronco) a cada passo da computação é simplesmente 

a soma das amplitudes de todos os nodos correspondentes àquela configuração, desde a raiz. 

Uma árvore (de computação) pode ser muito complexa e trazer a resolução de problemas 

matemáticos de alta complexidade, por isso a CQ necessita de computadores para trazer 

respostas. Segundo Dos Santos Cardoso, Ferrari e De Almeida (2019) há vantagens em se 

trabalhar com CQ em comparação com a computação clássica,  

[...] podendo provocar um grande salto na evolução científica e tecnológica. Isso 
porque, caso as limitações de sua implementação física sejam superadas, os 
algoritmos quânticos prometem uma redução exponencial no tempo de processamento 
de dados e execução de tarefas, tendo várias aplicabilidades para a vida moderna 
(DOS SANTOS CARDOSO; FERRARI; DE ALMEIDA, 2019, p. 50). 

Em função deste poder computacional, a utilização da CQ na indústria é muito bem-

vinda. As áreas de atuação dentro da indústria são inúmeras. No website americano da IBM 

Corporation fica muito claro o potencial de negócios existentes para a área. Eles declaram um 

enorme potencial ajuda da CQ para desenvolvimentos de produtos e serviços inovadores que 

redefinirão a manufatura; vantagem de negócios para o uso da CQ na otimização de processos, 

descoberta de produtos químicos, o desenvolvimento de produtos; e impacto substancial para 

os pioneiros na utilização (IBM CORP, 2019). Abaixo, na Imagem 6 - Categorização dos 

possíveis casos de uso de computação quântica na manufatura, mostrando as áreas onde a CQ 

pode ser importante na manufatura. 

 

Imagem 6 - Categorização dos possíveis casos de uso de computação quântica na manufatura 

 

 
Fonte: (IBM CORP., 2019) 
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Especificamente sobre a Indústria 4.0, a IBM afirma que: 

As cadeias de suprimentos estão mudando de um modelo linear com processos 
discretos, sequenciais e orientados por eventos para um modelo orgânico mais 
responsivo com base na evolução das demandas do mercado em tempo real e 
disponibilidade atualizada de componentes-chave. Somando-se à caixa de ferramentas 
da cadeia de suprimentos digital da Indústria 4.0, a computação quântica pode 
potencialmente acelerar a tomada de decisões e aprimorar o gerenciamento de riscos 
para reduzir os custos operacionais, bem como reduzir as vendas perdidas devido a 
produtos fora de estoque ou descontinuados. Aumentando a agilidade competitiva, a 
computação quântica pode transformar completamente a cadeia de suprimentos ao 
longo do tempo, redesenhando-a de forma adaptativa para otimizar os pedidos dos 
fornecedores e acompanhando a logística usando a tomada de decisão dinâmica quase 
em tempo real com base nas mudanças nas demandas do mercado (IBM CORP, 2019). 

Na computação clássica, o bit é a unidade básica de informação e possui apenas dois 

estados possíveis: 0 ou 1.  Na computação quântica, o qubit é a unidade básica de informação 

quântica e um qubit pode estar em superposição de 0 e 1, o que daria capacidade de mais 

informações que o bit clássico. Os maiores computadores quânticos têm cerca de 50 qubits e 

20 qubits (The Q System One), o que significa 250 , ou seja, mais de 1126 trilhões de estados 

muito maior que qualquer supercomputador clássico. Com o Q System One já em operação, ela 

pretende prestar serviços de cálculos quânticos pela internet aos seus clientes (NEW 

SCIENTIST, 2019). 

Na Alemanha, onde os estágios de implantação da Indústria 4.0 são bastante 

avançados, existe a necessidade de criar estratégias para computação em nuvem, necessidade 

de interoperabilidade de sistemas, flexibilidade, novas funcionalidades, facilidade de uso, 

disponibilidade global, serviços entre empresas, especialização de serviços ou processamento e 

armazenamento de dados distribuídos, segundo BMWI e BMBF (2019) o avanço da 

digitalização em todas as áreas da indústria e a disponibilidade de dados aumentam quanto mais 

dispositivos de monitoramento como IOT/IIOT e RFID se instalam. Segundo o mesmo órgão 

governamental, “simulações permitem, por exemplo, que a representação de modelos de clima, 

transporte ou outros cenários com alta complexidade e alto volume de dados, como no setor 

financeiro (p.e. descoberta de cenários de fraude) ou industrial (otimização de cadeias de 

abastecimento)” e a computação quântica promete multiplicar o desempenho para determinados 

problemas de altíssima complexidade através do uso de High Performance Computers (HPC – 

Computadores de alto desempenho). 
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3.1.17 Blockchain 

 

A blockchain, segundo Gupta (2020, p. 4), “é um livro-razão compartilhado e imutável 

que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede 

empresarial”. Os ativos podem ser tangíveis (um apartamento, um automóvel, dinheiro, 

propriedades) ou intangíveis (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais ou criação de 

marcas). Nenhum item de valor pode ser rastreado se negociado em uma rede de blockchain, o 

que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos, porque não há impostos (GUPTA, 

2020). 

Ao longo do tempo, os instrumentos de confiança, como o papel-moeda e cartas de 

crédito, surgiram para facilitar a troca de valores e proteger compradores e vendedores. 

Ligações gratuitas feitas por computadores, celulares descartáveis e cartões de crédito, 

facilitaram e tornaram convenientes, velozes e eficientes as transações, bem como eliminaram 

por completo a presencialidade entre os participantes das transações. Os volumes mundiais 

destas transações crescem exponencialmente e multimilionários virtuais se beneficiam de 

diferentes criptomoedas32, como bitcoin (a mais conhecida), Bitcoin Cash, Ethereum, Darkcoin, 

CryptoMETH, BattleCoin, Ripple, LiteCoin e PiggyCoin. O Bitcoin, a primeira criptomoeda 

descentralizada, foi criado em 2009 por um usuário (ou grupo de usuários) que usou o 

pseudônimo Satoshi Nakamoto e apesar da concorrência, a capitalização se mantém bem acima 

das criptomoedas rivais. 

Em sistemas bancários ou economias centralizadas como o Bacen ou o Federal 

Reserve Americano, por exemplo, são estas entidades que controlam e emitem o suprimento de 

moeda através da impressão de moeda fiduciária (títulos de crédito, por exemplo), entretanto, 

as corporações ou os governos não podem produzir criptomoedas. As regras sobre as quais as 

moedas descentralizadas são fundamentadas foram criadas pelo indivíduo (ou grupo) conhecido 

como Satoshi Nakamoto. A segurança dos registros de uma criptomoeda baseia-se na suposição 

de que os usuários estão mantendo o arquivo de modo correto, tendo um incentivo financeiro 

para isso. Para entrar nesta rede, é necessário ser convidado para uma transação. Por não ter 

legislação, não ser rastreável e não ter uma autoridade de banco de dados central para apelar 

para possíveis investigações acerca da origem ou destino de determinados valores, as 

 
32 Uma criptomoeda ou cibermoeda é uma sequência de números encriptografados que possibilita transações 
comerciais rápidas, de forma barata e discreta, sem fiscalização de autoridades governamentais. 
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criptomoedas trazem algumas problemáticas, possibilitando seu uso como ferramenta 

criminosa. 

Gupta (2020) alerta que Blockchain fornece os meios para registrar e armazenar 

transações Bitcoin, mas blockchain tem muitos usos além do Bitcoin. Bitcoin é apenas o 

primeiro caso de uso para blockchain, e instrui: 

O Blockchain é particularmente valioso para aumentar o nível de confiança entre os 
participantes da rede, pois fornece prova criptográfica sobre um conjunto de 
transações; como as transações não podem ser adulteradas e são assinadas pelas 
contrapartes relevantes, qualquer corrupção é facilmente aparente. Esse 
autopoliciamento pode mitigar a necessidade de depender do nível atual de 
salvaguardas e sanções legais ou governamentais para monitorar e controlar o fluxo 
de transações comerciais. A comunidade de participantes faz isso. Onde a supervisão 
de terceiros é necessária, o blockchain reduz a carga sobre o sistema regulatório, 
tornando mais fácil para auditores e reguladores revisar detalhes de transações 
relevantes e verificar a conformidade (GUPTA, 2020, p. 3). 

No entanto, há pontos de atrito que devem ser considerados. Segundo o autor: 

O atrito é tudo o que impede a troca de ativos, agregando custos ou atrasos: impostos, 
regulamentações, burocracia, fraude, envolvimento de intermediários, atrasos na 
execução de contratos e muito mais. Vários tipos de atrito de mercado impactam 
diferentes indústrias de maneiras diferentes e em graus variados; eles permanecem um 
empecilho para os negócios e comércio globais, desacelerando os negócios ou mesmo 
parando-os. Os atritos de informação resultam das seguintes limitações:  
» Informação imperfeita: Os participantes de uma transação não têm acesso às mesmas 
informações, dando a uma das partes uma vantagem injusta. As informações também 
podem estar incorretas ou inconsistentes, levando a decisões erradas ou atrasos na 
reconciliação.  
» Informações inacessíveis: O valor de dados e informações abundantes é muito 
limitado pelos desafios técnicos de armazenamento, processamento, 
compartilhamento e análise. Como resultado, muitas informações não são coletadas 
ou permanecem inacessíveis.  
» Riscos de informação: Os riscos tecnológicos para a informação - de hackers a 
crimes cibernéticos e questões de privacidade a roubo de identidade - estão 
aumentando. Isso acarreta custos crescentes, bem como danos à reputação da marca 
(GUPTA, 2020, p. 3). 

Blockchain não está ligada diretamente com a I4, mas com os negócios da I4 e um dos 

principais requisitos é a rastreabilidade das operações (PEDERNEIRAS, 2021). A autora 

adiciona ainda que “a tecnologia do blockchain, portanto, é mais um insumo que a Indústria 4.0 

pode usar para aprimorar, otimizar e automatizar seus processos, de forma protegida e em tempo 

real” (PEDERNEIRAS, 2021, p. 1). 

 

3.1.18 Cibersegurança – Cybersecurity 

 

A gravidade e velocidade com que os cybercrimes estão ocorrendo são exponenciais 

em todo mundo. Ross (2016) conta um caso para ilustrar o tamanho do problema. O Shamoon 
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era um vírus de computador descoberto em 2012 e chamou atenção pelo seu poder destrutivo. 

Ele foi concebido para apagar toda a memória dos computadores da companhia de óleo Árabe, 

Saudi Arabia Oil Company (Aramco). Para esta tarefa, depois de infectar os computadores ele 

começou a escrever dados inúteis sobre os dados originais, impedindo a recuperação dos 

arquivos infectados, além de escrever sobre o master boot record33, impedindo que os 

computadores reiniciassem. Quando o usuário tentava acessar um arquivo, uma bandeira 

americana queimando surgia. O Shamoon instruiu que os computadores infectados emitissem 

uma confirmação de corrupção, assim o atacante teria todos os endereços IPs - Internet 

Protocols – Protocolos de Internet) de mais de 22,5 mil computadores infectados os expondo 

na internet para provar o seu êxito. Todos os computadores tiveram que ser substituídos, a rede 

levou duas semanas para ser restabelecida e quase pararam a produção de energia dos Sauditas, 

pois quase os levaram a desligar as plataformas pretrolíferas da rede. A Aramco é responsável 

por 90% dos rendimentos do Estado da Arábia. Outras companhias de óleo, como a companhia 

do Qatar, RasGas Company Limited (RasGas), e uma jointventure entra a ExxonMobil e a 

Qatari Petroleum. Este ciberataque à maior companhia do globo terrestre foi um aviso que 

abalou a todos. Imagine quantos milhões de prejuízo foram acumulados. Na verdade, foram 

400 milhões e afetou 160 dos 196 países do mundo, pois alterou a cotação do petróleo no mundo 

todo.  

Ross (2016) aponta os tipos de crimes virtuais e destaca três tipos de ciberataques: 

ataques à confidencialidade, à disponibilidade e à integridade de uma rede. Malware34, 

Phishing35, Spyware36, são tipos de pragas cibernéticas que criam problemas para os usuários e 

proprietários de empresas não protegidas. 

Kobara (2016, p. 789) estudou a relação entre risco e contramedidas e afirma que: 

Uma das partes mais difíceis do gerenciamento de riscos de segurança em potencial é 
identificar um conjunto ideal de contra-medidas eficazes contra ameaças de segurança 
levando seus custos, deterioração de desempenho, interoperabilidade com sistemas 
atuais e futuros, estilos de gerenciamento e assim por diante. Contramedidas 
inapropriadas ou poucas podem causar problemas de segurança e o custo de 
contramedidas caras e além das especificações pode exceder os danos esperados pelas 
ameaças à segurança. Para procurar um conjunto ideal de contramedidas, é importante 
compreender a relação entre ameaças à segurança e suas contramedidas (tradução 
nossa). 

 
33 Master boot record é o Registro Mestre de Inicialização dos discos rígidos e unidades removíveis e ele contém 
o código executável para funcionar como um carregador para o sistema operacional instalado. 
34 Malware é um software malicioso que vem disfarçado em um e-mail ou mensagem instantânea e podem conter 
vírus. 
35 Phishing é uma fraude eletrônica que tem como objetivo pescar informações financeiras, como senhas e números 
de cartão de crédito. 
36 Spyware é um aplicativo espião que recolhe informações sobre o usuário e a transmite, sem autorização. 
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É preciso entender suas vulnerabilidades, desenhando o fluxo da sua rede, 

identificando pontos de acesso, de entrada e saída, e graduando a severidade destas 

vulnerabilidades. As contramedidas devem ser adotadas por prioridade e devem atender com 

urgências os pontos de maior sensibilidade ou prioridade – um critério precisa ser estabelecido 

no plano de cybersecurity. Investir em segurança não vai necessariamente blindar em 100% o 

seu negócio, mas pode minimizar os danos. Há um lema nas ruas em que se diz: “Se a sua casa 

tem proteção visível – como câmeras de segurança, o criminoso pode buscar outra que não 

tenha segurança”. É como fazer um seguro de carro ou residencial, você descobre que precisa, 

depois que o problema aparece. Na figura abaixo, podemos verificar os pontos de 

vulnerabilidade e falta de investimentos. 

 

Imagem 7 - Global Cybersecurity Index (GCI) 2017 

 
Fonte: GCI (2017). 

 
 

O Brasil, segundo o Global Cybersecurity Index (GCI) de 2017, é considerado um país 

maduro com relação à cibersegurança, no entanto os pontos fracos são o treinamento, 

mecanismos de incentivo, indústrias locais, acordos bilaterais e acordos multilaterais.  

Sendo assim, a implantação da Indústria 4.0, será uma grande chance de rever a 

segurança e elevar o nível de proteção com segurança. 

 

3.1.19 SynBio – Biologia Sintética e Edição Genética 

 

A Biologia Sintética, em franca expansão nos dias de hoje, consiste no uso de 

bioinformática e técnicas de engenharia genética e bioquímica com o objetivo de desenhar 

circuitos biológicos modulares, por meio do redirecionamento ou construção de novas rotas 

metabólicas e a criação de organismos artificiais, visando maximizar o seu funcionamento. Não 
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se trata de uma técnica específica, mas de um conceito que pode utilizar diferentes abordagens 

de edição genômica para alcançar a meta final (EMBRAPA, 2020). 

“A Biotecnologia é uma das áreas que mais vem sendo impactada pelas novas 

tecnologias da indústria 4.0” (AMARAL et al., 2020, p. 1). A autora adiciona que os avanços 

são extremamente relevantes “no campo tecnológico-científico, especialmente com relação ao 

desenvolvimento de fármacos, equipamentos e técnicas para tratamento da saúde humana”. 

Menciona também que “já tornou possível manipular e gerar vidas em laboratório, a partir do 

mapeamento do código genético humano, contudo, restrito ao escopo de conhecer o processo 

da própria criação e desenvolvimento do ser humano”.  

Nesta linha, uma outra tecnologia já citada se junta para trazer benefícios. É a 

Bioimpressão 3D, muito similar a I3D mencionada, no entanto com materiais biológicos, 

componentes bioquímicos e células vivas na tentativa de mimetizar tecidos e órgãos humanos.  

É uma técnica que parte dos princípios da utilização da manufatura aditiva para a 
aplicação na área da engenharia de tecidos e utiliza-se da união de aparatos para 
crescimento tecidual, fatores de crescimento e linhagens de células, para a obtenção 
de materiais altamente aplicáveis na medicina regenerativa (BISHOP, 2017, p. 1, 
tradução nossa). 

Além desta aplicação, a I3D ajuda na impressão de próteses metálicas internas e 

próteses plásticas externas que contribuem na mobilidade e retorno às atividades. Todas as 

aplicações da Biotecnologia usam os mesmos conceitos e impulsionadores da Indústria 4.0 - 

IA, Learning Machine, Deep Learning, Computação Quântica, Big Data, Cloud Computing, 

IoT e Sistemas Ciber-Físicos, com a diferença apenas em suas aplicações e materiais. 

 

3.2 Impulsionadores Educacionais 4.0 

 

De forma análoga aos impulsionadores da I4, apresenta-se aqui o Quadro 6 - 

Impulsionadores da Quarta Revolução industrial e da Educação 4.0 que possui em sua 

apresentação as colunas de Tecnologias Educacionais, Metodologias Ativas, que não 

poderiam deixar de estar mencionadas, e a coluna de Técnicas pedagógicas. Estes 

impulsionadores no cenário educacional tiveram o aporte de autores como: Masetto (2010), 

Führ (2018), Fossatti e Jung (2018), Veras e Rasquilha (2019) e Elmôr Filho et al. (2019). 

Note que os impulsionadores marcados em cinza claro são os que pertenciam ao 

Quadro 5 - Impulsionadores da Quarta Revolução industrial e da Indústria 4.0, e estes serão 

considerados para a Educação 4.0 como recurso de aprendizagem neste momento, no entanto 
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poderiam ser tratados como conteúdo (também) em um outro trabalho. É importante ressaltar 

que o enfoque é de uma abordagem específica para o ensino superior. 

 

Quadro 6 - Impulsionadores da Quarta Revolução industrial e da Educação 4.0 

Tecnologias Educacionais Metodologias Ativas Técnicas pedagógicas 

Inteligência Artificial Peer Instruction Ensino com pesquisa 

Robótica Pedagógica Gamificação Seminários 
Impressão 3D Aprendizagem baseada em projetos Seminários 

Realidade Virtual e Aumentada Sala de aula invertida Transdisciplinaridade 
Internet das Coisas Design Thinking Interdisciplinaridade 

 Cultura maker Brainstorming 
 Estudos de caso Método Expositivo 

 Ensino por competências  
 Pensamento Computacional  
 Programação entre pares  

  Codificação ao vivo  

Fonte: Pesquisa pela Autora (2020). 
Não se pode deixar de citar as tecno-pedagogias que trazem novos recursos 

tecnológicos e digitais para o ambiente de aprendizagem, objetivando sua a amplitude de seu 

alcance. 

A seguir, apresenta-se sobre estes impulsionadores que em muitos casos poderão 

trabalhar juntos e trazer grandes benefícios para o aprendizado em diversas áreas. A 

combinação de tecnologias educacionais, metodologias ativas, técnicas pedagógicas e tecno-

pedagogias requer que o docente as conheça mais profundamente, seja criativo e que pesquise 

sobre os resultados de sua proposta a fim de trazer um benefício que seja importante para a 

aplicação de conteúdo dentro ou fora da engenharia. A eficácia de uma proposta pedagógica 

será de suma importância no uso dos recursos todos da Educação 4.0 para a transformação 

profissional de milhares de profissionais da indústria 4.0. 

 

3.2.1 Tecnologias Educacionais 

 

As tecnologias educacionais aqui colocadas são tecnologias com aplicação 

educacional e não necessariamente são nativas na educação ou pedagogia. Também chamadas 

de Novas Tecnologias Educacionais são, na verdade, ferramentas pedagógicas usadas para 

atingir objetivos de aprendizagem de uma disciplina, unidade de aprendizagem ou trilha. 

Implica fazer parte de um conteúdo, de ter fundamentação com uma bibliografia concreta, de 

utilizar metodologias e técnicas para assegurar o aprendizado eficaz e compor uma avaliação 
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deste aprendizado (MASETTO, 2018). A robótica, antes de ser pedagógica, iniciou na indústria 

e, para ensinar aos estudantes cada vez mais cedo sobre o assunto robótica – de forma lúdica - 

teve a participação da LEGO Education que criou kits robóticos que hoje se aluga ou se compra, 

para, levando da aplicação engenharia profissional para a sala de aula, seja na educação infantil, 

fundamental I, II ou ensino médio. Para o ensino superior, a Modelix traz kits que dão vazão à 

criatividade do estudante. 

A seguir, veremos algumas destas tecnologias que possuem aplicações educacionais e 

sua amplitude, por agora. 

 

3.2.1.1 Inteligência Artificial 

 

A Inteligência Artificial é uma tecnologia que pode ajudar a educação em dois 

momentos: na gestão (seja da escola ou do docente) e na aprendizagem. Vamos focar aqui nas 

aplicações de aprendizagem que podem dar suporte a docentes e discentes.  

Os algoritmos de IA podem auxiliar, por exemplo, a prever, personalizar e recomendar 

tecnologias educacionais e escolhas pedagógicas utilizadas no ensino-aprendizagem com base 

nas necessidades de cada aluno, dando oportunidade ao educador de melhor explorar o potencial 

dos seus alunos. Ao mesmo tempo, traz a possibilidade de, a partir destas e outras informações, 

encontrar padrões ocultos e, com isso, identificar comportamentos da turma, possibilitando 

novos caminhos de aprendizagem, refinando métodos e técnicas sob sua decisão. Ao aluno, os 

algoritmos podem melhorar a experiência no seu aprendizado, trazendo as metodologias que 

lhe são mais atrativas e eficazes no para a construção do conhecimento (LEÃO et al., 2021). 

Outra aplicação da IA é na coexistência com o Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (Aveas), que são utilizados nos cursos EaD, Presenciais e Híbridos, de forma 

online ou offline, permitindo outras possibilidades administrativas, gerenciais, didáticas e 

pedagógicas, com fins educacionais. O ambiente mais conhecido de forma geral é o AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), mas há diferenças. O Avea enfatiza e valoriza o papel 

do professor em organizar, planejar, implementar e avaliar as atividades didáticas no ambiente. 

A diferença principal entre um AVA e um Avea é a potencialidade de comunicação e interação 

que o Avea disponibiliza para o contexto de aprendizagem vinculada ao ensino, segundo 

Nardin, Fruet e Bastos (2009). 

No Avea é fundamental que os docentes estejam preparados para interagirem com os 

estudantes nesse ambiente, por meio das novas ferramentas de que dispõem. É uma 

denominação mais abrangente, pois “compreende o suporte e o acoplamento de ações de 
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ensino-aprendizagem, constituindo o planejamento, a implementação, o registro e o 

acompanhamento acadêmico dos envolvidos, de acordo com a organização e intencionalidade 

pedagógica” (NARDIN; FRUET; BASTOS, 2009, p. 2). 

De acordo com Dos Santos et al. (2014, p. 1), há também os “Sistemas Tutores 

Inteligentes (STI) atuam como apoio no processo de ensino e aprendizagem, buscando 

aprimorar os métodos de estudos e melhorar a qualidade do aprendizado do aluno”. Estes 

sistemas tutores se utilizam de diversos recursos de IA para cumprir com sua função. De acordo 

com os autores, são considerados autônomos porque suas atividades não necessitam 

monitoração externa e estes “agentes tutores inteligentes, capazes de aprender, ensinar, 

desenvolver soluções e até mesmo auxiliar na construção de ambientes de ensino e 

aprendizagem, trabalhando em modo autônomo para alcançar seus objetivos”. Existem sistemas 

como o DÓRIS, que é um aplicado ao acompanhamento pedagógico construído para contribuir 

com o aprendizado do discente, o MATFIN, que dá suporte ao ensino de matemática financeira, 

auxiliando o estudante na memorização dos conteúdos através de exemplos e exercícios, e o 

PMON, que contribui para o aluno assimilar o conteúdo transmitido por professores e monitores 

verificando sua evolução. 

Provavelmente há muitos sistemas e aplicações em desenvolvimento, pesquisa e em 

testes. São uma real tendência, no entanto há princípios éticos e morais que devem ser postos à 

frente da automação e das análises em questão. Tivemos um primeiro caso em abril de 2020 em 

que uma faculdade particular utilizou os recursos de IA de um LMS - Learning Management 

System (Sistema de Gestão de Ensino), para corrigir provas com questões dissertativas. O que 

causou alguma indignação natural em discentes, cuja expectativa era ter suas atividades 

corrigidas por humanos com capacidade interpretativa e não por um algoritmo que procura 

palavras de uma frase resposta para cada questão, e docentes que foram afastados desta 

atividade e, portanto, tiveram sua carga reduzida. 

O mundo, sabemos, está mudando, mas pensamos ser um exagero automatizar a 

educação neste nível em favor da massificação do aprendizado. 

 

3.2.1.2 Robótica Pedagógica, STEM, Learning by doing e Aprendizagem Autônoma 

 

A Robótica Pedagógica Clássica é a Presencial e é uma tecnologia aplicada em uma 

disciplina transdisciplinar com abordagem Science, Technology, Engineering and Mathematic 

(STEM) – Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e permite se integrar com a técnica de 

aprendizagem chamada de Learning by doing (Aprender fazendo). Permite que o aluno monte 
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um dispositivo robótico completo (parte e peças mecânicas e eletrônicas) enriquecendo a 

aprendizagem por compartilhar de práticas de montagem para obter a automação de 

mecanismos controlados por computadores, controle remoto ou aplicativos de celular através 

de kits padronizados (avançados e orientados para o ensino superior) ou materiais reciclados, 

que permitem exercitar a criatividade e a improvisação. Estas atividades podem ser executadas 

individualmente (aprendizagem autônoma) ou em grupo, o que agrega outras competências no 

processo.  

Aprender autonomamente consistirá, portanto, na capacidade do indivíduo de 
organizar e gerir o seu percurso individual de aprendizagem, estabelecer objectivos 
próprios, utilizar estratégias diversificadas, reflectir sobre resultados e sobre 
processos, avaliar o desempenho individual (COSTA, 2005 apud COSTA et al., 2011, 
p. 10). 

No entanto, uma nova técnica surgiu a partir do ensino remoto provocado pela 

pandemia da doença Covid-19 e que modifica a aplicação desta técnica de aprendizagem 

individual (ou em grupo, dependendo dos recursos de compartilhamento de telas e criação de 

salas) e consequentemente as competências atingidas pelos alunos. Neste caso, chamaremos de 

Robótica Pedagógica Virtual. Conforme o aplicativo escolhido, o aluno pode escolher algumas 

partes do robô (sensores, controles e configurações), deve programá-lo através de uma 

linguagem própria e definir rotas para executar tarefas em diferentes cenários. A interação do 

professor é fundamental definindo a tarefa a ser executada e auxiliando os alunos na execução. 

Para ambos os casos, o professor deve ter conhecimentos sólidos sobre o kit e transpor 

todos os conhecimentos técnicos necessários para que o aluno tenha compreensão e 

fundamentação científica de tudo que está executando, para que possa alcançar a autonomia 

(tomar suas próprias decisões) e se capacitar para a aprendizagem autônoma (e ir na direção da 

pesquisa, desenvolver suas ideias e teorias baseado nos fundamentos e conhecimentos ganhos) 

e dar vazão à sua curiosidade e capacidade de explorar. 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 
inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 
professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu 
lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se 
exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se 
furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora 
do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência 
(FREIRE, 2008, p. 59). 

Este desenvolvimento para o aluno só é possível se antes o professor se permitir e se 

capacitar para preparar os alunos para alçar voo, exercitando as práticas de uma mãe pássaro 

ensinando o filhote a fazer o primeiro voo. Se permitir ser observado, pois a observação das 
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suas práticas e as corretas instruções proporcionarão ao aprendiz mais rapidamente (ou não) o 

seu desenvolvimento. 

 

3.2.1.3 Impressão 3D como Recurso Educacional 

 

A impressão 3D, conforme apresentado no item 3.1.11 – Manufatura Aditiva do item 

3.1 relativo aos impulsionadores da Indústria 4.0, é uma tecnologia que pode dar vida à 

realidade e ser usada de diversas maneiras na educação através da confecção de modelos 

virtuais 3D e pode, após ser apresentada como conteúdo, ser amplamente utilizada como 

ferramenta de aprendizagem de outros conteúdos. No artigo de Jarles Santos e Adja De Andrade 

(2020) é sugerida uma combinação de recurso associando o Design Thinking, à Cultura Maker 

- do it yourself (faça você mesmo) à resolução de problemas, no entanto existem muitas outras 

possibilidades, em todos os níveis escolares. Estes dois temas serão abordados mais adiante. 

Também devemos ter em mente que não precisamos “imprimir tudo”, pois geraremos uma 

infinidade de objetos que depois de consumidos didaticamente farão parte dos lixões do planeta. 

Há que se combinar o seu uso com ressalvas, uma vez que ainda existem poucos materiais 

recicláveis (exceto os metais) e biodegradáveis. 

As impressoras 3D ajudam os alunos a validar suas atividades e são utilizadas para 

trazer a visibilidade em modelos de física e anatomia, por exemplo. Nas áreas de artes, desenho 

de produto, comunicação visual, arquitetura ou ergonomia podem trazer estudos de formas 

orgânicas, por exemplo e sua aplicabilidade e validação, como numa peça artística, uma chaleira 

de formas modernas, testar um desenho específico em um protótipo de produto, a estética de 

formas de edifícios de um empreendimento, ou uma cadeira criada a partir de formas orgânicas. 

Imprimir, manipular, testar, olhar, são as relações dos sentidos com os objetos reais. A I3D é 

muito útil, por exemplo para estudos com elementos de máquinas na engenharia mecânica ou 

estruturas na engenharia civil, no entanto as mesmas atividades com o modelo físico também 

podem ser realizadas no modelo virtual em CAD, então no momento da validação final passa a 

ser muito importante, seja em escala ou não. Estruturas químicas e criação de moléculas é um 

exercício que também pode ser experimentado, mas uma vez mais já existem softwares como 

o Molicad que propiciam a mesma experiência virtual, no entanto, nos anos mais iniciais do 

seu aprendizado, podem ser mais lúdicas. A construção destes modelos pode ou não ter a 

participação do aluno e é preciso um estudo mais cuidadoso do docente para aplicabilidade (e 

real utilidade) da tecnologia e a real necessidade da impressão. Pode (e deve) até ser 

mencionada em uma aula de um curso de direito, pois ela, junto com um scanner 3D, e sua 
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capacidade de capturar suas informações geométricas, podem infringir, se não forem 

observados, os direitos autorais, patentes e marcas registradas. Este processo de escanear em 

3D um objeto real já fabricado, obter sua geometria de forma precisa, e tratá-la em um software 

de CAD chamamos de engenharia reversa, e se o objeto scanneado não lhe pertencer no sentido 

de sua concepção, ele pertence a outro sujeito, que deve ser consultado e deve autorizar as 

atividades pretendidas com sua criação/invenção. É muito comum encontrar websites que 

vendem modelos para serem impressos em uma impressora 3D. A empresa americana 

Thingverse.com comercializa em seu website milhares de modelos de produtos inimagináveis 

que você pode adquirir e imprimir em casa (se tiver o material e a impressora indicada ou similar 

para o produto escolhido). Eles possuem uma área exclusiva para educação com centenas de 

modelos prontos que mostram inclusive as habilidades envolvidas no uso do modelo. 

Se você não tiver uma impressora, você pode contratar um serviço de impressão na 

empresa Holandesa Shapeways.com e receber sua impressão pelo correio, ou desenvolver seu 

produto e encaminhá-lo direto para o seu cliente. Isso já é uma atividade corriqueira nos Estados 

Unidos e Europa, tanto na área educacional como na profissional, mas ainda não se tornou uma 

realidade em nosso país, apesar de ser uma tendência em todos o mundo. 

 

3.2.1.4 Realidade Virtual e Aumentada Educacional 

 

A Realidade Virtual e a Aumentada são tecnologias que podem ajudar na visualização 

possibilitando ser um recurso pedagógico muito interessante através da imersão. Segundo 

Mendonça e Mustaro (2011, p. 96) “pode constituir um elemento motivador, bem como 

despertar a atenção do estudante”, pois permite vivenciar experiências sensoriais, eliminar risco 

e perigo, desenvolver habilidades e devido ao realismo do ambiente, tornar a retenção dos 

conteúdos aprendidos.  

Para Queiroz, Tori e Nascimento (2018, p. 204), pesquisadores da USP sobre a RV na 

Educação, destacaram: 

Mapear as pesquisas brasileiras envolvendo RV e Educação é importante para que se 
possa identificar lacunas, sobreposições, oportunidades de pesquisa e de colaboração, 
como também para subsidiar decisões estratégicas em planejamentos de pesquisa ou 
em elaboração de políticas públicas. [...]  

Eles identificaram que crescimento do interesse e a expressividade de iniciativas de 

pesquisa para o assunto, são muito grandes, tanto para o uso da Indústria ou Educação. Em 

2017, os autores levantaram que 39% das aplicações em RV eram da área da Educação e 



122

 

 
 

devemos entender como tendência este crescimento. Também encontraram que a RV está 

presente em todas as finalidades da educação: Avaliação, Teoria, Aplicação, Metodologia e 

Desenvolvimento e que a área de ensino superior, detém 39% das linhas de pesquisa em RV, 

portanto ainda há bastante espaço parra crescimento. Queiroz, Tori e Nascimento (2018, p. 204) 

afirmam que “RV engaja mais e permite maior interatividade do aluno com o material a ser 

estudado, estimula a construção colaborativa do conhecimento, apresenta tarefas mais 

contextualizadas, instruções menos abstratas e favorece a prática reflexiva” e entre as 

aplicações estão visitas à museus, laboratório de anatomia virtual, jogos de química onde se 

pode misturar componentes, entre outras). Os desafios ainda são grandes, mas com a evolução 

dos equipamentos e a redução de custo, vai se tornando mais popular e vem sendo adotada até 

mesmo neste período de pandemia causada pelo coronavírus. 

 

3.2.1.5 Internet das Coisas (IoT) 

 

A IoT aplicada à aprendizagem é uma tecnologia em que pode-se observar a união 

entre o conteúdo e experiência do professor e as vivências dos alunos resultar em uma área de 

pesquisa e desenvolvimento promissora. Geralmente é trabalhada em laboratórios ou espaços 

maker, pois envolve a construção de algum dispositivo. Dantas et al. (2018) afirma que há cinco 

tipos da IoT que podem ser exploradas e ele as identificou, fazendo uma revisão sistemática de 

literatura sobre Internet das Coisas e Aprendizagem Colaborativa Suportada por Computador 

(CSCL): 

 Redes de sensores/atuadores sem fio: sensores de diversos tipos, sensores de 
câmera, localização, meteorologia, ambiente, presença, movimento, rastreamentos 
motores, dispositivos servo-mecânicos, entre outros 
 Tecnologias de comunicação sem fio e de autoidentificação: RFID, NFC, QR 
Codes e Bluetooth,  
 Aparelhos robóticos, de cunho educacional 
 Mesas e lousas interativas compartilhadas: plataformas touchscreen, que usam 
desde realidade aumentada até tecnologias IoT (sensores e tecnologias de 
comunicação e autoidentificação), para a transmissão e recepção de conteúdos 
educacionais. 
 Equipamentos vestíveis e palpáveis: câmeras e microfones acoplados ao corpo, 
pulseiras virtuais para ambientes virtuais, luvas inteligentes, entre outros (DANTAS 
et al., 2018, p. 10). 

Oliveira e Souza (2018, p. 10) trazem, através do acesso ao documento Going Digital 

da OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development – Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que:  

Vários objetos dentro do ambiente da sala de aula podem ter dispositivos embarcados 
que trocam informações entre si, se comunicando com dispositivos que os professores 
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ou os alunos controlam, podendo se conectar com várias outras instituições de ensino 
de diversos níveis, evidenciando parcerias e cooperação entre essas instituições. 

A combinação desta tecnologia com outras tecnologias e metodologias pode trazer 

muitos benefícios no processo de aprendizagem principalmente através da motivação, criando 

habilidades e saberes. Ainda em 2021 é uma tecnologia em ascensão dentro da área educacional 

e há poucas escolas tratando deste conteúdo e desta tecnologia dentro da escola, e por esta razão, 

há poucos trabalhos de pesquisa sobre o assunto, embora seja uma tendência. 

 

3.2.2 Metodologias Ativas 

 

Segundo Moran, para a Escola Digital Professor, website dedicado a dar suporte ao 

docente, as metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os 

alunos a aprender de uma forma mais autônoma e participativa, por meio do trabalho em 

soluções de problemas e situações reais (da profissão), realizando atividades que estimule a 

refletir e pensar além, a terem iniciativa, a debaterem e concluírem, tornando-se os responsáveis 

pela construção de seu próprio conhecimento com a orientação e facilitação do professor. 

 

3.2.2.1 Peer Instruction (Instrução por pares) 

 

A Instrução por Pares é uma metodologia de aprendizagem interativa de ensino 

centrada no aluno que foi desenvolvida na década de 1990 por um professor de Física da 

Universidade de Harvard chamado Eriz Mazur, que envolve os alunos durante a aula por meio 

de uma sequência de questionamentos e discussões em sala de aula, segundo Miller et al. 

(2015). Os alunos respondem a uma pergunta de múltipla escolha individualmente, discutem 

suas respostas em pequenos grupos, respondem à pergunta inicial novamente e discutem as 

respostas com os outros colegas da classe. A instrução por pares pode ser implementada em 

qualquer ponto da aula (início ou no meio da aula). As evidências mostram que a instrução por 

pares pode aumentar o envolvimento dos alunos, o domínio do conteúdo e os sentimentos de 

autoeficácia, como retrata Eric Mazur em Miller et al. (2015). 

Um material online preparado pelo Lyceum, uma empresa de desenvolvimento de 

sistemas de gestão educacional demonstra de forma prática a aplicação de Peer Instruction, 

conforme a instrução do professor Eric Mazur demonstrada na Figura , e funciona da seguinte 

forma: 
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 o professor disponibiliza um conteúdo para que os alunos leiam antes da aula 
(como tarefa de casa, por exemplo); 
 quando a aula começa, os alunos respondem a questões dirigidas sobre esse 
conteúdo previamente oferecido. Para isso, podem utilizar cartões de respostas, 
aplicativos de múltipla escolha, formulários Google, espaço interativo no portal 
acadêmico ou simplesmente levantar a mão; 
 considerando o feedback dos alunos às perguntas iniciais, a aula transcorre e o 
professor explica os conceitos e problemas do conteúdo proposto; 
 na sequência, novas questões são propostas pelo professor, dentro de um teste 
conceitual (concept tests), a fim de que os alunos reflitam e respondam sobre um 
assunto relacionado ao mesmo conteúdo. Ao analisarem essas perguntas, os alunos 
podem refletir sobre o que leram e reelaborar sua interpretação; 
 os alunos respondem individualmente a todas as perguntas. Então, o professor 
avalia a quantidade de erros e acertos do teste e mostra o resultado para a turma, sem, 
no entanto, revelar as respostas corretas de cada questão; 
1. caso a taxa de acertos seja alta (mais de 70%), faz-se uma breve conclusão 
sobre o conteúdo estudado; 
2. se o nível de acertos for baixo (30%) ou médio (30%-70%), o professor explica 
novamente o conteúdo e os alunos são incentivados a discutir com seus colegas (daí 
o termo Peer Instruction). Nesse momento, comentam o significado e importância das 
questões e cada um argumenta sobre o motivo de terem escolhido suas respostas. Com 
isso, todos os alunos são engajados na construção do conhecimento; 
 após a discussão, novamente as questões são respondidas. Agora, espera-se 
que a quantidade de acertos aumente; 
 uma vez alcançados os objetivos da aula, o professor apresenta as respostas 
corretas do teste e faz uma avaliação geral de cada pergunta com a turma (LYCEUM, 
2019, p. 1). 

A figura abaixo demostra este fluxo. O caso 1 é representado na figura pelo fluxo 

laranja à direita e o caso 2, representado pelos fluxos azuis ao centro e à esquerda. 

 

Figura 7 - Fluxo de aplicação da metodologia Peer Instruction 

 
Fonte: Adaptado por Lyceum (2019). 
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Os alunos participam se ajudando mutuamente no entendimento dos conceitos e o 

professor aperfeiçoa este aprendizado com questões dirigidas. 

 

3.2.2.2 Aprendizagem baseada em projetos – PBL ou ABP em Português 

 

É uma Metodologia Ativa. Segundo Filatro e Cavalcanti (2018, p. 111) podemos dizer 

que na PBL: 

Os estudantes são organizados em grupos para desenvolver um projeto; em espaços 
presenciais e virtuais, no modelo híbrido ou on-line. O processo se inicia quando um 
professor ou especialista apresenta um tema instigante, que irá nortear as ações 
relacionadas ao projeto. Em seguida, ele deve orientar os grupos indicando prazos, 
escopo do trabalho, expectativas de resultados e critérios de avaliação. 

Geralmente o produto final de um projeto usando a metodologia PBL é um relatório, 

um protótipo ou um plano de ação a ser implantado na comunidade de etapas metodológicas, 

visando a obtenção de um produto pedagógico. 

É muito comum confundir com a ‘Aprendizagem baseada em Problema’, pois em 

português possui a mesma forma acrônica ABP, mas na verdade são diferentes. Este é um 

método de ensino, no qual os alunos resolvem, de forma colaborativa, situações problema para 

a construção de novos conhecimentos (DEBALD, 2020). 

Sobre o Ensino por projetos, Masetto (2010, p. 131) revela que “um dos objetivos é 

ajudar o aluno a relacionar a teoria com a prática, relacionar disciplinas entre si encaminhando 

para uma atitude interdisciplinar e para o exercício e integração dos conhecimentos de 

diferentes áreas [...]” A aplicação desta metodologia pode envolver uma única disciplina ou 

várias em um projeto integrador causando uma experiencia de interdisciplinaridade. 

 

3.2.2.3 Sala de Aula Invertida (flipped classroom) 

 

A Sala de Aula Invertida é uma estratégia de aprendizagem ativa que pode ser usada 

em um modelo de ensino híbrido sustentado, no qual os alunos acessam os conteúdos em 

espaços e horários diferentes da aula, e nesta, ocorre discussão e resolução de questões. A 

construção do conhecimento ocorre por meio características, interesses e estilos de 

aprendizagem individuais. O que não é sala de aula invertida? Dar um texto para o aluno ler em 

casa antes da aula expositiva pelo simples fato de que se vai falar do assunto na aula seguinte. 

Usar a sala de aula invertida implica que o aluno deva refletir sobre o texto, entender com o 

autor do texto proposto pensa, e trazer estas reflexões para trabalho em grupo para debater e 
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discutir. Foi aprimorada por Jonathan Bergmann e Aaron Sams em 2012 - Flip your classroom: 

Reach every student in every class every day (com 5.833 citações no google acadêmico) e 

objetivando inverter a aula para aumentar a participação dos estudantes e diminuir o índice de 

reprovação (ELMÔR FILHO et al., 2019, p. 44). 

 

3.2.2.4 Cultura Maker, Learning by doing e Método Demostrativo 

 

Faça você mesmo – DIY – Do it yourself – esta é a sigla usada para aqueles indivíduos 

que têm iniciativa de executar com seus próprios conhecimentos e habilidades qualquer coisa 

que desejem. Seja usando madeira, pregos e martelo ou usando placas Arduino, peças impressas 

ou executadas em uma oficina e componentes para montar um dispositivo ou mecanismo que 

desejam. Se eles não têm conhecimento, buscam até que possam executar o que desejam. São 

os chamados por “fazedores”, ou Makers.  

Este termo foi disseminado a partir do fundador da revista americana Make Magazine 

e seu nome é Dale Dougherty, de acordo com (SILVA; BEHAR, 2019), no entanto o pai do 

‘movimento maker’ foi o sul africano Seymour Papert que foi coautor em um artigo: ‘20 coisas 

para fazer com um computador’ que marcou o nascimento deste movimento, em 1971.  

Papert criou, nos anos 1980, o primeiro sistema robótico programável para crianças, o 

LEGO TC Logo, bem como a linguagem de programação LOGO. Mas, antes disso, entre 1959 

e 1963 ele estudou com Jean Piaget (filósofo e psicólogo) e criou a teoria e o movimento 

denominado por Construcionismo, baseado no Construtivismo. Segundo Blikstein (2018, p. 1): 

Papert adicionou à teoria construtivista a ideia de que as interações e experiências dos 
alunos aconteceriam de forma mais robusta se os alunos estivessem envolvidos na 
construção de artefatos públicos e compartilháveis, como robôs, invenções, castelos 
de areia ou programas de computador. Papert elevou o status cognitivo de construir e 
fazer e reavaliar a relação hierárquica entre abstrato e concreto. 

Depois de 1963, Papert trabalhou com Marvin Minsky em Inteligência Artificial e 

trabalharam juntos no MIT - Massachusetts Institute of Technology dirigindo o Laboratório de 

Inteligência Artificial de Minsky (STAGER, 2016). 

A ‘cultura maker’ e o ‘aprender fazendo’ andam juntos e compartilham do mesmo 

processo de construção do conhecimento. Os FabLabs, Makerspaces e Hackerspaces são os 

locais físicos onde os makers desenvolvem seus projetos. São oficinas que cultuam o 

autoditatismo, segundo Blikstein (2018), mas não deixam de trocar e colaborar entre os 

participantes da comunidade, num ambiente descontraído de aprendizagem. A consonância 

entre os espaços maker e a Indústria 4.0 está na utilização de normas internacionais para os seus 
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projetos, o que traz uma vantagem àqueles que farão interface com empresa com a I4 

implantada. Junto a este processo de fazer, está o processo de demonstrar para fazer e trago aqui 

a importância do Método Demonstrativo, que se baseia no conhecimento técnico e prático, bem 

como na competência do docente em orientar, acompanhar e validar através da emissão do seu 

saber-fazer, explicar e mostrar. 

 

3.2.2.5 Estudos de casos 

 

Esta é uma técnica que objetiva colocar o aluno diante de situações profissionais reais 

(ou até simulada) de forma que possa fazer uma análise diagnóstica da situação, sem deixar de 

levar em conta as suas variáveis, buscar informações, aplicar as informações integrando teoria 

e prática, desenvolver habilidade de trabalhar em grupo e desenvolver a capacidade de analisar 

problemas, e “o de ser empregada após o estudo de um conteúdo com aplicação prática da teoria 

estudada” (MASETTO, 2010, p. 129). É importante discutir as análises feitas em cada grupo, 

de forma a enriquecer com visões diferentes e criar (ou não) uma solução única na turma. Os 

estudos de caso podem estar referenciados em livros, artigos técnico-científicos, artigos de 

periódicos e outras referências. É importante o estudo e a análise prévia do professor para que 

os conceitos sejam identificados e as devidas fundamentações sejam passadas previamente – 

usando ou não outras técnicas, para que os alunos possam ter condições de identificar os 

conceitos no caso. 

 

3.2.2.6 Outras 

 

A fim de apresentar outras Metodologias Ativas não proveniente da pesquisa, a autora 

apresenta metodologias de grande valor como parte dos recursos da docência em conteúdos da 

engenharia - gamificação, Ensino por Competências e Design Thinking - e outras 3 - 

Computational Thinking, Pair Programing e Live Coding como metodologias para 

programação e desenvolvimentos de aplicação ou software, que hoje se tornam atividade 

populares. 

 

3.2.2.6.1 Gamificação 

 

A Gamificação é uma metodologia que utiliza os elementos dos jogos no processo de 

aprendizagem, objetivando aumentar o engajamento e autonomia dos estudantes em atividades 
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sem jogos. Na educação, o trabalho do estudante é reconhecido com recursos de contagem 

(estrelas, medalhas, ...) e os níveis de dificuldade são adaptados às habilidades dos usuários. 

Podemos afirmar que a Gameficação é um agente motivacional, o que contribui para o 

engajamento do estudante usuário, segundo Fadel et al. (2014). 

Fadel et al. (2014, p. 12) afirmam que na realidade contemporânea de Zichermann e 

Cunningham (2011) “o envolvimento de qualquer público deve estar baseado em uma estrutura 

de recompensas, reforço e feedbacks suportadas por mecânicas e sistemáticas que potencializam 

o envolvimento do indivíduo”. Além disso, revelam que são quatro as motivações para se jogar: 

obterem domínio sobre um determinado assunto, aliviar o stress, entretenimento, socialização, 

e que são quatro os aspectos da diversão durante o ato de jogar: competir e buscar a vitória, 

imersão na exploração de um universo, jogador se envolve com outros jogadores e a forma com 

que um jogador se sente, altera pelo jogo. Os 3 autores também mencionam Ruiz Collantes 

(2013) que diz que todo o tipo de jogo, seja futebol, esconde-esconde ou jogos de cartas 

possuem regras e objetivos definidos pelas quais os participantes devem se basear e que os 

acontecimentos são mensurados e os resultados são definidos em: ganhar, perder, empatar, 

superar etc.  

Alves, Minho, Diniz (2014) identificam que a imersão e o engajamento em jogos, 

características comuns são despertadas: desafio, metas, feedback, premiação, colaboração e 

cooperação. Segundo as autoras e o autor, a gamificação é uma possibilidade. Nós, 

particularmente, vemos como oportunidade, de “conectar escola ao mundo dos jovens” não 

usando notas, mas ranqueamento e fornecimento de recompensas objetivando envolvimento 

emocional e cognitivo. Citam Fardo (2013) salientando que a gamificação já está embutida nas 

técnicas de designers instrucionais há muito tempo, e que distribuição de pontuações, apresentar 

feedback, encorajar colaboração já estão presentes em muitos planos pedagógicos. 

Criar uma estratégia gamificada não é tarefa fácil, ainda mais se o público que 

necessita criar a estratégia (o docente) não tiver a vivência de um “jogador”. Há quem não se 

sinta à vontade para jogar, seja por falta de interesse, simplesmente, ou por medo/receio de se 

frustrar por não alcançar um resultado desejável, falta de habilidade motora, falta de motivação 

pelos assuntos dos jogos e muitas outras. Acreditamos que todo ser humano deve ter jogado 

algum jogo, alguma vez, em sua vida, mas experiência dos jogos atuais pode ser completamente 

diferentes e fazer a diferença na forma de constituir uma estratégia. 

Deve-se notar, também, que jogos, para os que praticam com frequência, dão 

habilidades incríveis de foco, objetivo, reflexo, observação e muitas outras, e podemos contar 

com estas habilidades nos praticantes. Seria muito interessante conhecer as práticas em jogos, 
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dos alunos e aproveitar estas características para no ambiente de ensino em favor do 

aprendizado. 

 

3.2.2.6.2 Ensino por competências 

 

Zabala e Arnau (2015, p. 15) dizem que nos anos 1970, “no âmbito empresarial, surge 

o termo competências para designar o que caracteriza uma pessoa capaz de realizar determinada 

tarefa e de forma eficiente”. A partir daí, o mundo empresarial fala de sobre gestão de 

competências e muito tempo depois chegou à área educacional. Os autores também falam que 

a competência na esfera escolar “identificará o que qualquer pessoa necessita para responder 

ao longo de sua vida” A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil define 

competência como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 

8) e traz dez competências gerais para a Educação Básica, As DCNs dos diversos cursos, 

adicionam mais uma lista de competências. As DCNs de eEngenharia exigem 6 competências 

no perfil do egresso e solicitam às IES que contribuam com 8 novas competências a fim de 

preparar os discentes para o mercado. 

A Plataforma Indústria 4.0 também adiciona em torno de 20 competências para os 

profissionais da fábrica do futuro (VDI; ASME, 2015). Já o Parlamento Europeu apresentou 

em 2006, em conjunto com a Comissão Europeia de cultura e educação, o termo Digital 

Competence (Competência Digital) surge no relatório em torno de 20 competências-chave para 

a educação e a formação ao longo da vida. (SILVA; BEHAR, 2019). Sendo assim, o número 

de competências a ser atingido ao longo da vida acadêmica e profissional é bastante grande e a 

academia, bem como a família, são os maiores responsáveis por potencializá-las. 

No campo acadêmico, para Zabala e Arnau (2015) as competências devem ser criadas 

através de currículos e conteúdos (instituídos pelos planejamentos pedagógicos) de forma que 

possam contribuir para o desenvolvimento das potencialidades da pessoa. 

 

3.2.2.6.3 Design Thinking 

 

O Design Thinking quando aplicado como estratégia de ensino e aprendizagem 

permite aos estudantes participarem ativamente nas propostas de solução de um problema 

identificado, bem como em sua prototipagem. É uma abordagem centrada em pessoas 
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geralmente utilizada para desenvolvimento de produtos e serviços que requer uma mudança de 

atitude no processo de obter respostas mais rapidamente. Trabalha em 5 etapas: Imersão 

(preliminar e profunda), para que a equipe se aproxime do problema; Análise e síntese, dos 

dados obtidos; Ideação é a fase da tempestade de ideias e da síntese do que foi gerado; 

Prototipagem e teste para verificar e validar a solução e Implementação para colocar em 

prática o que foi validado. 

Alguns autores, como Filatro e Cavalcanti (2018) preferem orientar 4 etapas para 

aplicação da educação, onde a fase 2 e 3 descritas acima estão juntas. Pode ocorrer 

presencialmente ou à distância/remoto, pois as ferramentas de comunicação (MS Teams, Zoom, 

Cisco Webex etc) permitem compartilhar murais e salvar arquivos na nuvem, fazendo o papel 

de (lousa). 

 

3.2.2.6.4 Computational Thinking - Pensamento Computacional (ou Pensamento algorítmico) 

 

O pensamento computacional é um método, um processo, uma estratégia para 

trabalhar com problemas e obter a sua solução. Um problema complexo pode ser decomposto 

em problemas menores e mais simples, por exemplo. Um problema pode ter padrões repetitivos 

e pode-se encontrar a relação entre diferentes problemas. Pode-se abstrair de um problema, 

ignorando detalhes irrelevantes ou desnecessários e ir em busca de uma solução generalizável 

e que possa ser aplicada em outros níveis de problemas. Pode-se algoritimizar um problema, 

criando procedimentos que podem ser seguidos para solucioná-lo. Decompor, reconhecer 

padrões, abstrair e algoritimizar são as ferramentas (também chamados de 4 pilares) do 

pensamento computacional e não necessariamente estão ligados à computação propriamente 

dita. Pode-se envolver alunos em atividade de pensamento computacional em qualquer 

disciplina. A engenheira elétrica e doutora Jeanette Marie Wing é, atualmente, a vice-presidente 

da Microsoft Research e defensora do pensamento computacional. A autora traz a ideia de que: 

O pensamento computacional envolve resolver problemas, projetar sistemas e 
compreender o comportamento humano, com base nos conceitos fundamentais da 
ciência da computação. O pensamento computacional inclui uma gama de ferramentas 
mentais que refletem a amplitude do campo da ciência da computação (WING, 2006, 
p. 1, tradução nossa). 

Blikstein (2008, p. 1) afirma que: 

O pensamento computacional é saber usar o computador como um instrumento de 
aumento do poder cognitivo e operacional humano – em outras palavras, usar 
computadores, e redes de computadores, para aumentar nossa produtividade, 
inventividade e criatividade. 
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No entanto, Wing (2006, p. 1) também diz que “o pensamento computacional é uma 

habilidade fundamental para todos, não apenas para cientistas da computação”. Ambos 

corroboram que o pensamento computacional vem transformando profundamente a academia e 

a indústria e que fará a diferença no futuro da forma de aprender e pensar. 

O pensamento computacional pode ser constituído por atividades alquimétricas, 

computação desplugada e computação plugada. Um alquimétrico é uma atividade lúdico-

didática que pode ser produzida pelos próprios estudantes, utilizando materiais recicláveis e 

alternativos e conjuga os conceitos de métrica (medida-exato-técnico) e alquimia (mutante-

mágico-transformador). A Computação Desplugada é passível de aplicação em localidades sem 

acesso à internet e até sem computador, e a plugada, o oposto (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 2021). 

 

3.2.2.6.5 Pair Programming - Programação em duplas 

 

A programação em duplas é uma prática educacional baseada em pesquisa que 

demonstrou aumentar a aprendizagem colaborativa e a confiança do aluno, enquanto diminui 

os erros de codificação e melhora o design geral do programa em desenvolvimento. Na 

programação em duplas, pares de alunos trabalham juntos para resolver um problema de 

programação, com um aluno assumindo o papel de "piloto" (controlando o teclado e o mouse) 

e outro assumindo o papel de "navegador" (fornecendo orientação e tendo em mente o objetivo 

da atividade). Os alunos trocam de papel periodicamente. 

É importante ressaltar que “Programação em Duplas é ideal para alunos com postura 

ativa, que aprendem por interação social, e para profissionais que possuem habilidades para o 

trabalho colaborativo e facilidades em comunicação”, segundo De Faria e Yamanaka (2020). 

 

3.2.2.6.6 Live Coding (Codificação ao Vivo) 

 

A codificação ao vivo envolve escrever um programa de computador em tempo real 

na frente de uma classe, não apenas para transmitir uma solução correta, mas para revelar o 

processo de programação e demonstrar "a programação como os alunos programam". Com base 

em um modelo de ensino de “aprendizagem cognitiva”, a codificação ao vivo ajuda a tornar os 

processos de pensamento de especialistas visíveis para os novatos. Além disso, a codificação 

ao vivo pode ser usada para ajudar os alunos a dominar o conhecimento do conteúdo por meio 

de questionamentos e previsões. Live-coding é definido por Rubin (2013, p. 1) como "o 
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processo de concepção e implementação de um projeto [de codificação] na frente da classe 

durante o período de aula". 

 

3.2.3 Técnicas Pedagógicas 

 

As técnicas pedagógicas são as estratégias, procedimentos, técnicas ou formas 

concretas de apresentar ou orientar as aprendizagens, e que devem ser orientadas ao seu público 

específico. Aqui trata-se de ensino superior e pode-se pensar em tratar sobre técnicas-

andragógicas voltadas a ensino de adultos. 

 

3.2.3.1 Ensino com Pesquisa 

 

O ensino com pesquisa é uma técnica muito importante para estimular o estudante a 

ser pesquisador, a buscar informações, dados e levantar os materiais bibliográficos sobre o 

assunto para a realização do estudo, a possibilitar diferentes fontes de referência, com diferentes 

ambientes informativos e com seus especialistas, analisar os dados, fazer inferências, gerar 

feedback e comunicar resultado (MASETTO, 2010). Segundo o autor, é uma técnica que 

consome tempo, dentro e fora da aula e necessita da orientação do docente. Ela requer 

conhecimento de metodologia científica, então pode ser aplicada em disciplinas posteriores ou 

concomitantes, mas não é recomendável que seja antes. 

 

3.2.3.2 Estudo Dirigido 

 

O estudo dirigido é umas das técnicas (método ativo) mais difundidos pela didática. 

Pode ser desenvolvido individualmente, quando a prática do aluno está em executar a atividade 

a partir de um roteiro elaborado pelo docente. Consiste no ato de estudar sob orientação. É 

comum encontrar livros de aplicações com Estudos Dirigidos, em que uma sequência é 

didaticamente preparada para o aluno ter uma cadência e sequência específica escolhida pelo 

autor para atingir um objetivo específico. Santana, Da Silva e Vernizzi (2020, p. 1) consideram 

o estudo dirigido um método ativo por compreender que “método indica o processo ou a 

descrição do caminho que se percorre para atingir um determinado objetivo, enquanto a 

termologia Metodologia, indica o estudo do método”, então os autores definem que “são 

métodos que conduzem a aprendizagem por meio de atividades realizadas pelos aprendizes”, e 

afirmam que não necessariamente exista apenas um, visto que pode estabelecer a participação 
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ativa dos alunos. Este método ativo não é uma novidade, os autores identificaram que nos 

Estados Unidos da América (EUA) surgiram seus primeiros defensores em 1905 e quatro anos 

mais tarde, Charles McMurry publicou um tratado sobre o assunto. No Brasil, surgiu por volta 

de 1953 e 1971. 

O modelo de aplicação de Santana, Da Silva e Vernizzi (2020) pontua três linhas de 

atuação, que envolvem o objetivo desejado, a participação do docente e o procedimento de 

aplicação da atividade. O método, exige que o docente realize um planejamento detalhado, 

prevendo o processo da aplicação. O método consiste em: um texto escolhido pelo docente, da 

leitura individual e silenciosa, anotar suas dúvidas, responder 2 ou 3 questões no contexto da 

leitura e propostas pelo docente, organizar os alunos em duplas, os alunos agrupados devem 

tentar resolver uma atividade proposta e ao terminem devem revisar o conteúdo e elaborar 

questões para as outras duplas. As perguntas são colocadas e respondidas e o docente atua só 

em último caso, se for solicitada a explicação direta a ele. A verificação de aprendizagem deve 

ser realizada com a preparação de um resumo com as perguntas respondidas. Para os autores, 

espera-se que:  

Com a estrutura do estudo dirigido é possível oferecer aos alunos a possibilidade de 
cultivar o hábito da leitura, exercitar sua habilidade de interpretação de texto, 
condicionar o aluno a elaborar e expor por meio da oralidade ou escrita suas dúvidas 
de forma clara e objetiva, proporcionar ao aluno a possibilidade de socialização do 
conhecimento e a sua interação com os alunos da turma proporcionando a ele a 
oportunidade de aprimorar suas relações interpessoais (SANTANA, DA SILVA E 
VERNIZZI, 2020, p. 4). 

Os autores colocam que o estudo dirigido não se condiciona a um ciclo específico e 

nem a uma disciplina específica, mas devido às características, sugerem que seja aplicado 

somente a partir do ensino fundamental II. 

 

3.2.3.3 Seminários 

 

É uma técnica amplamente utilizada, mas com variações grandes. Em sua 1ª. parte, 

realiza-se o ensino com pesquisa, já descrito, com vários grupos formados pela sala, e como 2ª. 

parte, um tema diferente dos aplicados no ensino com pesquisa e é colocado pelo docente que 

reserva uma integração entre todos os assuntos. O docente vai orientar no encontro de ideias e 

informações dos grupos de pesquisa e a apresentação dos resultados de cada grupo (MASETTO, 

2010). 
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3.2.3.4 Transdisciplinaridade 

 

O ensino transdisciplinar é horizontal e rompe as fronteiras entre as disciplinas, 

exigindo um pensamento organizado, também chamado de pensamento complexo. O 

pensamento complexo é uma forma diferente de pensar, que vai além da divisão cartesiana das 

áreas do conhecimento. Na transdisciplinaridade, a obtenção de conhecimentos acontece de 

maneira holística e contextualizada e sua compreensão é complexa, pois ao mesmo tempo 

deve preservar as peculiaridades de cada área do conhecimento. O termo transdisciplinaridade 

foi trazido pelo educador francês Jean Piaget e apresentado no I Seminário Internacional sobre 

Pluri e Interdisciplinaridade, em 1970, na Universidade de Nice, na França. Em seus estudos 

sobre a transdisciplinaridade, Alvarenga, Sommerman e Alvarez (2005) consideram uma 

proposta inovadora “por não colocar a transdisciplinaridade como uma hiper disciplina, mas 

considerá-la, ao lado da pluri, da inter e também da disciplina, como uma das quatro flexas de 

um mesmo arco: o do conhecimento”. Entende-se que a engenharia é transdisciplinar sob esta 

visão, os conhecimentos encapsuláveis (em disciplinas) efetivamente se fundem. Se o exemplo 

for uma estrutura, ela em si tem suas características intrínsecas ao projeto e não existiria a 

estrutura se desconhecemos os detalhes de sua geometria, os materiais que ela pode conter (e o 

seu comportamento destes materiais), as propriedades, o solo onde está, o clima e suas 

condições (sol, chuva, ventos, neve – as temperaturas máximas e mínimas atingidas), entre 

outros detalhes. Deveria ser natural esta navegação entre os conhecimentos de uma disciplina 

para outra, mas não é. Certamente devido às origens dos conhecimentos desta pesquisadora, 

por exemplo, serem mais na área das ciências exatas do que humanas, deixarei que a 

simplicidade que o universo desta pesquisadora consegue abarcar sobre a grandiosidade do 

tema incitar a sua importância e registar aqui o desejo de que estes pensadores do tema possam 

trazer à luz uma visão ampla e prática para que se possa, cada vez mais nos tornar, 

transdisciplinares. 

 

3.2.3.5 Interdisciplinaridade 

 

De acordo com Japiassu (1976 apud LINS et al., 2019, p. 1), “O termo 

interdisciplinaridade, que inicialmente pode ser compreendido como um diálogo entre as 

disciplinas, na realidade deve ser considerado não apenas como tal, mas deve ser regido pela 

existência de uma finalidade comum às disciplinas envolvidas”. Um exemplo desta prática é a 

abordagem STEM – Science, Technology, Engineering and Math (Ciência, Tecnologia, 
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Engenharia e Matemática) da educação básica. A metodologia STEM surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1990 e início dos anos 2000, quando o país estava à beira de um colapso 

econômico e empregatício, pois haveria uma grande escassez de profissionais nas áreas de 

ciências, tecnologia, engenharia e matemática (LINS et al., 2019). 

O movimento da interdisciplinaridade surge na Europa, notadamente na França e na 

Itália, em meados da década de 1960 (BORGES GATTÁS; FERREIRA FUREGATO, 2007). 

As autoras também afirmam que “a interdisciplinaridade surgiu na educação não como uma 

nova proposta pedagógica, mas como uma aspiração emergente entre os próprios professores” 

(BORGES GATTÁS; FERREIRA FUREGATO, 2007, p. 86). 

 

3.2.3.6 Brainstorming 

 

Esta técnica, também conhecida como chuva de ideias (apesar de não ser uma tradução 

literal) permite o desbloqueio e sua principal orientação é a criatividade na forma N ideias que 

são trazidas pelos participantes. Geralmente está associada a outras atividades prévias que 

trazem estímulos e, então, são colhidas e adicionadas em aplicativos de nuvem de palavras que 

identificam as de maior frequência e, depois, estuda-se sua relevância das palavras mais 

apontadas (MASETTO, 2010). 

 

3.2.3.7 Método Expositivo 

 

É o método com maior probabilidade de ainda ser o mais utilizado em sala de aula, 

antes, e mesmo usando as tecnologias de comunicação, hoje em 2021, para compor o ensino 

remoto emergencial. E não só nestes, como também no ensino a distância, quando as estratégias 

são extremamente diferentes do ensino remoto on-line, no entanto muitas aulas são gravadas 

usando esta técnica pedagógica. Existe, como podemos ver, um grande número de formas de 

se dar uma aula, mas a transmissão de conteúdos pode e deve ter as técnicas que o professor 

identifique que melhor garantam a aprendizagem do aluno. O professor “contador de estórias” 

que encanta seus alunos, lhes aguça a curiosidade, motiva as conversas e discussões, seja 

assunto de engenharia ou não, e tem o “poder” de superar qualquer metodologia ou tecnologia 

para doar seu conhecimento e transformar discentes em mulheres e homens da sua profissão, 

não precisam de mais nada além de si próprios. São pessoas com o dom divino de ensinar e 

temos certeza de que muitos de nós ouviriam as palavras destes “professores mágicos” por 
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horas a fio numa simples aula expositiva. Para os que a dominam, ela não deve ser abandonada 

jamais (MASETTO, 2010). 

 

3.2.3.8 Grupos com Tarefas Diferentes 

 

É uma técnica usada em grupos com poucos participantes que realização atividades 

diferentes que ou se completam ou se contrapõe. Um grupo apresenta um resumo dos pontos 

teóricos centrais (de cada autor ou teoria) para outro grupo que deverá levantar experiências 

concretas referentes ao tema, a um terceiro grupo que entreviste especialistas sobre o assunto e 

a um quarto que apresente a solução de um caso fundamentando-se nas teorias concretas 

(MASETTO, 2010). 

 

3.2.4 Tecno-pedagogias 

 

É o uso da prática pedagógica com ferramentas tecnológicas através de dispositivos 

ou elementos digitais. “A tecno pedagogia abrange, portanto, o aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas, com novas formas de buscar conhecimento, mas sempre fazendo uso de recursos 

tecnológicos” (GONÇALVES JUNIOR, 2021, p. 2). As ferramentas e dispositivos tecnológicos 

que auxiliam as técnicas pedagógicas auxiliam bastante e modernizam o processo de construção 

do conhecimento. Em si, não são impulsionadores, são recursos que trabalham com eles para 

melhorar a aprendizagem. Três de diferentes tipos são apresentados para ilustrar sua aplicação. 

 

3.2.4.1 Lousa Digital 

 

Ela contribui com o processo de aprendizagem à medida que permite integrar as 

funções do computador através de uma imagem projetada em sua tela e o uso de sua superfície 

sensível ao toque. É uma prática pedagógica interessante para prover a interação dos alunos, 

construções colaborativas, e muitas outras atividades de acordo com o conteúdo, além de 

permitir a capacitação em softwares compatíveis com a ferramenta. É um dispositivo de custo 

alto e requer uma reflexão teórica e prática, embasada pelo planejamento pedagógico, a fim de 

possibilitar aos docentes o reconhecimento e adoção deste recurso. Hoje em dia, são 

praticamente um tablet de grandes dimensões (de uma tv 55´), possuem câmeras, microfones, 

possibilitam digitalizar as informações desenvolvidas, compartilhar as informações dos 
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dispositivos dos alunos e permitem criar, gerenciar e monitorar conteúdos de mídia. Podem 

depender de um computador e software adicional para sua utilização. 

 

3.2.4.2 eBooks 

 

A tradução literal define os eBooks como livros eletrônicos, e surgiram em 1971 como 

textos disponíveis para dispositivos eletrônico chamados Personal Digital Assistant (PDAs – 

Assistentes Digitais Personalizados) e leitores de livros digitais. Hoje ainda são 

disponibilizados em formatos livre como PDF, HTML e o ePUB - Electronic Publication 

(publicação eletrônica) para aplicativos que rodam em computadores, tablets, celulares e 

leitores de livros digitais. Michael Hart liderou um projeto chamado Gutemberg que 

digitalizava livros em domínio público para oferecer gratuitamente à população. Em 1996 o 

projeto Gutemberg alcança mil livros digitalizados e em 2006 a Sony lança seu leitor de eBooks 

e em 2007 é lançado o Kindle, da marca americana Amazon, e então iniciou-se a popularização 

dos eBook em definitivo, especialmente pela sua alta portabilidade. Hoje eBooks são mais que 

livros digitais, são ferramentas multi-midiáticas que dão acesso a dicionários, outros textos, 

imagens, vídeos, músicas e muito mais. 

 

3.2.4.3 Objetos de Aprendizagem (OA) 

 

São recursos destinados a apoiar e facilitar a aprendizagem, dando suporte ao ensino e 

podem assumir diversos formatos. Podem ser usados em diferentes contextos e armazenados 

em AVAs (ambientes virtuais de aprendizagem), LMS (sistemas de gerenciamento de 

aprendizado) ou repositório. Combinam diversos recursos e são criados para serem reutilizados. 

Demandam conhecimento técnico de programação e geralmente o detentor do conteúdo 

pedagógico é, muitas vezes, um profissional da área de ensino, mas esse mesmo profissional 

ainda não detém o conhecimento técnico para programar o OA. 

 

3.3. Revisão de Literatura 

 

3.3.1 Compilação de Impulsionadores da Indústria 4.0 

 

Foi executada uma análise qualitativa dos seguintes documentos: 

“Quarta Revolução Industrial” (SCHWAB, 2018). 
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“Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil” (CNI, 2016). 

“Plattaform Industrie 4.0” (PLATTFORM INDUSTRIE 4.0, 2018). 

Este levantamento propiciou um levantamento de tecnologias citadas nas três 

publicações de referência abordado no item 1.1 de mesmo nome, no capítulo de Metodologia, 

neste trabalho, e citadas acima, que se apresentam nas três primeiras colunas. A quarta coluna 

é dedicada aos impulsionadores formalizados que se abordou individualmente neste mesmo 

capítulo no item 3.1. 

 

Quadro 7 - Definição dos impulsionadores da Indústria 4.0 

Quarta Revolução 
Industrial 

(Impulsionadores) 

Desafios para a 
Indústria 4.0 no 

Brasil 
(Tecnologias 

Habilitadoras) 

Plattaform Industrie 
(Impulsionadores) 

Impulsionadores 
compilados neste 

trabalho 

Robótica avançada Robótica avançada Robótica avançada Robótica avançada 

Impressão 3D Manufatura aditiva  
Impressão 3D / 

Manufatura aditiva 

Novos materiais 
Novos materiais/ 

Materiais Inteligentes 
 Novos materiais 

Internet das coisas Internet das coisas Tecnologias de sensor 
Internet das coisas/ 

Tecnologias de sensor 
Inteligência Artificial Inteligência Artificial Inteligência Artificial Inteligência Artificial 

Big data Big Data Big Data Big Data 
Cultura Maker   - 

Armazenamento para 
todos  

Computação em 
nuvem 

Computação em 
Nuvem 

Computação em 
nuvem 

CPS – Sistemas Ciber 
físicos 

 
CPS – Sistemas Ciber 

físicos 
CPS – Sistemas Ciber 

físicos 
Veículos autônomos   Veículos autônomos 

Drones   Drones 
RFID   RFID 

Blockchain   Blockchain 
Realidade Virtual e 

Aumentada 
  

Realidade Virtual e 
Aumentada 

Computação quântica   Computação quântica 
Simulação 

Computacional 
  

Simulação 
Computacional 

  Segurança/Confiança Cibersegurança 
  Digital Twins Digital Twins 

Nanotecnologia   Novos Materiais 
Biologia Sintética   - 
Edição Genética   - 
Neurotecnologias   - 
Seres projetados   - 

Fonte: A autora (2021). 
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A fim de se definir uma lista dos impulsionadores a serem considerados neste trabalho, 

estabeleceu-se os seguintes critérios de inclusão: 

Estar citado em mais de um documento. Com este critério, determinou-se 10 

impulsionadores.  

Ter relação direta com a indústria. Com este critério, foram inclusas outras 9 

tecnologias impulsionadoras. 

Justifica-se a exclusão da Cultura maker, pois as literaturas encontradas enquadram o 

tema como metodologia ativa. 

 

3.3.2 Composição de Impulsionadores da Educação 4.0 

 

Foi executada uma análise manual qualitativa dos seguintes documentos: 

“Uma Sala de Aula é Possível: Aprendizagem Ativa na Educação em Engenharia” 

(ELMÔR FILHO et al., 2019). 

“Educação 4.0: Nos impactos da Quarta Revolução Industrial” (FÜHR, 2018). 

“Educação 4.0: O Mundo, a Escola e o Aluno na década 2020-2030” (VERAS; 

RASQUILHA, 2019). 

“O Professor na Hora da verdade: A Prática Docente no Ensino Superior”(MASETTO, 

2010). 

A exemplo dos impulsionadores da I4, identificou-se estratégias e métodos citados 

pelos autores acima mencionados e estabeleceu-se três estratégias, as tecnologias educacionais, 

as metodologias ativas e as técnicas pedagógicas, que se aplicadas por docentes capacitados em 

sua condução podem ajudar a cumprir e alcançar os objetivos das DCNs de engenharia na 

direção dos egressos. No entanto, deve-se preparar o corpo docente, conforme citado no inciso 

1 do CAPÍTULO V - DO CORPO DOCENTE, Art. 14: 

§ 1º O curso de graduação em Engenharia deve manter permanente Programa de 
Formação e Desenvolvimento do seu corpo docente, com vistas à valorização da 
atividade de ensino, ao maior envolvimento dos professores com o Projeto 
Pedagógico do Curso e ao seu aprimoramento em relação à proposta formativa, 
contida no Projeto Pedagógico, por meio do domínio conceitual e pedagógico, que 
englobe estratégias de ensino ativas, pautadas em práticas interdisciplinares, [...] 
(BRASIL, 2019, p. 6, grifo nosso). 

Importante recordar que as tecnologias educacionais são as tecnologias com aplicação 

educacional e não necessariamente são nativas na educação ou pedagogia. As metodologias 

ativas são as estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os alunos a aprender de uma 
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forma mais autônoma e participativa. As técnicas pedagógicas são as estratégias ou 

procedimento de apresentar ou orientar as aprendizagens. 

No quadro abaixo, seguem identificadas as três estretégias e sua presença nas quatro 

publicações. 

 

Quadro 8 - Mapeamento da presença de estratégias nas publicações de referência 

Tipo de 
Impulsionador  

Uma Sala de 
Aula é Possível: 
Aprendizagem 

Ativa na 
Educação em 
Engenharia 
(ELMÔR 

FILHO et al., 
2019) 

Educação 4.0: 
Nos impactos 

da Quarta 
Revolução 
Industrial 

(FÜHR, 2018) 

Educação 4.0: O 
Mundo, a Escola e 
o Aluno na década 

2020-2030 
(VERAS e 

RESQUILHA, 
2019) 

 
O Professor na 

Hora da verdade: 
A Prática Docente 

no Ensino Superior 
(MASETTO, 2010) 

Tecnologias 
Educacionais 

Presente Presente Presente Não presente 

Metodologias 
Ativas 

Presente Presente Presente Presente 

Técnicas 
Pedagógicas 

Presente Presente Não presente Presente 

Fonte: A autora (2021). 
 
 

Uma vez identificadas as estratégias nas publicações, levantou-se os temas para os 

possíveis impulsionadores educacionais relativos a Tecnologias Educacionais, a fim de se 

estabelecer os impulsionadores usou-se os seguintes critérios: 

1. Estar citado em pelo menos uma publicação. Com este critério determinou-se 9 

impulsionadores.  

2. Ter aplicabilidade apresentada em publicações. Com este critério foram 

excluídos 4 impulsionadores. 

Para as Metodologias Ativas estabeleceu-se os seguintes critérios: 

3. Estar citado em pelo menos em duas publicações, uma vez que são mais 

amplamente citadas. Com este critério determinou-se 5 impulsionadores.  

4. Ter aplicabilidade apresentada em publicações. Com este critério foi incluído 1 

impulsionador. 

As Técnicas Pedagógicas não são impulsionadores e foram selecionadas pela autora 

mediante a sua aplicabilidade em engenharia por experiência como docente. 

Após estes critérios de seleção, apresenta-se o quadro a seguir com os impulsionadores 

coletados apresentados na quarta coluna. 
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Quadro 9 - Composição de Impulsionadores da Educação 4.0 

Uma Sala de 
Aula é 

Possível: 
Aprendizagem 

Ativa na 
Educação em 
Engenharia 
(ELMÔR 

FILHO et al. 
2019) 

Educação 4.0: 
Nos impactos 

da Quarta 
Revolução 
Industrial 

(FÜHR, 2018) 

Educação 4.0: O 
Mundo, a 

Escola e o Aluno 
na década 2020-

2030 
(VERAS; 

RESQUILHA, 
2019) 

O Professor na 
Hora da verdade: A 
Prática Docente no 

Ensino Superior 
(MASETTO, 2010) 

Impulsionadores 
compostos para este 

trabalho 

***  Tecnologias Educacionais *** 

  
Inteligência 

Artificial 
 Inteligência Artificial 

  
Robótica 

Pedagógica 
 Robótica Pedagógica 

  Impressão 3D  Impressão 3D 

  
Realidade Virtual 

e Aumentada 
 

Realidade Virtual e 
Aumentada 

  
Internet das 

coisas  
 Internet das coisas 

  Big Data   

  
Computação 

Quântica 
  

  Data Analytics   
  Blockchain   

*** Métodologias Ativas *** 
Peer 

Instruction 
Peer Instruction   Peer Instruction 

  Gameficação  Gameficação 
Aprendizagem 

baseada em 
Problema 

Aprendizagem 
baseada em 
Problema 

  
Aprendizagem 

baseada em Problema 
/Projeto 

Sala de aula 
invertida 

Sala de aula 
invertida 

  Sala de aula invertida 

 Cultura Maker Cultura Maker  Cultura Maker 
Casos de 
Ensino 

Estudo de caso  Estudo de caso Estudo de Casos 

 
Rotação por 

rotação/Rotação 
Individual 

   

Modelo híbrido     
*** Técnicas Pedagógicas *** 

Just-in-time 
teaching 

    

Think-pair-
share 

    

Grupos com 
tarefas 

diferentes 
  

Grupos com tarefas 
diferentes 

Grupos com tarefas 
diferentes 

Continua...  
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Uma Sala de 
Aula é 

Possível: 
Aprendizagem 

Ativa na 
Educação em 
Engenharia 
(ELMÔR 

FILHO et al. 
2019) 

Educação 4.0: 
Nos impactos 

da Quarta 
Revolução 
Industrial 

(FÜHR, 2018) 

Educação 4.0: O 
Mundo, a 

Escola e o Aluno 
na década 2020-

2030 
(VERAS; 

RESQUILHA, 
2019) 

O Professor na 
Hora da verdade: A 
Prática Docente no 

Ensino Superior 
(MASETTO, 2010) 

Impulsionadores 
compostos para este 

trabalho 

Desafios em 
grupos 

    

Exercícios em 
sala de aula 

    

Resolução em 
voz alta em 

pares 
    

Controvércia 
contrutiva 

    

Jig saw     
Co op.     

Desafio em 
grupos 

    

   Ensino com Pesquisa Ensino com Pesquisa 
   Estudo dirigido Estudo dirigido 
   Seminários Seminários 
   Transdisciplinaridade Transdisciplinaridade 
   Interdisciplinaridade Interdisciplinaridade 
   Brainstorming Brainstorming 
   Método Expositivo Método Expositivo 

Fonte: A autora (2021). 
 

 

3.3.3 Base da BDTD 

 

Etapa 1 - Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa do referencial 

teórico 

A pesquisa teve como foco, a problemática da formação do Docente Bacharel em 

Engenharia no contexto das DCNs, Indústria 4.0 e Educação 4.0. Após a identificação e a 

seleção da pergunta de pesquisa, definiu-se os descritores utilizados: Docência e Engenharia e 

a seleção das bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

Esta base é reconhecida como uma das principais bases de dados de teses e dissertações 

do Brasil, incluída por 123 instituições de ensino e pesquisa do país. Sua base é constituída com 

mais de 479 mil títulos de dissertações, mais de 177 mil títulos de teses, totalizando 657.126 

documentos fomentada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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A pesquisa foi realizada através da busca avançada, no mês de setembro de 2020, com 

revisão em fevereiro de 2021, para documentos em português, publicações com ano de defesa 

de 2005 a 2020, sem preferência para ilustrações, com nível de acesso aberto, o que resultou 

em 87 documentos, sendo 52 dissertações de mestrado e 25 teses doutorado. 

 

Etapa 2: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

O critério de seleção foram títulos que continham as palavras Docência ou Engenharia, 

Professor ou Engenheiro. 

O critério de exclusão incluiu títulos que abordavam sobre uma metodologia, 

tecnologia ou particularidade de estudo, sobre docência ou professores de áreas distintas da 

Engenharia, sobre discentes ou egressos, sobre cenários internacionais. Com estes critérios, 12 

documentos retornaram, sendo 08 dissertações de mestrado e 4 teses doutorado, conforme 

apresentado no Quadro 10 - Pesquisa levantada na BDTD abaixo. 

 

Quadro 10 - Pesquisa levantada na BDTD 

Título 
Autor da 
Tese ou 
Dissert. 

Ano IES Link 
Tese(T) ou 
Dissert.(D) 

Palavras-Chave 

A (trans)formação 
do engenheiro-

professor: o 
aprendizado da 

Docência no 
ensino superior 

Martins, 
José 

Renato 
Spina 

2018 Unisantos 

http://bibli
oteca.unisa
ntos.br:818
1/handle/te

de/4721 

D 

Engenheiro-
Professor, Docência 
no Ensino Superior, 

Competência 
Profissional, 

Formação 
Continuada, 

Desenvolvimento 
Profissional Docente. 

Autoeficácia 
docente e escolha 

pelo ensino 
superior no 
contexto do 
estágio de 

Docência em 
engenharia 

Matos, 
Mayara da 

Mota 
2015 UNESP 

http://www
.athena.bib
lioteca.une
sp.br/exlibr
is/bd/cathe
dra/18-01-
2016/0008
57016.pdf 

D 
Engenharia, 

Autoeficácia docente, 
Estágio de docência, 

Avaliação de 
impacto 

tecnológico: 
alternativas e 

desafios para a 
Educação crí-tica 

em engenharia 

Carletto, 
Marcia 
Regina 

2009 UFSC 

http://repos
itorio.ufsc.
br/xmlui/h
andle/1234
56789/927

32 

T 

Avaliação de impacto 
tecnológico; 
Educação em 
engenharia; 

Estudos Ciência, 
Tecnologia 
Sociedade; 

Problematização 
ambiental; 

Práticas freireanas; 
Continua...  
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Título 
Autor da 
Tese ou 
Dissert. 

Ano IES Link 
Tese(T) ou 
Dissert.(D) 

Palavras-Chave 

De engenheiro a 
professor: a 

construção da 
profissionalidade 

docente. 

Vaz, 
Jhonnes 
Alberto 

2016 
UNISANT

OS 

http://bibli
oteca.unisa
ntos.br:818
1/handle/te

de/2581 

D 

Profissionalidade 
Docente, 

Desenvolvimento 
Profissional, 
Engenheiro 
Professor, 

Ensino Superior, 
Engenheiros 

Professores: uma 
primeira 

aproximação de 
suas concepções 
sobre os saberes 

docentes 

Hidalga, 
Wanderlei 
Aguilera 

2006 
METODIS

TA 

http://tede.
metodista.b
r/jspui/han
dle/tede/95

0 

D 

Saberes Docentes, 
Professor de 
Engenharia, 

Ensino Superior, 
Formação do 

Professor, 

Docência em 
engenharia: uma 
experiência de 

formação a partir 
do pensamento 

complexo 

Rabelo, 
Joào José 
Evangelist

a 

2011 PUC-SP 

https://tede
2.pucsp.br/
handle/han
dle/9607 

T 

Docência em 
Engenharia, 

Ensino Universitário 
Pedagogia 

Universitária 
Educação em 
Engenharia 

Educação Superior, 
Complexidade, 

Pensamento 
Complexo, 

Educação em 
engenharia: 
aspectos da 
formação 

pedagógica para o 
ensino em 
Engenharia 

Elétrica 

Cargnin-
Stieler, 
Marinez 

2014 UNESP 

http://hdl.h
andle.net/1
1449/1105

14 

T 

Educação em 
Engenharia. 
Ensino em 

Engenharia Elétrica. 
Ensino. 

Práticas docentes. 
Formação de 
professores. 

Habitus 
Professoral do 
Engenheiro: 

modos de ser e de 
ensinar 

Silva, 
Moisés 

Gregório 
da 

2017 PUC-GO 

http://tede2
.pucgoias.e
du.br:8080/
handle/tede

/3722 

D 

Ensino de 
engenharia, 

Formação docente, 
Habitus professoral, 

O 
desenvolvimento 
da Docência nas 
engenharias: um 

estudo na 
universidade 

federal de 
campina grande 

(UFCG) 

Dantas, 
Cecilia 
Maria 

Macedo 

2011 UFRN 

https://repo
sitorio.ufrn
.br/jspui/ha
ndle/12345
6789/1445

3 

D 
Ensino Superior, 

Prática Pedagógica, 
Docente-engenheiro, 

Continua...  
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Título 
Autor da 
Tese ou 
Dissert. 

Ano IES Link 
Tese(T) ou 
Dissert.(D) 

Palavras-Chave 

Docência nos 
cursos de 

Engenharia e a 
utilização das 

TIC: em foco o 
desenvolvimento 

profissional 
docente 

ANDRAD
E, Neusa 
Abadia 
Gomes 

2016 UFTM 

http://bdtd.
uftm.edu.br
/handle/ted

e/468 

D 

Docente engenheiro, 
Desenvolvimento 

profissional docente, 
TIC, 

Engenharia, 

Formação de 
professores para 

educação superior 
nas engenharias: 
potencialidades 

inovadoras 

Gonçalves, 
Cláudio 
Martins 

2020 UNB 

https://repo
sitorio.unb.
br/handle/1
0482/3887

6 

D 

Inovação, 
Formação Docente, 

Ensino Superior, 
Engenharia, 

Fonte: Organizado pela autora (2021). 
 
 

Etapa 3: Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

O objetivo desta leitura é fornecer informações que venham a demonstrar a aderência 

do registro ao objetivo desta pesquisa. Após esta leitura dos resumos, não houve descarte de 

documentos.  

 

Etapa 4: Análise e interpretação dos resultados 

Os documentos contribuíram para as bases desta pesquisa, balizando o campo de 

conhecimento para o aprimoramento da visão crítica da pesquisadora, possibilitando a afinidade 

entre as produções científicas levantadas sobre o tema proposto, demonstrando a importância 

dos estudos no contexto apresentado. 

A imagem extraída da tabela dinâmica elaborada por meio do software Excel 

apresenta, no Gráfico a seguir, as quantidades de Dissertações e Teses por instituição de ensino. 
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Gráfico 9 - IES da Base BDTD Dissertações e Teses 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 

É possível analisar que as produções identificadas são distribuídas de forma 

homogênea pelas instituições de ensino superior, com destaque para a PUC-SP e UniSantos, 

com duas publicações cada.  

A imagem extraída da tabela dinâmica do software Excel abaixo apresenta as 

quantidades de Dissertações e Teses por tipo de instituição de ensino. 

 

 

Gráfico 10 - Divisão da Base BDTD Dissertações e Teses 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 
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O gráfico ilustra que dentre as IES que produziram pesquisas sobre o tema em tela, as 

públicas representam a metade das publicações. 

O Gráfico extraído da tabela dinâmica do software Excel abaixo apresenta divisão por 

Estados e São Paulo apresentou 59% dos trabalhos e junto com 8% de Minas Gerais revelam 

que 67% dos trabalhos no Sudeste. 

 

Gráfico 11 - Divisão por Estados da Base BDTD Dissertações e Teses 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 

Os resultados do Gráfico apresentado ilustram a concentração das IES com produções 

científicas. 

Quadro Base Digital de Teses e Dissertações – BDTD  

Através deste quadro, foi possível identificar as principais palavras-chave utilizadas e 

os principais autores, conforme abordado nos dois itens a seguir. 

 

Quadro 11 - Resumo de Teses e Dissertações da BDTD 

Título/ 
Autor/ 

Ano 

 
Autores 

 
Objetivo 

Geral 

 
Objetivos 
específicos 

 
Tipo de 
pesquis

a 

 
Onde 

pesquisou 

 
Conclusão 

A 
(trans)for
mação do 
engenheir

o-
professor: 

o 
aprendiza

Marcelo 
Garcia (1999) 

Marcelo 
Garcia (2000)  
Nóvoa (1995) 
Freire (1998) 

lmbernón 
(2011) 

Compree
nder 

como o 
engenheir
o se torna 
professor 

Investigar as 
concepções 
de docência 

do 
engenheiro-
professor; 
Conhecer 

como 

Qualitati
va, 
3 

Entrevis
tas 

semiestr
uturadas 

Cursos de 
Engenharia 
Civil, em 
diferentes 

instituições 
de ensino 

superior da 

Entre os 
resultados, 
concluiu-se 
que a (trans) 
formação do 
engenheiro-

professor 
envolve 
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do da 
Docência 
no ensino 
superior 

 
Martins, 

José 
Renato 
Spina 

 
2018 

Contreras 
(2012) 

Gimeno 
Sacristán 
(1995) 
Torelló 
(2011) 

Flores (2014) 
Day (2001) 

Masetto 
(1998) 

Masetto 
(2012) 

Masetto 
(2014) 

Torelló et al. 
(2013) 
Zabalza 
(2003) 
Zabalza 
(2014) 

Perrenoud 
(1993) 

Anastasiou 
(2002) 

Altet (2000) 
Abenge 

constroem 
seus 

conheciment
os sobre a 
docência; 

Saber como 
as 

instituições 
de ensino 
superior 

contribuem 
para essa 

construção. 

Baixada 
Santista, 
pesquisa 
também 

incluiu um 
levantament
o das grades 
curriculares 
dos cursos 

de mestrado 
em 

Engenharia 
Civil, no 
intuito de 
identificar 
disciplinas 

pedagógicas 
neles 

oferecidas 
Capes, na 
Revista 

de 
Educação 

em 
Engenharia 

e em 
periódicos 
da SciELO. 
Cobenge. 

muitos 
fatores, 

entre eles, a 
aprendizage

m da 
docência por 

meio da 
própria 

prática, a 
colaboração 
dos colegas 

mais 
experientes, 
a formação 
contínua, 
e o apoio 

institucional
. 

A 
formação 
didático-
pedagógi

ca dos 
bacharéis 
docentes: 

uma 
análise a 
partir das 
represent
ações dos 
professor

es do 
curso de 

engenhari
a agrícola 
da UEG 

 
Rolindo, 

Joicy 
Mara 

Rezende 
 

2008 

Masetto 
(2003) 

Veiga (2005) 
Vasconcelos 

(1998) 
Cunha (2003) 

Behrens 
(1998) 

Pimenta&An
astasiou 
(2002) 
Candau 
(2007) 

Morosini 
(2000) 

Berbel (1994) 
Cunha & 

Leite (1996)  
Alarcão 
(2001) 

Nóvoa (1994) 
Zeichner 
(1993) 

Ariza & 
Toscano 
(2001) 

Este 
estudo 
buscou 
captar 
como 

professor
es sem 

formação 
específic
a para a 
docência 
represent
am seu 
próprio 
preparo 

para 
atuação 

no ensino 
superior. 

Para isso, foi 
necessário 

buscar 
alguns 

elementos da 
constituição 

de sua 
profissionali
dade como 
professor, 

suas 
percepções 

sobre 
requisitos da 

atividade 
docente e 

sua atuação 
em sala de 
aula. Foi 
escolhido 

como campo 
de pesquisa 
o curso de 
Engenharia 
Agrícola da 
Universidad

A 
pesquisa 
realizada 

foi 
qualitati

va, 
utilizand

o-se o 
estudo 

de caso. 
 

Na 
primeira 
etapa, os 
docentes 
respond
eram a 

question
ário 

visando 
obter 
dados 

referente
s à 

identific
ação, 

a) segundo 
suas 

representaç
ões, os 

docentes 
universitári

os não 
consideram 
a formação 
pedagógica 
como base 

de 
identidade 

profissional 
e nem de 

usa prática 
docente. 
Esta tem 

como peso 
significativ
o os saberes 

da área 
específica; 

b) a 
formação 

pedagógica, 

As 
conclusões a 

que se 
chegou 

estão em 
conformidad

e com as 
necessidade

s de 
formação do 

docente 
universitário 

com a 
abrangência 

de duas 
dimensões: 
a teórico-

científica na 
área 

específica 
de atuação e 

a técnico-
prática 

visando à 
preparação 
profissional 
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Tardif (2002) 
Shulman 
(1996) 

Pimenta 
(2002) 

Libâneo 
(2002) 

e Estadual 
de Goiás, 

onde trinta 
professores 

responderam 
a um 

questionário, 
dos quais 

cinco 
passaram 

por 
entrevistas e 
tiveram suas 

aulas 
observadas 

por um 
período de 

um semestre. 
A escolha 

desse curso 
deu-se em 
razão de 

existir maior 
probabilidad

e de seus 
professores 

não 
possuírem 
formação 

pedagógico-
didática 

específica. 

formaçã
o 

acadêmi
ca e 

desenvol
vimento 
profissio
nal. Na 
segunda 
etapa, 
foram 

selecion
ados 

cinco os 
professo
res para 
serem 

entrevist
ados e 
serem 

observa
dos em 

suas 
aulas. 
Foram 

utilizado
s, 

também, 
como 

instrume
ntos de 

pesquisa
, o 

projeto 
Pedagóg

ico da 
instituiç
ão e os 
Planos 

de 
Ensino 

dos 
professo

res. 

no âmbito 
do curso 

estudado, se 
dá pela 

prática e 
pela 

experiência 
adquirida na 

própria 
prática por 

um 
processo de 

erro e 
acerto; c) há 

uma 
motivação 
favorável à 
profissão de 
professor. 

específica 
para a 

docência, 
incluindo 

aqui o 
conheciment

o didático 

Autoeficá
cia 

docente e 
escolha 

pelo 
ensino 

superior 
no 

contexto 
do 

estágio de 

Bastos et al. 
(2011) 

Severino 
(2009) 

Masetto 
(2003) 

Pimenta&An
astasiou 
(2002) 

Pereira&Pach
ane (2002) 

Este 
estudo 
teve 

como 
objetivo 

descrever 
e analisar 

as 
relações 
entre as 

Caracterizar 
o perfil do 

estudante em 
programas 

de pós-
graduação 

de 
Engenharia 

de 
instituições 
públicas do 

Explorat
ória de 

natureza 
quantitat

iva 

340 
estudantes 

de 33 
programas 

de pós-
graduação 

stricto 
sensu de 
cursos de 

engenharia 
de 

Considerand
o-se que a 

legislação a 
respeito da 

formação de 
professores 

de 
Ensino 

Superior 
entende a 
titulação 
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Docência 
em 

engenhari
a 
 

Matos, 
Mayara 
da Mota 

 
2015 

Chaui (2001) 
Marini (2013) 
Menestrina&
Bazzo (2004) 

Foresti 
(1997) 

Isaia (2006) 
Morosini&M

orosini 
(2006) 

Fernandes 
(1999) 

Veiga (2006) 
Imbernón 

(2011) 
Cunha (2009) 

Cortesão 
(2000) 

crenças 
de 

autoeficá
cia e os 
fatores 

que 
levam a 
escolha 

pela 
carreira 
docente 

no 
ensino 

superior 
no 

contexto 
do 

estágio 
de 

docência 
no campo 

da 
engenhari

a 

Sul e do 
Sudeste do 

país, 
mensurar o 

nível de 
autoeficácia 
docente e as 

fontes de 
constituição 
dessa crença 
no contexto 

do estágio de 
docência e 
identificar 
fatores que 
levam os 
discentes 

nesses 
programas a 
escolherem 

serem 
docentes em 

nível 
superior. 

universidad
es públicas, 
localizadas 

nos 
Estados do 

Sul e 
Sudeste do 
país, dos 

quais 33,2% 
em nível de 
doutorado, 

e 66,8% 
em nível de 
mestrado. 

questionário 
sociodemog

ráfico 

como 
critério 

suficiente de 
qualificação 

para a 
atuação 

nesse nível 
de ensino, e 
importante 

que o futuro 
professor 

esteja 
disposto a 

investir 
esforços na 
construção 

de 
competência

s e 
habilidades 

que o 
tornem um 
professor 
melhor. 

Os fatores 
mais 

indicados 
como 

motivos 
para a 

escolha da 
carreira 
docente 
foram as 

“Experienci
as previas 

de ensino e 
aprendizage

m”, a” 
Contribuiçã
o social” e o 
“Trabalho 

com alunos 
do ensino 
superior”. 

Avaliação 
de 

impacto 
tecnológi

co: 
alternativ

as e 

Bazzo et al. 
(2003) 

Sanmartín & 
Hronszky 

(1994) 
SMITS 
(1990) 

Apresent
ar 

alternativ
as e 

princípio
s 

educativo

Fundamentar 
e 

caracterizar 
uma 

concepção 
sobre 

avaliação de 

Qualitati
va, 
9 

entrevist
as com 

professo
res e 10 

A amostra 
constituída 

por 
professores 

foi 
predominan

temente 

Os 
resultados 

empíricos a 
respeito da 

AIT37, 
apontaram 

para o 

 
37 AVALIAÇÃO DE IMPACTO TECNOLÓGICO (AIT). 
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desafios 
para a 

Educação 
crítica em 
engenhari

a 
 

Carletto, 
Marcia 
Regina 

 
2009 

GonzalezGar
cia et al. 
(1996) 

Schot (1992); 
Schot & Rip 

(1997) 
Anastas & 

Zimmerman 
(2003) 

Manzini & 
Vezzoli 
(2005) 

Brunetti 
(2005) 

Benakouche 
(1999) 

Bijker (1987) 
Winner 
(1987) 
Abenge 

 

s para 
estimular 

a 
aprendiza
gem da 

avaliação 
de 

impacto 
tecnológi
co (AIT) 

na 
educação 

em 
engenhari

a e na 
formação 
inicial e 

continuad
a do 

professor
-

engenheir
o. 

impacto 
tecnológico; 
Evidenciar a 
compreensão 
de alunos e 
professores 

sobre a 
ciência e a 
tecnologia; 

Identificar as 
concepções 

de 
professores e 

alunos a 
respeito da 

avaliação de 
tecnologias e 

o nível de 
sintonia que 
apresentam, 

com as 
recomendaç

ões que 
emanam das 

DCN’s; 
Caracterizar 
no processo 
de formação 

de 
engenheiros, 

elementos 
que 

estimulam 
ou impedem 

a 
problematiza

ção 
ambiental e 
o exercício 

de avaliação 
de impacto 

tecnológico. 

com 
alunos 

masculina, 
acima de 41 

anos, 
contando 

com apenas 
uma 

professora, 
condição 

que reflete a 
pequena 

representaç
ão feminina 
nesse curso. 

Foram 
entrevistado

s 
professores 

que 
trabalham 

com as 
seguintes 

disciplinas 
Tecnologia 
de Materiais 

(dois da 
UFSC e um 
da UTFPR); 
Metodologi

a de 
Projetos 
(dois da 

UFSC e um 
da 

UTFPR); 
Tecnologia 

e 
Desenvolvi
mento (um 
da UFSC) e 
Desenvolvi
mento de 
Produtos 

(dois 
da UTFPR). 

desconheci
mento dos 
professores 

a respeito do 
Art. 4º item 

XI das 
DCN’s que 
recomenda 
avaliar o 

impacto das 
atividades 

da 
engenharia 
no contexto 

social e 
ambiental, 
de modo a 
estimular o 

desenvolvim
ento 
da 

compreensã
o do 

processo 
tecnológico, 

em suas 
causas e 

efeitos e a 
avaliação 

dos 
impactos 
sociais, 

econômicos 
e ambientais 
resultantes 

da 
produção, 
gestão e 

incorporaçã
o de novas 

tecnologias. 
 

os dados 
apresentado

s, 
indicam que 

a maioria 
dos 

professores 
ainda não 

estão 
preparados 
para essa 

tarefa, 
situação que 
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se configura 
como o 
grande 

desafio a ser 
enfrentado. 

De 
engenheir

o a 
professor: 

a 
construçã

o da 
profission

alidade 
docente. 

 
Vaz, 

Jhonnes 
Alberto 

 
2016 

 

Bardin (2011) 
Szymanski 

(2011)  
Bardin (1979)  

Franco 
(2011) 

Sanchéz 
Gamboa 
(2008) 

 Stake (2011) 
Pimenta 
(2012) 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Pimenta & 
Almeida 
(2011) 

Almeida 
(2012) 

Masetto 
(2003)  

Gaeta & 
Masetto 
(2013) 

Imbernón 
(2011) 

Contreras 
(2012) 

Marcelo 
García (1999) 

Abenge 

compreen
der como 

um 
profissio

nal 
formado 

em 
Engenhar

ia 
constrói 

sua 
profissio
nalidade 
docente 

Conhecer a 
área da 

Educação 
em 

Engenharia e 
seu 

posicioname
nto sobre a 

formação do 
engenheiro 
professor; 

Compreende
r como os 
teóricos da 

área da 
Educação 

entendem as 
questões da 
formação 

para a 
docência no 

ensino 
superior 
como os 

professores 
universitário
s constroem 

sua 
identidade e 

sua 
profissionali

dade 
docente; 

Investigar 
como o 

engenheiro, 
que não teve 

formação 
específica 

para a 
docência, se 

torna um 
professor e 

desenvolve a 
profissão 
docente; 

Compreende
r como as 

condições de 
trabalho, 

Pesquisa 
qualitati

va 
utilizou 
entrevist

as 
semiestr
uturadas 

3 
engenhe

iros 
professo

res 
 

pesquisa 
explorat

ória 
 

pesquisa 
bibliogr

áfica 

Revista do 
Ensino de 

Engenharia 
(REE) e nos 

anais das 
últimas seis 
edições do 
Congresso 
Brasileiro 

de 
Educação 

em 
Engenharia 
(Cobenge), 

Os 
resultados 

da pesquisa 
mostraram 

que o 
processo de 
construção 

da 
profissionali

dade 
docente do 
engenheiro 
professor 
ocorre 

durante a 
prática, 

entre 
acertos e 

erros, 
consideran
do que falta 

uma 
formação 
voltada 
para a 

docência. 
Mostraram, 

também, 
que as 

dificuldades 
e os desafios 

que os 
professores 
engenheiros 
enfrentam 

ao ingressar 
na carreira 

docente vão 
sendo 

dirimidos 
com o 

tempo de 
ensino e a 

experiência 
em sala de 

aula 
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suas 
dificuldades, 
o contexto 

em que está 
inserido, 

realizações 
profissionais

, e a 
trajetória 

profissional 
contribuem 

para a 
construção 

da 
profissionali
dade docente 

do 
engenheiro 
professor. 

 

Engenhei
ros 

Professor
es: uma 
primeira 
aproxima

ção de 
suas 

concepçõ
es sobre 

os 
saberes 

docentes 
 

Hidalga, 
Wanderle
i Aguilera 

 
2006 

Schulman 
(1986) 

Tardif (1999) 
Tardif (2002) 

Zanetti 
(1996) 
Borges 
(2001) 

Nunes (2001) 
Cunha (2004) 

Minayo 
(1992) 

Ludke (1986) 
Telles (2006) 

Benedito 
(1995) 

Morosini 
(2001) 

Masetto 
(1998) 

Cunha (1996) 
Cunha (1998) 
Cunha (2004) 

Cunha & 
Leite (1998) 

Borges 
(2001) 

Nunes (2001) 
Schulman 

(1986) 

Esta tese 
tem por 
objetivo 
desvelar 

e 
compreen
der como 
um grupo 

de 
docentes 

em 
engenhari

a se 
apropria 
de um 

referenci
al 

didático-
pedagógi

co 
complexo 

na 
problema
tização e 
transform
ação de 

suas 
práticas. 

Investigar os 
saberes; 

 
Identificar a 

dimensão 
dos saberes. 

 

Entrevis
ta 

semiestr
uturada 

5 
professo

res de 
Engenha

ria 

Professores 
de 

Engenharia 
Elétrica das 
Faculdades 
da Grande 
São Paulo 
sendo 1 

com 
especializaç

ão, 1 
mestre, 1 
doutor, 1 

mestrando e 
1 

doutorando, 
com cargas 
entre 12 e 
30 horas. 

Revela 
ênfase nos 

saberes 
disciplinares

, 
Saberes da 
experiencia 

pelas 
práticas 
Saberes 
didático-

curriculares. 
A Docência, 
em cursos 

de 
Engenharia, 
carrega uma 
concepção 

de Docência 
como dom, 

relegando os 
conheciment

os 
pedagógicos 

a um 
segundo 
plano. 

 

Docência 
em 

engenhari
a: uma 

experiênc

Morin (1999) 
Rabelo 
(2002) 
Rabelo 
(2004) 

Desvelar 
e 

compreen
der como 
um grupo 

Delinear um 
referencial 
didático-

pedagógico 
complexo; 

Pesquisa 
Bibliogr

áfica 
 

46 artigos 
 

Docentes do 
CT- UFC 

A partir de 
um novo 

referencial 
epistemológ

ico, o 
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ia de 
formação 
a partir 

do 
pensamen

to 
complexo 

 
Rabelo, 

João 
José 

Evangelis
ta 
 

2011 

Rabelo 
(2003) 
Rabelo 
(2005)  

Morosini 
(2000) 

Morosini 
(2001) 

Morosini 
(2003) 
Anisio 

Teixeira 
(2005) 

Abreu & 
Masetto 
(1990) 

Cunha (1986) 
Cunha (1988) 
Cunha (1983) 

Ribeiro 
(1982) 

Masetto 
(1992) 
Zabalza 
(2004) 

Imbernón 
(2010) 

Luna (2005) 
Abenge 

 

de 
docentes 

em 
engenhari
a da UFC 

se 
apropria 
de um 

referenci
al 

didático-
pedagógi

co 
complexo 

na 
problema
tização e 
transform
ação de 

suas 
práticas. 

Realizar 
ações 

teóricas e 
práticas de 
formação 

junto a um 
grupo de 

docentes em 
engenharia 
da UFC; 

Desvelar e 
caracterizar 
o processo 
através do 

qual os 
docentes se 
apropriam 

do 
referencial 

na 
problematiza

ção e 
transformaçã

o de suas 
práticas. 

Pesquisa 
de 

campo 
investig

ativa 

Pensamento 
Complexo, 
os docentes 
passaram, 

com o apoio 
de textos 
didático-

pedagógicos
, à 

problematiz
ação de suas 

práticas e 
concepções 
pedagógicas 

e foram 
estimulados 

a pensar 
mudanças à 

luz do 
referencial 
teórico que 

assimilavam
. Nestas 

atividades, 
os docentes 
partiram de 
discursos 
difusos e, 

progressiva
mente, 

incorporara
m as novas 

ideias 
didático-

pedagógicas 
na forma de 

uma 
compreensã

o mais 
sistemática 

dos 
fenômenos 
envolvidos 

em suas 
atividades 

pedagógicas 
 

Os docentes 
realizaram 

intervenções 
que 

refletiam 
suas 

experiências 
e 
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motivações 
pedagógicas

. Os 
relatórios 

demonstrara
m que 

muitos dos 
conceitos 

apreendidos 
foram 

efetivament
e utilizados 

na 
reconfiguraç
ão da ação 

docente. Em 
maior ou 

menor 
intensidade, 

todos os 
docentes 

que 
chegaram ao 

final da 
formação 

foram 
capazes de 
utilizar um 

ou mais 
princípios 

da teoria do 
Pensamento 
Complexo 
em suas 

intervenções
. 

Educação 
em 

engenhari
a: 

aspectos 
da 

formação 
pedagógi
ca para o 
ensino 

em 
Engenhar

ia 
Elétrica 

 
Cargnin-
Stieler, 
Marinez 

 

Zabalza 
(2011) 
Zabalza 
(2004) 

Oliveira 
(2011) 

Yuen (2012) 
Oliveira 
(2002) 

Triviños 
(1987) 

Perrenoud 
(2000) 

ALVES 
(2012) 

Fei (1995) 
Mohan 
(2010) 

Esta 
pesquisa 
apresenta 
discussõe
s sobre as 
competên
cias para 
ensinar. 
O foco 

central da 
investiga
ção é a 

formação 
docente 

de 
engenheir

os e 
metodolo
gias de 

Identificar a 
oferta de 

disciplinas 
no campo de 

formação 
didático-

pedagógica 
nos 

programas 
de pós-

graduação 
na área de 

Engenharia 
Elétrica; 

Analisar a 
percepção 
dos pós-

graduandos 
e dos 

descritiv
a e teve 

uma 
abordag

em 
qualitati

va 

7 
professores 
entrevistado

s 
 

Com o 
escopo de 

identificar a 
oferta de 

disciplinas 
no campo 

de formação 
didático-

peda 
gógica, 
foram 

analisados 
os 

programas 

Com o 
intento de 

descrever a 
percepção 
dos pós-

graduandos 
e dos 

professores 
de todos os 
programas 
na área de 

Engenharia 
Elétrica foi 
enviado um 
formulário 

via 
correspondê

ncia 
eletrônica e 
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2014 Cordeiro 
(2008) 
Hissey 
(2000), 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Bordenave & 

Pereira 
(2005) 

Masetto 
(2001) 

Masetto 
(2003) 

Masetto 
(2004) 

Masetto 
(2007) 

Masetto 
(2008) 

Perrenoud 
(2000) 

Perrenoud 
(2002)  
Zabalza 
(2006) 
Abenge 

ensino de 
engenhari

a. 

professores 
dos 

programas 
de pós-

graduação 
na área 

Engenharia 
Elétrica 
sobre a 

formação 
didático-

pedagógica;
Contribuir 

para a 
formação 
didático-

pedagógica 
dos pós-

graduandos 
do Programa 

de Pós-
graduação 

em 
Engenharia 
Elétrica que 
estavam ou 

que 
pretendiam 
ingressar na 

carreira 
docente, 
com a 

elaboração, 
proposição e 
avaliação de 

disciplina 
didático-

pedagógica 
extracurricul

ar; 
Propor 

aspectos 
pedagógicos 

a serem 
abordados 
em uma 

disciplina 
didático-

pedagógica 
nos cursos 

de pós-
graduação 

em 
engenharia a 

partir de 

de pós-
graduação 
da área de 

Engenharia 
Elétrica, 

recomenda 
dos e 

reconhecido
s pela 

Capes com 
conceitos 
cinco, seis 
ou sete, na 
Avaliação 

Trienal 
2007-2009, 
realizada 
em 2010. 
Entre as 

disciplinas 
ofertadas 
pelos 16 

programas 
analisados, 
destacaram-

se 
Seminários 
e Estágio 
Docência, 

ambas 
ofertadas 

por 31, 25% 
dos 

programas, 
Metodologi
a do ensino 

superior 
oferecida 

pela UFCG 
e Ensino de 
Engenharia 

de 
Teleinformá
-tica I e II, 

disponibiliz
ada pela 

UFC 

um número 
considerável 

aceitou o 
convite e 

enviou suas 
contribuiçõe

s 
anonimante. 

As 
principais 

dificuldades 
e/ou 

angústias 
abalizadas 

pelos 
professores 

foram: como 
ministrar as 

aulas e 
como 

avaliar a 
aprendizage

m. 
Apontaram 

ter 
conseguido 
superá-las 

principalme
nte com a 
prática, a 

vivência e a 
experiência 
adquirida 
em sala de 

aula. 
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uma 
perspectiva 
inovadora; 

Identificar e 
analisar a 

formação em 
engenharia 

ofertada pela 
UNEMAT e 
averiguar a 

aceitação em 
formação na 

área 
didático-

pedagógica; 
Identificar e 
analisar, as 

metodologia
s de 

ensino/apren
dizagem 

inovadoras 
na educação 
e engenharia 

na 
Universidad

e de 
Minho/Cam

pus de 
Azurém, 

localizada 
em 

Guimarães. 

Habitus 
Professor

al do 
Engenhei
ro: modos 
de ser e 

de 
ensinar 

 
Silva, 

Moisés 
Gregório 

Da 
 

2017 

Bourdieu 
(1983) 

Bourdieu 
(1989) 

Bourdieu 
(1996) 

Bourdieu 
(2003) 

Bourdieu 
(2007) 

Tardif (2000) 
Tardif (2014) 
 Freire (1991) 
Nóvoa (1995) 
Nóvoa (2013) 
Cunha (2014) 

Mészáros 
(2005) 

Castro (2013) 
Bazzo (1998) 
Bazzo (2006) 

Pretende-
se 

compreen
der qual a 
maneira 

do 
Professor 
Engenhei

ro 
exercer a 
docência. 
Busca-se 

saber 
como sua 
forma de 
ser, de 

trabalhar, 
de 

aprender, 
de 

pensar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NI 

Entrevis
ta 

semiestr
uturada 

 
pesquisa 
qualitati
va, com 
pergunta

s 
subjetiv

as 
 

pesquisa 
participa

nte, 
realizada 

com 
Professo

res 
Engenhe
iros do 

O 
levantament
o dos dados 

foi 
realizado 

por meio de 
entrevistas 

semiestrutur
adas que 

possibilitara
m a 

construção 
e a 

composição 
da resposta 

pelo 
professor, 
permitindo 

assim 
extrair mais 
informações 

 

Todos os 
professores 
entrevistado
s afirmaram, 
de alguma 

forma, 
que 

necessitam 
de 

aplicações 
imediatas 
em suas 

ações: seja 
em 

disciplinas 
que 

ministram, 
em 

conteúdos 
trabalhados 
em sala de 
aula, em 
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Nogueira 
(2004) 
Palacín 
(2008)  

Brzezinski 
(2008) 

Brzezinski 
(2010) 

Baldino 
(2014) 

de agir e 
de 

perceber 
o mundo 

à sua 
volta 

influenci
a nas 

questões 
de sua 
prática 

pedagógi
ca, uma 

vez 
que não é 
licenciad

o. 

curso de 
Engenha
ria Civil 

do 
Instituto 
Federal 

de 
Educaçã

o, 
Ciência 

e 
Tecnolo
gia de 
Goiás 
(IFG), 

Campus 
Apareci

da de 
Goiânia. 

curso de 
formação a 

que são 
submetidos, 

na 
participação 

em 
atividades 

pedagógicas 
(como 

reuniões e 
projetos de 
pesquisas), 

em 
atividades 

políticas ou 
outra 

atividade 
profissional. 

Também 
houve 

consenso 
entre os 
docentes 
quanto ao 

reconhecime
nto da 

influência 
de outros 

professores 
no exercício 

de suas 
atividades, 

O 
desenvolv
imento da 
Docência 

nas 
engenhari

as: um 
estudo na 
universid

ade 
federal de 
campina 
grande 

(UFCG) 
 

Dantas, 
Cecilia 
Maria 

Macedo 
 

2011 

Kincheloe & 
Berry (2007) 

Ardoino 
(1998) 

Yin (2004) 
Afonso 
(2005) 

Zeichner 
(1983) 

Gimeno 
Sacristán 
(1998) 

Altet (2001) 
Brütten 
(2008) 

Masetto 
(2003) 

Masetto 
(2007) 
Zabalza 
(2004) 

Cunha (2005) 

Esta 
pesquisa 
tem por 

objeto de 
estudo 

conhecer 
a 

percepçã
o da 

prática de 
ensino 

dos 
docentes-
engenheir

os dos 
cursos de 
Engenhar
ia Civil, 

Elétrica e 
de 

Materiais 
da 

Como 
objetivos 

específicos, 
a pesquisa 
pretende: 

Identificar e 
analisar 

elementos 
que 

caracterizam 
a percepção 

desses 
professores 
acerca da 

sua prática; 
Descrever as 
implicações 

dessa 
percepção 

para o 
desenvolvim
ento da sua 

A 
investig
ação é 

de 
caráter 

explorat
ório e 

descritiv
o, 

porque 
consiste 

em 
examina

r um 
tema 

pouco 
estudado 

 
Como 

estratégi
a de 

investig

Instituição 
pesquisada 
docentes-

engenheiros 
da UFCG 

As 
conclusões 

nos 
permitem 

generalizar 
num 

momento 
preliminar 

que 
valorizam a 

pesquisa 
como 

componente 
da formação 

docente e 
consideram 
a pedagogia 
universitária 
importante 

para 
aperfeiçoar 
a prática. 
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Grillo (2008) 
Pimenta & 
Anastasiou 

(2010) 
Bazzo (2001) 

Masetto 
(2009) 

Menezes 
(2001) 

Santos (1995) 
Santos (2005) 
Bosi (2007) 
Sampieri et 
al. (2006) 
Menezes 
(2001) 

Santos (1995) 
Santos (2005) 
Bosi (2007) 

Universid
ade 

Federal 
de 

Campina 
Grande 

(UFCG). 

prática 
docente; 

Identificar as 
necessidades 

dos 
docentes-

engenheiros. 
 

ação, 
adotamo

s o 
Estudo 

de Caso, 
que 

investig
a um 

fenômen
o 

particula
r e 

contemp
orâneo 

no 
ambient
e natural 

do 
objeto. 

Grande 
parte tem 

interesse em 
participar de 

grupos de 
reflexão 

institucionai
s, visando a 
melhoria da 

docência 
universitária
. Dedicam-
se a prática 

docente 
universitária 

sem 
partilhar 

com outros 
docentes, 

consolidand
o uma 

tendência já 
registrada na 

literatura 
internaciona
l e nacional. 
Tendem a 

experimenta
r uma 

pedagogia 
da prática 
construída 

no 
cotidiano, 

pois 
acreditam 

que a 
docência se 

aprende com 
a prática, 
embora 

reconheçam 
não é 

suficiente 
para o 

desenvolvim
ento 

profissional. 
Na visão da 
maior parte 
dos sujeitos 
respondente

s, para o 
exercício da 

boa 
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docência são 
necessários 
elementos 
inerentes a 
atitude de 

boa vontade, 
aliados ao 

componente 
político, ao 
domínio do 
conteúdo e 

ao 
conheciment

o dos 
objetivos 

das 
disciplinas 
enquanto 

orientadores 
da formação 
discente. No 
exercício da 

docência 
utilizam 

estratégias 
pedagógicas 

variadas, 
como a 

contextualiz
ação 

Docência 
nos 

cursos de 
Engenhar

ia e a 
utilização 
das TIC: 

em foco o 
desenvolv

imento 
profission

al 
docente 

 
ANDRA

DE, 
Neusa 
Abadia 
Gomes 

 
2016 

Castells 
(2009) 

Imbernón 
(2002) 

Imbernón 
(2006) 
Kenski 
(2003) 
Kenski 
(2010) 

Lévy (1999) 
Marcelo 

Garcia (1999) 
Marcelo 

Garcia (2009) 
Masetto 
(2000) 

Masetto 
(2001) 

Masetto 
(2003) 

Masetto 
(2008) 

Masetto 
(2009) 

O 
objetivo 

desta 
pesquisa 
é analisar 
como as 
Tecnolog

ias de 
Informaç

ão e 
Comunic

ação - 
TIC têm 
participa
do como 
artefato 
cultural 

do 
processo 
ensino-

aprendiza
gem nos 
cursos de 
Engenhar

ia. 

Os objetivos 
específicos 

que 
direcionaram 
os caminhos 

da 
investigação 

foram: 
Analisar 
como os 
docentes 

engenheiros 
utilizam as 
TIC em sua 

prática 
pedagógica; 
Investigar o 
que pensam 

os 
professores 

sobre as 
TIC; 

Identificar 
os motivos 

que levam os 

investig
ação 

qualitati
va 

teórica e 
de 

campo 
em duas 
Instituiç
ões de 
ensino 

superior 
em 

Minas 
Gerais, 
sendo 

um 
particula
r e uma 
pública, 
e tendo 
como 

sujeitos 
da 

pesquisa 

Os sujeitos 
da pesquisa 

são 
bacharéis 

em 
Engenharia 

atuantes 
como 

docentes 
nas duas 

universidad
es 

escolhidas 

Como 
resultados 

destaca-se a 
importância 
dada pelos 
docentes 

investigados 
à presença 
das TIC no 

ensino e 
aprendizage

m por 
fatores 
como 

despertar 
mais 

interesse nos 
alunos no 

assunto a ser 
estudado, 

por 
proporciona
r uma maior 

interação 
entre alunos 
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Pimenta 
(2000) 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Pimenta et al. 

(2003) 
Tardif (2002) 

Valente 
(2003) 
Zabalza 
(2004) 

Bardin (1977) 
Abenge 

professores 
ao uso das 

TIC; 
Conhecer 
como se 
deu/dá a 
formação 

dos docentes 
engenheiros 
para o uso 
das TIC; 

Identificar 
possíveis 

experiências 
significativa
s com o uso 
das TIC em 
sala de aula. 

30 
docentes 
engenhe

iros. 

e 
professores 
e por tornar 

possível 
simular 

experiências 
que 

acontecem 
fora da sala 

de aula, 
dentre 
outros. 

Percebe-se 
também que 
a presença 
das TIC 

pode 
favorecer o 

desenvolvim
ento 

profissional 
docente, 

pois é vista 
como aliada 
do professor 
na busca por 

novas 
aprendizage

ns. 

Formação 
de 

professor
es para 

educação 
superior 

nas 
engenhari

as: 
potenciali

dades 
inovadora

s 
 

Gonçalve
s, Cláudio 
Martins 

 
2020 

Carbonell 
(2016)  

Imbernón 
(2016) 
Kenski 
(2012) 

Masetto 
(2012) 

Pacheco 
(2019) 

Mattar (2017) 
Gil (2009) 

Martins&The
óphilo (2016) 

Zabalza 
(2004) 

Behrens et al. 
(2000) 

Dias et al. 
(2019) 

Petroski 
(2008) 

Masetto 
(2012) 

Fullan (1992) 
Duarte (1986) 

O 
objetivo 
geral foi 
identifica

r a 
existênci

a ou a 
ausência 

de 
processos 

de 
inovação 
pedagógi

ca em 
cursos de 
engenhari

a no 
ensino 

superior 
público 

no Brasil 
com 

destaque 
para a 

formação 
do 

 pesquisa 
explorat
ória com 
enfoque 
qualitati

vo, 
tendo 
como 

apoio as 
análises 
obtidas 

por meio 
de uma 
revisão 
bibliogr
áfica e o 
levanta
mento 

de dados 
resultad

o de 
visitas 

técnicas 
em que 
utilizam

os 

Na primeira 
etapa, da 

amostra de 
conveniênci

a das 
universidad

es de 
diferentes 

regiões 
brasileiras, 
levantamos 

dados 
iniciais 
sobre as 

suas 
práticas no 

cotidiano da 
docência. 
Em uma 
segunda 
etapa, 

aplicamos a 
técnica de 
entrevista 
formatada 
no modelo 

Como 
resultado da 
análise de 
dados e o 

posicioname
nto crítico 

no trabalho, 
desenvolve
mos como 
produto a 
criação de 
um núcleo 

de inovação 
pedagógica 
na estrutura 

do atual 
ecossistema 
de inovação 
da UnB. E 

ainda, como 
desfecho 

dos 
resultados, 
um recorte 
do cenário 

de 
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Oliveira & 
Almeida 
(2010) 

Telles (1994) 
Farias (2006) 

professor 
de 

engenhari
a na 

educação 
superior e 

sua 
prática 
docente 

em 
universid

ades 
públicas 
brasileira

s. 

métodos 
variados 
para a 

coleta de 
dados, 
sempre 

pautados 
por 

análises 
críticas e 
reflexiva

s do 
objeto 

de 
estudo. 

de roteiro 
semiestrutur

ado que 
possibilitou 
identificar 

com 
detalhes a 
percepção 

dos 
professores 
selecionado
s, também 
em uma 

amostra de 
conveniênci
a, frente à 

temática das 
potencialida

des 
inovadoras 

que são 
utilizadas 

pelos 
professores 

em sua 
atuação em 
cursos de 

engenharia. 

potencialida
des 

inovadoras 
no ensino e 
aprendizage

m nas 
engenharias, 
identificamo
s os desafios 
enfrentado 

pelos 
professores 
quanto ao 

uso de 
tecnologia e 

à falta de 
um 

investiment
o maior para 
que fossem 
disponibiliz

ados 
recursos 

para 
amenizar tal 

situação, 
evidenciamo

s a 
necessidade 

de 
aprimorame

nto do 
programa de 

formação 
continuada 

para os 
professores. 

Docência 
Universit

ária e 
Bacharéis 
Docentes: 
Processo 
Formativ

o e a 
Prática 

Pedagógi
ca 
 

Rehem, 
Cácia 

Cristina 
França 

 
2018 

Veiga (2008) 
Cunha (2005) 

Zabalza 
(2004) 

Masetto 
(2012) 

Masetto 
(2013) 

Soares (2010) 
Marcelo 

Garcia (1999) 
Tavares 
(2003) 

Gimeno 
Sacristán 
(1999) 

Veiga (2009) 
Ludke (1986) 

Investiga
r a 

formação 
e a 

prática 
pedagógi

ca dos 
bacharéis
/docentes 
e discuti-
las frente 
as atuais 
propostas 

de 
formação 

do 
docente 

da 

Compreende
r o processo 
de formação 

dos 
bacharéis/do
centes e as 

implicações 
na sua 
prática 

pedagógica; 
Interpretar 

as 
concepções 
de docência 

que 
emergem 

dos 
discursos e 

Qualitati
va 
07 

Entrevis
tas 

semiestr
uturadas 

Os dados 
foram 

coletados 
através de 
entrevistas 
realizadas 

com os 
docentes, de 
documentos 

sobre a 
formação de 
professores 

para o 
ensino 

superior 

[...] 
identifiquei 

que os 
professores 
careciam de 

formação 
par ao 

exercício da 
docência 
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Masetto 
(1998) 

Masetto 
(2010 

Masetto & 
Gaeta (2015) 

Morosini 
(2000) 

Nóvoa (1995) 
Perrenoud 

(1993) 
 
 
 

educação 
superior. 

das práticas 
pedagógicas 

dos 
bacharéis/do

centes; 
Identificar as 
competência
s presentes 
nas práticas 
pedagógicas 

dos 
bacharéis/do

centes; 
Analisar 

suas práticas 
pedagógicas 

e as 
necessidades 

delas 
decorrentes; 

O 
docente-

engenheir
o frente 

aos 
desafios 

da 
formação 
pedagógi

ca no 
ensino 

superior 
 

Álvares, 
Vanessa 
Oliveira 

de 
Moura. 

 
2006 

Masetto 
(2003) 

Huberman 
(2000) 
Behren 
(1998) 

Bazzo (1998) 
Loder (2002) 
Pachane & 

Pereira 
(2004) 

Malusá & 
Feltran 
(2003) 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Morosini 

(2000) 
Kawashita 

(2003) 
Fernandes 

(1998) 
Teixeira & 

Zafalon 
(2005) 

Behrens 
(1998) 

Cunha (2005) 
Bazzo (1998) 
Frade (2000) 
Buonicontro 

(2001) 
Bartolomei 

(1997) 

Ao tomar 
por 

premissa 
a 

necessida
de da 

formação 
pedagógi
ca para 

os 
docentes 
engenheir

os, o 
objetivo 

deste 
trabalho é 
compreen
der o que 
pensam 

os 
docentes 
engenheir

os a 
respeito 

da 
formação 
pedagógi

ca, 
visando 
perceber 
a relação 
que eles 
estabelec
em entre 

a 

Formação 
pedagógica 
necessária 

ao exercício 
da profissão 

 

Levanta
mento 

bibliogr
áfico 

abordag
em 

quanti-
qualitati

va 
 

Questio
nário 

18 
professores 

O Fator 
mais comum 
entre estes 

profissionais 
é a ausência 
de formação 
específica 

para a 
docência, ou 

seja, 
formação 

pedagógica, 
apesar de 

que a 
maioria 

acredita que 
esta 

formação é 
importante 

para o 
exercício da 
profissão. 

Poucos 
tiveram a 

opção de se 
qualificar 

pedagogica
mente. 
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Barreiro 
(2003) 

Prata (1999) 
Masetto 
(1998) 

Libâneo 
(2005) 

 
 

formação 
pedagógi

ca e o 
exercício 
da prática 
docente. 

Trabalho 
do 

engenheir
o docente 
no ensino 
superior 
privado, 

em 
tempos 

de 
convergê

ncia 
midiática 

 
Martins, 

Cairo 
Amarildo 

Batista 
 

2017 

Sibília (2012)  
Antunes 
(2009)  

Alves (2014),  
Mancebo 

(2007)  
Oliveira 
(2015) 

Castells 
(2000) 

Bauman 
(2000)  
Sennett 
(2009) 

Bardin (2007) 
Franco 
(2012) 

Wilson et al. 
(2013) 

Antunes 
(2009) 

Alves (2014) 
Mancebo 

(2007) 
Oliveira 
(2015) 
Franco 
(2012) 

Pinto (2016) 
Minayo 
(2014) 

entender 
como os 
professor

es 
engenheir

os 
desenvol
vem seu 
trabalho, 

quais 
métodos 

utilizam e 
que 

postura 
assumem 

diante 
esse 

cenário 
cada vez 

mais 
exigente, 
evidencia

ndo a 
importân

cia 
também 
de sua 

preparaçã
o, 

formação 
e 

desenvol
vimento 
profissio

nal. 

De modo 
específico, 
interessa: 
Descobrir 

como 
enxergam a 

evolução 
tecnológica 
e como se 

têm 
organizado 

para 
enfrentar 
eventuais 
mudanças, 
tornar-se 
adeptos 
delas ou 

expugná-las. 
O foco foi o 
trabalho do 

docente, mas 
com a 

particularida
de de frisar a 
influência da 

tecnologia 
no trabalho 

dos 
professores 

de 
Engenharia 

Esta 
pesquisa

, de 
abordag

em 
qualitati

va, 
analisa o 
trabalho 

do 
engenhe
iro que 
se torna 
professo

r em 
meio às 
tecnolog

ias 
digitais, 

que 
tendem 
a afetar 

as 
condiçõ
es e os 

conteúd
os do 

exercíci
o da 

profissã
o 

docente, 
de um 

mercado 
de 

trabalho 
com 

demand
as em 

constant
e 

renovaçã
o e da 
escola 

em 
converg

Os dados 
bibliográfic

os 
utilizados 

foram 
adquiridos 

por meio de 
pesquisas 
feitas pela 
internet no 

site da 
ANPEd e 

também no 
SCIELO 

Os 
professores 

conseguiram
, por meio 

de suas 
falas, 

demonstrar 
suas 

dificuldades 
e desafios 

enfrentados 
na execução 
da profissão 
docente e o 
que podem 
fazer para a 
superação 

de seus 
desafios. 
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ência 
midiátic

a. 

Professor
-

engenheir
o ou 

engenheir
o-

professor: 
a 

construçã
o da 

identidad
e do 

profission
al no 

ensino 
superior 

 
Wladmir 

Lauz 
Medeiros 

 
2015 

Masetto 
(1998) 

Anastasiou 
(2015) 

Bazzo (1997) 
Bringhenti 

(1993) 
Freire (1996) 
Freire (1992) 

Imbernón 
(2012) 

Menezes 
(2015) 

Morin (2000) 
Tardif (2002) 

Perrenoud 
(2000) 

Pimenta 
(2005) 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Pimenta & 
Severino 
(2008) 

Schon (1992) 
 
 

objetivo é 
compreen

der a 
construçã

o da 
identidad

e dos 
profissio
nais da 

Engenhar
ia que 

ingressa
m no 

ensino 
superior, 
os seus 

desejos e 
angústias 

de sua 
prática 

docente. 

Como os 
engenheiros 

que estão 
professores 

se 
identificam 
A partir de 

qual 
momento se 
identificam 

como 
professores 
Que saberes 

são 
necessários 

para sua 
prática 

Abordag
em 

qualitati
va 

Entrevis
ta 

semiestr
uturada 

 

Entrevistas 
com 7 

professores 
dos cursos 

de 
engenharia 

de uma 
instituição 
privada de 
uma IES da 
cidade do 

Rio Grande 
 

Os 
resultados 
indicaram 
que muitos 
professores 

não exercem 
a engenharia 

como 
profissão, 
mas viram 

na docência 
uma forma 
de manter o 
vínculo com 
os saberes 
adquiridos 

com desejos 
de partilhar 

seus 
conheciment
os, de como 
aplicar uma 
técnica para 
possibilitar a 
habilitação 
específica a 

novos 
profissionais

. 
Foi 

detectado o 
despreparo 
pedagógico 

dos 
profissionais

. 

Os 
saberes 

docentes 
do 

engenheir
o-

professor 
 

Thiago 
Francisco 
Malagutti 

 
2015 

Pimenta 
(2002) 

Gauthier 
(1998)  

Masetto 
(2013) 

Masetto 
(2012) 

Tardif (2006) 
Moura (2008) 

Ferreira 
(1999) 

conhecer 
quais os 
saberes 

docentes 
necessári

os à 
prática 

pedagógi
ca dos 

engenheir
o-

professor
es; 

compreen

De modo 
mais 

específico: 
Conhecer os 

saberes 
mobilizados 

pelos 
engenheiros-
professores, 
a partir dos 
estudos de 

Tardif 
(2006), no 

que diz 

9 
engenhe

iros-
professo

res 
participa
ntes da 
referida 
pesquisa 

 
Em 

relação à 
metodol
ogia da 

 

foi que tais 
engenheiros

-docentes 
utilizam o 

saber 
experiencial 

(da 
indústria, da 
empresa) e 
os saberes 

provenientes 
dos 

programas e 
livros 
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Bazzo & 
Pereira 
(2006)  
Cocian 
(2014) 
Defleur 
(1993) 

Telles (1984) 
Carvalho 

(1997) 
Hobsbawm 

(1997) 
Kawamura 

(1981) 
 

der as 
estratégia
s que eles 
constroe

m no 
desenvol
vimento 
profissio

nal da 
docência 

respeito aos 
saberes 

necessários 
ao exercício 
da docência; 
bem como 

Identificar as 
alternativas 

criadas pelos 
engenheiros-
professores 

para o 
desempenho 

das 
atividades da 

docência, 
mobilizando, 
produzindo e 

utilizando 
saberes. 

pesquisa
, 

podemo
s 

caracteri
zá-la 
como 

qualitati
va. 

didáticos 
usados no 
trabalho. 

 
resposta 

alcançada 
foi que o 

engenheiro-
professor 

recorre aos 
saberes 

provenientes 
da formação 

escolar 
anterior; 
saberes 

provenientes 
de sua 
própria 

experiência 
na profissão, 

na sala de 
aula e na 
escola e 

alternativas 
de saberes 
criados por 

eles próprios 
enquanto 

sujeitos do 
conheciment
o: utilização 
do conceito 

de 
gerenciamen

to de 
processos 
produtivos 

para 
condução da 

aula; 
utilização do 
conceito de 
tempos do 
curso de 

Engenharia 
de Produção 

como o 
planejament
o do tempo 

para 
organizar a 

aula e 
lecionar de 

fato; 
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atualização 
constante no 

campo da 
Engenharia; 
incentivar o 
aprendizado 
dos alunos 

por meio da 
participação
; criação de 
discussões 
em grupo; 

ter 72 
atividades 

em grupo se 
baseando na 

estrutura 
organizacio

nal de 
empresas; 

atuar na aula 
como um 
gestor de 
equipe e 

aprendizage
m baseada 

em 
problemas. 

Fonte: Autora (2021). 
 

 

Etapa 5: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

A leitura na íntegra dos resumos forneceu o conteúdo necessário para permitir esta 

análise do trabalho. Sete dos trabalhos, nos quais se incluem os autores José Renato Spina 

Martins (2018), José Renato Spina Martins (2018), Marinez Cargnin-Stieler (2014), Cecilia 

Maria Macedo Dantas (2011), Wanderlei Aguilera Hidalga (2006), Neusa Abadia Gomes 

Andrade (2016) e Moisés Gregório Da Silva (2017), revelaram que o engenheiro-docente 

constrói a sua profissionalidade docente através da prática, acertos e erros, a vivência e a 

experiência adquirida em sala de aula, quando muitos carregam uma concepção de Docência 

como dom e reconhecem a influência de outros professores no exercício de suas atividades. O 

trabalho de Mayara da Mota Matos (2015, p. 125) trouxe, em sua pesquisa, que “os fatores mais 

indicados como motivos para a escolha da carreira docente foram as experiências previas de 

ensino e aprendizagem” e, o de Joicy Mara Rezende Rolindo (2008) revela que a formação do 

docente universitário deve abranger duas dimensões: a área específica de atuação e o 

conhecimento didático e os trabalhos de Marcia Regina Carletto (2009) e Cácia Cristina França 
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Rehem (2018) afirmam que os engenheiros, com apenas esta formação, não estão preparados 

para a docência e Cláudio Martins Gonçalves (2020, p. 5) “evidenciamos a necessidade de 

aprimoramento de programas de formação continuada para os professores”. 

 

3.3.3.1 Nuvem de Autores 

 

Em relação aos autores empregados nas produções científicas, identificou-se 155 

autores diferentes, sendo que 50 foram usados em mais de um trabalho e que, embora cada 

pesquisador tenha adotado um conjunto de referências, que a maior parte deles usou os mesmos 

autores, conforme é ressaltado na nuvem de autores abaixo: 

 
Imagem 8 - Nuvem de palavras e o nome e quantidade dos 50 principais autores mencionados 

na BDTD 

  

 

Fonte: Organizado pela autora (2021). 
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O mapa, em forma de nuvem de palavras composta pelos autores citados na base 

levantada, mostra a maior frequência da ocorrência de cada um nas pesquisas, apontando os 

autores: Marcos Masetto (BR) em 1º nível, como sendo o maior destaque com mais do que o 

dobro dos marcados em 2º nível, com os autores: Selma Garrido Pimenta (BR) e Maria Isabel 

da Cunha (BR). Em um 3º nível, os autores: Miguel Zabalza (ES), Léa das Graças Camargos 

Anastasiou (BR), seguido pelos autores: Marília Costa Morosini (BR), Walter Antonio Bazzo 

(BR), Maurice Tardif (FR), Francisco Imbernón Muñoz (ES) e Philippe Perrenoud (CH), 

compondo os 10 primeiros mais citados. 

 

3.3.3.2 Nuvem de palavras 

 

A Base de Teses e Dissertações consultada, a BDTD, possibilitou levantar a 

bibliografia necessária para entender os caminhos que já haviam sido trilhados e trouxeram 

base de confirmação sobre o tema. Com a ajuda desta base, foi possível criar uma nuvem de 

palavras elaborada a partir das palavras-chave das Dissertações e Teses levantadas no website 

da BDTD apresentadas na  

Imagem . Verifica-se, então, que os maiores destaques em 1º nível ficaram em torno 

de Ensino Superior e Docente Engenheiro. Em um 2º nível abaixo: Engenharia, Educação em 

Engenharia e Desenvolvimento Profissional e em um 3º nível abaixo: Formação Docente, 

Ensino em Engenharia e Docência em Engenharia, o que confirma os critérios adotados para a 

seleção dos documentos. 

 
Imagem 9 - Nuvem de palavras-chave da BDTD - 18 principais palavras-chave 
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Fonte: Organizado pela autora (2021). 
 
 

3.3.4 Artigos de Anais do Cobenge 

 

Etapa 1 - Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa do referencial 

teórico 

Esta é a base dos anais disponível no site da Abenge, entidade que promove o 

Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (Cobenge) e em 2020 completou 48 edições, 

bem como a 3ª edição do Simpósio Internacional de Educação em Engenharia. Sua base é 

constituída por mais de milhares de anais e constitui uma rica base sobre a Educação em 

Engenharia Brasileira. É reconhecida como a principal entidade da área e sua missão é: 

Produzir mudanças necessárias para melhoria da qualidade do ensino de graduação e 
pós-graduação em engenharia e tecnologia no Brasil, contribuindo decididamente 
para a formação de profissionais cada vez mais qualificados e capacitados que levem 
o desenvolvimento e tecnologia a todos os pontos do país pelos benefícios que a 
engenharia pode proporcionar a toda população (ABENGE, 2021, n.p.). 

A pesquisa foi realizada através da busca avançada no mês de outubro de 2020 na base 

de publicações do Congresso dos anos de 2012 a 2020, com as palavras-chave: Docência, 

Indústria 4.0, Educação e resultou em 15 documentos. 

 

Etapa 2: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

O critério de seleção incluiu títulos que continham as palavras Docência ou 

Engenharia, Professor ou Engenheiro. Foram excluídos títulos que abordavam sobre uma 

metodologia, tecnologia ou particularidade de estudo, sobre docência ou professores de áreas 

distintas da Engenharia, sobre discentes ou egressos, sobre cenários internacionais. Com estes 

critérios, 13 documentos retornaram. 

 

Quadro 12 - Artigos de Anais do Cobenge 

Título 
Autor da Tese 

ou Dissert. 
Ano IES 

Edição do 
Cobenge 

Palavras-Chave 

REFLEXÕES 
SOBRE A 
PRÁTICA DO 
ENGENHEIRO-
PROFESSOR 

Danilo Pereira 
Pinto e 

Vanderlí Fava de 
Oliveira 

2012 UFJF 40º. 

Educação para 
Engenharia 

Formação Docente  
Atividades de 

Magistério 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
DE 
ENGENHARIA: 

Patrícia Fraga 
Rocha Rabelo, 
Nívea Maria 

Fraga Rocha e 

2012 
UNAMA 
e CAIRU 

40º.  
Competências e 

Habilidades 
Docentes 
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COMPETÊNCIAS 
E HABILIDADES 
BÁSICAS 

Maribel Oliveira 
Barreto 

Ensino-
aprendizagem 
Engenharia. 

DOCÊNCIA NA 
ENGENHARIA, 
UM RESGATE 
ENTUSIASMAD
O! 

Fabiani Maria 
Dalla Rosa 

Barbosa e Úrsula 
Fabiola 

Rodríguez 
Zúñiga 

2017 UFMT 45º.  

Professor 
engenheiro  

 
Desafios no Brasil 

 
Educação em 
engenharia 

PRÁTICA 
DOCENTE NA 
EDUCAÇÃO EM 
ENGENHARIA: 
USO DE 
TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 
COM BASE EM 
METODOLOGIA 

 
Enrique Sérgio 

Blanco, 
Claiton Costa, 

Fernando 
Schirmbeck e 
José Antônio 
Oliveira dos 

Santos 

2018 
Senai/ 

RS 
46º.  

Formação docente 
 

Prática docente 
 

Metodologia de 
Ensino 

 
 Metodologia de 
Aprendizagem  

 
Tecnologias 
educacionais 

EDUCAÇÃO 4.0 
NA 
ENGENHARIA: 
PERCEPÇÃO 
DOS DOCENTES 
DE 3 
UNIVERSIDADE
S BRASILEIRAS 

 
Juliana E. 

Murofushi E 
Maria A. M. 

Barreto 

2019 
USP 
EE 

LORENA 
47º.  

Indústria 4.0 
 

 Educação 4.0 
 

 Ensino de 
Engenharia 

PERSPECTIVAS 
DAS NOVAS 
DIRETRIZES 
CURRICULARES 
NACIONAIS 
PARA OS 
CURSOS DE 
ENGENHARIA 
FRENTE AO 
DESAFIO DE 
TORNAR A 
JORNADA DO 
ESTUDANTE 
MAIS FELIZ 

 
Athos Silva 

Lima E 
Joaquim José da 

Cunha Junior 

2019 UNBH 47º.  

DCNs 
 

Modelos de ensino 
  

Felicidade 
estudantil 

EXTENSÃO E 
DIRETRIZES 
CURRICULARES 
NACIONAIS, OS 
NOVOS 
DESAFIOS PARA 
AS 
GRADUAÇÕES 
EM 
ENGENHARIA 
NO BRASIL 

 
Sérgio Campello 

Oliveira 
2019 POLI/PE 47º.  

Extensão 
Universitária 

  
DCNs 
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EDUCAÇÃO EM 
ENGENHARIA: 
ESTUDOS 
CURRICULARES 
E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
INOVADORAS 

 
Renato Duro 

Dias 
 

Ricardo Bertochi 
Grigol 

2019 

 
Universi-

dade 
Federal do 

Rio 
Grande 

47º. 

Competências. 
 

DCNs. 
 

Educação em 
engenharia. 

 
Habilidades. 

 
Processo de 

aprendizagem. 

FORMAÇÃO DE 
ENGENHEIROS 
PARA A 
INDÚSTRIA 4.0 

Aline Eurich da 
Silva, 

Elis Regina 
Duarte E. 

Gabriela Guilow 

2020 
UTFPR 

 
48º.  

Indústria 4.0.  
 

Engenharia 
Educação 

empreendedora 
 

 Habilidades 
subjetivas 

 
Habilidades 

técnicas 

O ENSINO DE 
ENGENHARIA 
EM FACE ÀS 
COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS 
EXIGIDAS PELA 
INDÚSTRIA 4.0 

Adriano Moraes 
da Silva, 
Thiago 

Diórgenes Lima 
Pereira dos 

Santos, 
Felipe Guilherme 
de Oliveira-Melo 

e 
Silvana 

Rodrigues 
Quintilhano 

2020 UFS 48º.  

Competências 
profissionais 

 
DCNs 

 
Indústria 4.0 

 
Quarta Revolução 

Industrial 

PROFISSIONALI
ZAÇÃO 
DOCENTE - A 
FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR NO 
ENSINO 
SUPERIOR DE 
ENGENHARIA 

Mairlos Parra 
Navarro, Angelo 

Eduardo 
Battistini 

Marques E 
Octavio 

Mattasoglio Neto 

2020 
USJT/SP 

e IMT 
48º.  

Educação em 
Engenharia 

 
 Formação de 
Professores 

 
Profissionalização 

Docente 

INDÚSTRIA 4.0 E 
OS DESAFIOS 
DA EDUCAÇÃO 

Fernando 
Covolan Rosito, 
Eliana Maria do 

Sacramento 
Soares e 

Eliana Maria do 
Sacramento 

Soares 

2020 IFRS 48º.  

Educação  
 

Indústria 4.0 
 

Engenharia 

O 
DESENVOLVIM
ENTO DE 
COMPETÊNCIAS 
EXIGIDAS PELA 

Eduardo 
Rodrigues Neto, 

José Matheus 
Anacleto 

Caldeira Alves, 

2020 

 
Universi-

dade 
Anhembi 
Morumbi 

48º.  

 
 

Educação Tutorial 
 

Competências 
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ENGENHARIA 
4.0 DENTRO DE 
UM MODELO DE 
EDUCAÇÃO 
TUTORIAL  

Rayanne Lira 
Barros, 

Willian Tcheldon 
Oliveira Santos e 
Karoline Alves 
de Melo Moraes 

 
Engenharia 4.0 

Fonte: Organizado pela autora (2021). 
 
 

Etapa 3: Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

O objetivo desta leitura é fornecer informações adicionais elaboradas por profissionais 

da área que venham a demonstrar a aderência do registro ao objetivo desta pesquisa. Após esta 

leitura dos resumos, não houve descarte de documentos, e constam no   
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Apêndice .  

 

Etapa 4: Análise e interpretação dos resultados 

Os artigos adicionados colaboraram para as bases desta pesquisa, ampliando o campo 

de conhecimento para o refinamento da visão crítica da pesquisadora, permitindo a relação entre 

as produções científicas levantadas sobre o assunto indicado, confirmando a relevância da 

matéria neste contexto. 

A imagem extraída da tabela dinâmica elaborada por meio do software Excel 

apresenta, no gráfico a seguir, os percentuais dos artigos por instituição de ensino, onde 

idenfificamos cada instituição com um único trabalho. 

 

Gráfico 12 - IES da Base de Artigos do Cobenge 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 

A imagem abaixo extraída da tabela dinâmica do software Excel apresenta as quantidades 

de artigos do Cobenge por tipo de instituição de ensino. Identificou-se que 77% dos trabalhos 

foram realizados em instituições públicas e 23% nas privadas. Não houve a presença de escolas 

comunitárias neste grupo. 

 

Gráfico 13 - Divisão por tipo de instituição Base de Artigos do Cobenge 
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Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 

O gráfico abaixo extraído da tabela dinâmica do software Excel apresenta divisão por 

unidade federal e São Paulo e Rio Grande do Sul apresentaram, cada um 23% dos trabalhos 

com 3 de cada Estado e os demais com 8% cada representados por um trabalho. 

 

Gráfico 14 - Divisão por UF na Base de Artigos do Cobenge 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
Etapa 5: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

A leitura na íntegra dos artigos contribuiu para o entendimento do cenário e adicionou 

mais conteúdo necessário para permitir a continuidade da pesquisa. 
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As produções levantadas encontram-se no   
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Apêndice  deste documento. 

Danilo Pereira Pinto e Vanderlí Fava de Oliveira (2012, p. 8) concluíram que “as 

políticas públicas são extremamente importantes para alavancar o processo de formação 

visando atender as demandas da sociedade”. Fernando Covolan Rosito e Eliana Maria do 

Sacramento Soares (2020) revelam que a transformação na educação depende da união do 

governo, empresas, escolas e da própria sociedade e através dessa integração é possível gerar 

ambientes colaborativos de ensino. 

Mairlos Parra Navarro, Angelo Eduardo Battistini Marques e Octavio Mattasoglio 

Neto (2020) revelam que as novas diretrizes curriculares nacionais para as engenharias atendem 

às necessidades de discentes, que as IES devem se preocupar com a formação e a 

profissionalização dos seus professores. Sérgio Campello Oliveira (2019) traz que as novas 

DCN para as engenharias estão conectadas com as mudanças na sociedade e Athos Silva Lima 

e Joaquim José da Cunha Junior (2019) afirmam que, uma vez cumpridas, atenderão grande 

parte das necessidades dos estudantes de engenharia. Adriano Moraes da Silva, Thiago 

Diógenes Lima Pereira dos Santos, Felipe Guilherme de Oliveira-Melo e Silvana Rodrigues 

Quintilhano (2020) inferem que as competências listadas pelas DCNs são contempladas pela 

maioria das competências exigidas pela Indústria 4.0 (71 %). 

Patrícia Fraga Rocha Rabelo, Nívea Maria Fraga Rocha e Maribel Oliveira Barreto 

(2012) apresentam a existência de uma carência de formação, no que se refere às competências 

didático- pedagógicas e Fabiani Maria Dalla Rosa Barbosa e Úrsula Fabiola Rodríguez Zúñiga 

(2017) trazem que o professor universitário requer de uma longa formação educativa nos 

moldes de especialização, mestrado e doutorado que o qualifiquem como pesquisador, mas não 

como docente.  

Juliana E. Murofushi e Maria A. M. Barreto (2019) afirmam que o tema de Educação 

4.0 é de alta relevância, uma vez que as mudanças tecnológicas acontecem de forma cada vez 

mais rápida. Enrique Sérgio Blanco, Claiton Costa, Fernando Schirmbeck e José Antônio 

Oliveira dos Santos (2018) afirmam que desenvolver capacidades como a de solução de 

problemas deve ser o foco dos processos de ensino e de aprendizagem na Engenharia. Aline 

Eurich da Silva, Elis Regina Duarte e Gabriela Guilow (2020) levantaram que as habilidades 

vão tornar o acadêmico de Engenharia mais capacitado para atender as necessidades da 

indústria. Renato Duro Dias e Ricardo Bertochi Grigol (2019) entenderam que os saberes 

referentes ao conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais no exercício da atividade 

docente. 

Quadro Artigos Cobenge 
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Através deste quadro foi possível identificar as principais palavras-chave utilizadas e 

os principais autores, conforme abordado nos dois itens a seguir. 

 

Quadro 9 - Quadro resumo de artigos do Cobenge 

Título/Autores/ 
IES/Ano Autores Objetivos 

Tipo de 
pesqui-

sa 

Categorias 
mencio-
nadas 

Considerações finais 

REFLEXÕES 
SOBRE A 

PRÁTICA DO 
ENGENHEIRO-

PROFESSOR 
 

Danilo Pereira 
Pinto 

e 
Vanderlí Fava 

de 
Oliveira 

 
UFJF 

 
2012 

Pinto et al. 
(2010) 
Silveira 
(2001) 

Pinto et al. 
(2003) 
Pinto & 
Oliveira 
(2010) 

Oliveira 
(2000) 

Pinto et al. 
(2004) 
Grandi 
(2012) 

Este trabalho 
apresenta 

uma síntese 
dos estudos e 

pesquisas 
que vem 

sendo 
realizadas no 
Observatório 
da Educação 

em 
Engenharia 

da 
Universidade 

Federal de 
Juiz de Fora 
(UFJF) sobre 
a formação 

docente para 
atuação nos 
cursos de 

Engenharia. 

Síntese DCNs 

Atualmente, o 
engenheiro deve 

possuir uma sólida 
formação básica para 
ser capaz de inferir 

novos conhecimentos, 
conhecimentos estes 
multidisciplinares, 

atualizar-se 
constantemente, ser 

capaz de tomar 
decisões, de trabalhar 

em equipe, ser crítico e 
criativo, saber se 

comunicar, adaptar-se 
às situações 

diversificadas etc. 
tornando-se um 
“projetista de 

soluções”. 
Através da definição 

de políticas públicas, o 
poder público tem que 
alavancar o processo 

de formação, 
estimulando a 

formação para atender 
a necessidade da 

sociedade. 
Portanto, as políticas 

públicas são 
extremamente 

importantes para 
alavancar o processo 
de formação visando 
atender as demandas 

da sociedade. 
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FORMAÇÃO 
DE 

PROFESSORES 
DE 

ENGENHARIA
: 

COMPETÊNCI
AS E 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

 
Patrícia Fraga 
Rocha Rabelo, 
Nívea Maria 

Fraga Rocha e 
Maribel Oliveira 

Barreto 
 

UNAMA e 
CAIRU 

 
2012 

Pimenta & 
Anastasiou 

(2002) 
Tardif e 
Lessard 
(2007) 

Benedito et 
al. (1995) 

Pinto (1969) 
Morais 
(1986) 

Souza (2003) 
Masetto 
(2003) 
Arroyo 
(2000) 
Rabelo 
(2006) 

Vasconcelos 
(2000) 

ROCHA&R
ABELO 
(2007). 

Le Boterf 
(2003) 

O objetivo 
do artigo é 
identificar 

competências 
e 

habilidades 
básicas 

imprescindív
eis aos 

professores 
para 

favorecer o 
processo de 
ensino e de 
aprendizage
m e garantir 
a qualidade e 
eficácia do 
Ensino de 

Engenharia. 
Pretende-se 

ainda 
discutir o 

papel do(a) 
docente, 

como 
mediador(a) 

da 
aprendizage

m e do aluno, 
como sujeito 

do 
conheciment

o, 
especialment
e na área de 
Engenharia. 

NI 

Competênc
ias e 

Habilidades 
 

DCNs 
 

TIC 

Constatamos que os 
docentes de Cursos de 
Engenharia apesar de 

dominarem o conteúdo 
de sua área de atuação, 
apresentam, na maioria 

das vezes, uma 
carência de formação, 

no que se refere às 
competências didático- 

pedagógicas. 
Dominam o "que" 

ensinar - o conteúdo - 
mas o processo ensino-

aprendizagem é 
dificultado 

porque não sabem o 
"como" fazê-lo, que 

dinâmicas, métodos e 
técnicas pedagógicas 
alternativas podem 

facilitar a construção 
de conhecimentos 

DOCÊNCIA 
NA 

ENGENHARIA, 
UM RESGATE 
ENTUSIASMA

DO! 
 

Fabiani Maria 
Dalla Rosa 
Barbosa e 

Úrsula Fabiola 
Rodríguez 

Zúñiga 
 

UFMT 
 

2017 

Lastres&Alb
agli (1999) 

Pinto&Olive
ira (2012) 

Almeida de 
Castro 
(2015) 
Longo 
(1994) 

Amaral et al. 
(2020) 

Fava et al. 
(2013) 
Simon 
(2004) 

Freire (1993) 
Pereira 
(2012) 

Tem por 
objetivo 
suscitar 

questioname
ntos e 

reflexões 
sobre a 

responsabilid
ade e 

transcendênc
ia da 

docência nos 
engenheiros 

na era do 
conheciment

o. 

Inovar 
não 

significa 
informat
izar ou 
garantir 
o acesso 
a novos 

e 
modern

os 
modelos 
computa
cionais. 

Metodologi
as 
 

processo de 
aprendizag

em 

Hoje, o professor 
universitário requer de 
uma longa formação 

educativa nos 
moldes de 

especialização, 
mestrado e doutorado 

que o qualificam como 
pesquisador, mas não 

como docente. 
A proposição de um 

novo modelo na era do 
conhecimento deve 

envolver áreas como a 
gestão dos sistemas 

educacionais, 
formação de docentes 
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e técnicos 
administrativos, a 

organização didático-
pedagógica, os 

projetos políticos 
pedagógicos, as 

metodologias e os 
meios utilizados no 

processo de 
aprendizagem. 

PRÁTICA 
DOCENTE NA 
EDUCAÇÃO 

EM 
ENGENHARIA

: USO DE 
TECNOLOGIA 
EDUCACIONA
L COM BASE 

EM 
METODOLOGI

A 
 

Enrique Sérgio 
Blanco, 

Claiton Costa, 
Fernando 

Schirmbeck e 
José Antônio 
Oliveira dos 

Santos 
 

Senai/RS 
 

2018 

Costa (2002) 
Perrenoud 

(1999) 
Zabala 
(2010) 
Pfeifer 
(2017) 

Zabala & 
Arnau 
(2010) 

Le Boterf 
(2003) 
Dolz, 

Ollangier 
(2004) 

Perrenoud & 
Thurler 
(2002) 

O objetivo 
deste 

trabalho é 
apresentar a 
Metodologia 
de Ensino e 
Aprendizage

m 
desenvolvida 
pelo Senai, 
com uma 

metodologia 
adequada à 

formação do 
docente de 
engenharia. 

NI 

 
Tecnologia 
educacional 

 
Competênc

ias e 
habilidades, 

 
Indústria 

4.0 
 

pensamento 
estratégico 
de solução 

de 
problemas 

O desenvolvimento de 
laboratórios virtuais, 
que é realizado por 

meio de uma 
metodologia específica 

de ensino e de 
aprendizagem, é 

apenas um exemplo 
possível dentre outros 

que permite aos 
professores 

contextualizarem as 
capacidades 

necessárias para a 
formação de futuros 

profissionais. 
Desenvolver 

capacidades como a de 
solução de problemas 
deve ser o foco dos 

processos de ensino e 
de aprendizagem na 

engenharia 

EDUCAÇÃO 
4.0 NA 

ENGENHARIA
: PERCEPÇÃO 

DOS 
DOCENTES DE 

3 
UNIVERSIDA

DES 
BRASILEIRAS 

 
Juliana E. 

Murofushi E 
Maria A. M. 

Barreto 
 

USP 
EELORENA 

 
2019 

Kolesnichen
ko; 

Radyukova; 
Pakhomov 

(2018) 
Benešová; 

Tupa (2017) 
Hermann; 

Pentek; Otto 
(2016) 

Gerstein 
(2014) 
Okada; 
Barros 
(2013) 

Puncreobutr 
(2016) 
Kothari 

Chatterjee 
(2014) 

Estudo sobre 
novas ideias 
de ensino e 

novas 
habilidades e 
competências 
que precisam 

ser 
trabalhadas 

nas 
universidade

s. 

Pesquisa 
de 

caráter 
quali-

quantitat
ivo, com 
aplicaçã

o de 
question

ário, 
com 

docentes 
de 

cursos 
de 

engenha
ria de 
três 

universi
dades 

 
Educação 

4.0 
 

Indústria 
4.0 

Internet das 
Coisas e o 

CPS 
 

VLEs são 
chamados 
de Virtual 
Learning 

Environme
nts, 

 
inteligência 

artificial 

Tema de Educação 4.0 
é de extrema 

relevância, visto que 
as mudanças 

tecnológicas estão 
acontecendo de forma 
cada vez mais rápida e 

é importante que o 
profissional de 

engenharia esteja 
capacitado para se 

adequar às mudanças 
que vão aparecer na 

indústria, para que ela 
também se adapte nos 
moldes da Indústria 
4.0. Além disso, foi 

possível perceber que 
os respondentes do 

questionário têm um 
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Ramirez-
Mendoza et 
al. (2018) 

Ciolacu et al. 
(2017) 

Ramirez-
Mendoza et 
al. (2018) 

públicas 
de 

Estados 
diferent

es 
(EEL-
USP, 

UNIFEI 
e UERJ) 

conhecimento parcial 
sobre os tópicos de 

Indústria 4.0 e 
Educação 4.0, sendo 
que o primeiro é mais 

conhecido e mais 
difundido no meio 

acadêmico. 

PERSPECTIVA
S DAS NOVAS 
DIRETRIZES 

CURRICULAR
ES 

NACIONAIS 
PARA OS 

CURSOS DE 
ENGENHARIA 

FRENTE AO 
DESAFIO DE 
TORNAR A 

JORNADA DO 
ESTUDANTE 
MAIS FELIZ 

 
Athos Silva 

Lima E 
Joaquim José da 

Cunha Junior 
 

UNBH 
 

2019 
 

Tryggvason 
& Apelian 

(2006) 
Murray 
(2011) 

Goldberg & 
Somerville 

(2014) 
 

Neste 
trabalho foi 
apresentado 

uma 
aproximação 

das novas 
diretrizes 

curriculares 
nacionais 

para 
engenharia, 
da realidade 
do estudante 

de 
engenharia, o 

modelo de 
diretrizes até 
então vigente 

e um dos 
modelos de 

educação em 
engenharia 
que mais 

deixa seus 
alunos 

felizes nos 
Estados 
Unidos. 

Pesquisa 
de 

caráter 
qualitati
vo, com 
aplicaçã

o de 
question

ário 

Novas 
DCNs 

Os resultados, embora 
ainda sejam 

preliminares, 
demonstram que as 

novas diretrizes 
curriculares nacionais 
para as engenharias, 
uma vez cumpridas, 

atenderão grande parte 
das necessidades dos 

estudantes de 
engenharia, o que 

provavelmente 
aumentará a felicidade 
com o curso, além de 
demonstrar que está 

vindo para trazer para 
o mercado, 

engenheiros que 
estejam mais bem 

preparados. 

EXTENSÃO E 
DIRETRIZES 

CURRICULAR
ES 

NACIONAIS, 
OS NOVOS 
DESAFIOS 
PARA AS 

GRADUAÇÕE
S EM 

ENGENHARIA 
NO BRASIL 

 
Sérgio Campello 

Oliveira 
 

POLI/PE 
 

Barone 
(2016) 

Goodrich 
(2019) 

Este artigo 
analisa a 

documentaçã
o vigente 
para as 

engenharias, 
contextualiza
ndo a análise 

no cenário 
local da 

Cidade do 
Recife, 
visando 

discutir as 
iniciativas de 

extensão 
atualmente 

desenvolvida

 
Novas 
DCNs 

Transtornos esses 
devidos às mudanças 

em prazos curtos como 
a desobrigação e 
reobrigação do 

Trabalho de Conclusão 
de Curso assim como 
do limite mínimo de 
carga horária para o 
estágio obrigatório. 

Conceituações 
alteradas ou 

atualizadas no decorrer 
das atualizações dos 

documentos 
colocaram, em algum 
momento, a extensão 

universitária 
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2019 s e 
divulgadas 
tentando 
apontar 

estratégias 
para o 

atendimento 
às novas 

publicações. 

classificada como 
atividade 

complementar o que 
pode ter levado a um 
registro inferior pelas 

pró-reitorias de 
extensão de IES. 
A despeito dessas 
inconsistências, as 
novas DCN para as 
engenharias estão 
conectadas com as 

mudanças na 
sociedade, no perfil e 

no interesse dos 
estudantes de 

engenharia num 
cenário tecnológico 
globalizado. Elas 
representam um 
desafio para as 

engenharias, mas 
também uma mudança 
de paradigma salutar 

para uma melhor 
formação e maior 
impacto social da 

educação em 
engenharia. 

FORMAÇÃO 
DE 

ENGENHEIRO
S PARA A 

INDÚSTRIA 
4.0 

 
Aline Eurich da 

Silva, 
Elis Regina 

Duarte E 
Gabriela Guilow 

 
UTFPR 

 
2020 

Aires, 
Moreira e 

Freire (2017) 
Masson et al. 

(2012) 
Filion (1999) 
Lopes (2010) 

Este projeto 
trata da 

importância 
da educação 
empreendedo

ra ao 
relacionar 
problemas 

reais de uma 
indústria e a 
aptidão de 

desenvolver 
habilidades 

para a 
indústria 4.0. 

Em 
média 
quinze 
alunos 

de 
diferent

es 
cursos 

participa
ram de 

encontro
s 

semanai
s para 

desenvo
lver 

novas 
competê
ncias, e 
ao final 
de cada 
dinâmic

a um 
formulár

io era 
respondi

Indústria 
4.0 

 
Habilidades 

 
Aprendizag
em Baseada 

em 
problemas 

(ABP) 
 

Masson et 
al. (2012) 

Essas habilidades vão 
tornar o acadêmico de 

engenharia mais 
capacitado para 

atender as 
necessidades da 

indústria, obtendo uma 
visão geral das 

situações e apto a 
resolver problemas 

complexos. 
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do para 
análise 

do 
autodese
nvolvim
ento dos 
participa

ntes 

O ENSINO DE 
ENGENHARIA 
EM FACE ÀS 

COMPETÊNCI
AS 

PROFISSIONAI
S EXIGIDAS 

PELA 
INDÚSTRIA 

4.0 
 

Adriano Moraes 
da Silva, 
Thiago 

Diógenes Lima 
Pereira dos 

Santos, 
Felipe 

Guilherme de 
Oliveira-Melo e 

Silvana 
Rodrigues 

Quintilhano 
 

UFS 
 

2020 

Schwab 
(2016) 

Conceição 
(2012) 

Drath; Horch 
(2014) 

Gehrke et al. 
(2015) 
Santos 
(2019) 

Senge (2012) 
Angelo & 
Gianesi 
(2019) 
Santos 
(2019) 

Kagermann; 
Wahlster & 

Helbig 
(2013) 

Li; Hou; Wu 
(2017) 

Gehrke et al. 
(2015) 

Almeida-
Filho (2018) 

Białoń; 
Werner 
(2018) 
Santos 
(2019) 

Benešová & 
Tupa, (2017) 
Baena et al. 

(2017) 
Redish e 

Smith (2008) 
Neer (2006) 
Richert et al. 

(2016) 
Schuster et 
al. (2015) 
Carbone et 
al. (2005) 
Resende 
(2000) 

Gil (2019) 

este artigo 
visa 

apresentar 
uma análise 
comparativa 

entre as 
principais 

competências 
profissionais 
exigidas pela 
Indústria 4.0 

e aquelas 
mencionadas 

nas novas 
DCNs para 
os cursos de 
engenharia. 

pesquisa 
explorat

ória e 
descritiv

a, 
amparad

a 
qualitati
vamente 

pelas 
pesquisa

s 
bibliogr
áfica e 

docume
ntal 

Indústria 
4.0 

 
Novas 
DCNs 

Com isso, verificou-se 
que a maioria das 
competências da 

Indústria 4.0 possui 
uma relação estreita 
com as DCNs, com 

destaque para atuação 
de forma 

empreendedora, 
criativa e com a mente 
aberta (open-minded) 
na busca por soluções 

inovadoras para os 
problemas de 
engenharia. 
À luz dessas 

considerações, infere-
se que as competências 

listadas pelas DCNs 
são contempladas pela 

maioria das 
competências exigidas 
pela Indústria 4.0 (71 
%). Entretanto, notou-

se que quatro 
competências 

específicas precisam 
ser consideradas e 
contempladas no 

ensino de engenharia. 
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Moraes; 
Delgado; 

Melo (2017) 
Motyl et al. 

(2017) 
Sallati; 

Bertazzi e 
Schutzer, 

(2019) 
Maisiri et al. 

(2019) 
Zakoldaev  

et al. (2019) 

PROFISSIONA
LIZAÇÃO 

DOCENTE - A 
FORMAÇÃO 

DO 
PROFESSOR 
NO ENSINO 

SUPERIOR DE 
ENGENHARIA 

 
Mairlos Parra 

Navarro, Angelo 
Eduardo 
Battistini 

Marques E 
Octavio 

Mattasoglio 
Neto 

 
USJT e IMT 

 
2020 

Biggs & 
Tang 

(2011b) 
Lawler 
(2003) 

Knight, Tait 
& Yorke 
(2006) 

Cranton & 
King (2003) 

Creemers  
et al. (2012) 
Kelchterman

s (2009) 
Crantons & 
King (2003) 
Kelchterman

s (2009) 
Akerlind 
(2003) 

Knight, Tait 
& Yorke 
(2006) 

Wharust 
(2012) 

O objetivo 
deste 

trabalho é 
apresentar e 
discutir, a 
partir de 

uma revisão 
bibliográfica, 
um conjunto 

de 
competências 
necessárias à 

carreira 
docente sob 

uma 
perspectiva 

contemporân
ea, na qual as 
tecnologias 

estão 
presentes nos 
ambientes de 
aprendizage
m, aliada à 

aplicação de 
metodologias 

ativas e 
desenvolvim

ento de 
projetos 

interdisciplin
ares que são 
incentivados 
pelas novas 
DCNs para 
os cursos de 
Engenharia 

revisão 
bibliogr

áfica 

Novas 
DCNs 

 
metodologi

as ativas 
 

projetos 
interdiscipli

nares 
 

Competênc
ias 

Docentes 

Tendo em vista o 
quadro levantado, as 
demandas das novas 
DCNs e os desafios 

que o 
momento atual impõe 

à sociedade, é 
necessário que as 

instituições de ensino 
de nível superior 

se preocupem com a 
formação e a 

profissionalização dos 
seus professores. No 

que se refere à 
formação técnica, essa 

questão está 
estabelecida e 

consolidada, mas ainda 
existe a 

necessidade de formar 
e acompanhar o 
professor na sua 

formação 
complementar, o que 

inclui 
sua contínua formação 
pedagógica, para que 
os professores possam 
conduzir objetivos e 

estratégias necessárias 
às formações técnica e 

socioemocionais 
sólidas de seus alunos, 

atuando na 
Universidade de forma 
integrada a um projeto 
pedagógico, lidando 

com a 
tecnologia e com a 

linguagem adequada. 
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INDÚSTRIA 
4.0 E OS 

DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO 

 
Fernando 

Covolan Rosito, 
Eliana Maria do 

Sacramento 
Soares e 

Eliana Maria do 
Sacramento 

Soares 
 

IFRS 
 

2020 

Oliveira 
(2020) 

Pearson 
(2011) 

Baygin et al. 
(2016) 

Heindl et al. 
(2016) 

Forschungsu
nion & 
Acatech 
(2013) 

Heindl et al. 
(2016) 

Mdic; Abdi 
(2018) 

Alcoforado 
(2019) 

Rüßmann et 
al. (2015) 
Tessarini 
Junior & 
Saltorato 
(2018) 
Silva, 

Kovaleski e 
Pagani 
(2019) 

Rajnai e 
Kocsis 
(2017) 

 

Tem por 
objetivo 
provocar 

uma reflexão 
sobre a 

inserção de 
alguns 

conceitos e 
tecnologias, 
utilizadas na 
indústria 4.0, 

nos 
currículos. 

 
o presente 

texto 
apresenta 

uma pesquisa 
sobre 

desafios, 
habilidades e 
competências 

atreladas à 
formação de 
engenheiros 
para atuarem 
na indústria 

4.0, 
enfatizando a 
necessidade 

de renovação 
educacional 
envolvendo 
tecnologias 
emergentes. 

Uma 
pesquisa 

sobre 
desafios, 
habilida

des e 
competê

ncias 
atrelada

s à 
formaçã

o de 
engenhe
iros para 
atuarem 

na 
indústria 

4.0, 

Indústria 
4.0 

 
inteligência 

artificial 
 

robôs 
autônomos 

 
currículo 

 
sistemas 

ciber-
físicos 

 
big data. 

 
biologia 
sintética, 

 
a internet 

of services 
(IoS), 

 
veículos 

autônomos, 
 

nanomateri
ais e 

nanosensor
es 
 

manufatura 
aditiva e, 
realidade 
virtual e 

aumentada 
 

STEM 

O presente trabalho 
também revela que 

essa transformação na 
educação depende da 

união do governo, 
empresas, escolas e da 

própria sociedade. 
Através dessa 

integração é possível 
gerar ambientes 
colaborativos de 
ensino, em que 

empresas e escolas 
possam dividir um 
espaço tecnológico, 
permitindo a criação 
ou o enriquecimento 

do maquinário voltado 
para as novas 

tecnologias, assim 
como promover 
treinamentos e 

qualificação em 
conjunto. 

O 
DESENVOLVI

MENTO DE 
COMPETÊNCI
AS EXIGIDAS 

PELA 
ENGENHARIA 

4.0 DENTRO 
DE UM 

MODELO DE 
EDUCAÇÃO 
TUTORIAL 

 
Eduardo 

Rodrigues Neto, 
 

Costa (2018) 
Aires; Freire; 
Souza (2016) 

Aires et al. 
(2017) 

Esse trabalho 
tem o 

objetivo 
realizar um 
diagnóstico 

das 
competências 
desenvolvida
s durante a 

participação 
no programa, 

além de 
apresentar 

como o 
método 

tutorial é 

Revisão 
de 

literatur
a em 
bases 

nacionai
s e 

internaci
onais, 

buscand
o 

identific
ar as 

competê
ncias e 
habilida

Programa 
de 

Educação 
Tutorial – 

PET 
 

Competênc
ias 

 
 

Indústria 
4.0 

Considerando as 
competências 
requeridas ao 

profissional da 
engenharia dentro do 

contexto da 
globalização 4.0, 

pode-se concluir que 
muitas dessas 

competências são 
desenvolvidas através 

de experiências 
extracurriculares 

disponibilizadas pelas 
atividades realizadas 
pelo PET Engenharia 
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José Matheus 
Anacleto 

Caldeira Alves, 
 

Rayanne Lira 
Barros, 

 
Willian 

Tcheldon 
Oliveira Santos 

e 
 
 

Karoline Alves 
de Melo Moraes 

 
Universidade 

Anhembi 
Morumbi 

 
2020 

capaz de 
suprir as 

necessidades 
que a nova 
engenharia 
requer de 

seus 
profissionais 

 

des 
requerid
as para 
o novo 

profissio
nal da 
área da 
engenha

ria 
dentro 

do 
contexto 

da 
indústria 

4.0. 
 
 

aplicar o 
question

ário, 
houve o 
retorno 
de 29 

profissio
nais 

formado
s pela 
UFAL 

Civil da UFAL e das 
ferramentas nele 
disponibilizadas 

EDUCAÇÃO 
EM 

ENGENHARIA
: ESTUDOS 

CURRICULAR
ES E 

PRÁTICAS 
PEDAGÓGICA

S 
INOVADORAS 

 
Renato Duro 

Dias 
 

Ricardo 
Bertochi Grigol 

 
Universidade 

Federal do Rio 
Grande 

 
2019 

Cordova 
(2016) 

Eychenne 
(2013) 

Gauthier 
(1998) 
Gomes 
(2018) 

Perrenoud 
(1999) 
Tardif 
(2002) 

Esse estudo 
pretende 

problematiza
r a formação 

do novo 
engenheiro 

que, além do 
conheciment

o teórico, 
precisa ter 

aptidão para 
o trabalho 
em equipe, 
apresentar 

flexibilidade 
e um perfil 
pesquisador 

e 
empreendedo
r. Com isso, 

as 
Instituições 
de Ensino 

Superior têm 
apresentado 

reformulaçõe
s periódicas 

Revisão 
de 

literatur
a 

Formação 
por 

conteúdo x 
formação 

por 
competênci

a 
 

DCNs 
 

Metodolog
ias ativas 

 
Formação 
continuada 

docente 
 
 

Outra potência está em 
priorizar a capacitação 

para o exercício da 
docência. Sugerir 

métodos e estratégias 
de ensino e 

aprendizagem, assim 
como 

trabalhos/estudos 
visando o 

desenvolvimento por 
competência, tendo em 

conta, 
fundamentalmente, o 
perfil do estudado, 

respeitando às 
diversidades culturais, 
os processos e ritmos 
de aprendizagem de 

cada sujeito 
aprendente. Entende-

se que os saberes 
referentes ao conteúdo, 

à experiência e à 
cultura são essenciais 

no exercício da 
atividade docente 
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em seus 
currículos e 

projetos 
pedagógicos, 

visando 
equacionar 

essas 
questões 

contemporân
eas. 

Fonte: Organizado pela autora (2021). 
 

 

3.3.4.1 Nuvem de Autores 

 

Imagem 10 - Nuvem de palavras e o nome e quantidade dos 50 principais autores 

mencionados nos artigos Cobenge 

 
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 
 

3.3.4.2 Nuvem de Palavras 

 

Nuvem de palavras elaborada a partir das palavras-chave dos Artigos coletados no 

website da Abenge, página do Cobenge. 
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Imagem 5 - Nuvem de palavras-chave de artigos Cobenge com o nome e quantidade das 18 

principais palavras-chave 

   
Fonte: Organizado pela autora (2021). 

 
 

Nota-se que na nuvem de autores da BDTD e dos artigos Cobenge resultou em uma 

lista de autores bastante distinta, claramente pelo volume devido ao aprofundamento dos 

estudos, mas natureza diversificada dos estudos dos artigos, que se pode confirmar pela nuvem 

de palavras-chave, cujos trabalhos da BDTD trouxeram um foco maior na docência do 

engenheiro no ensino superior e os trabalhos dos artigos Cobenge trataram da educação para 

engenharia como um todo (foco natural da Abenge) dentro do ambiente da indústria 4.0 e das 

novas DCNs de engenharia. A participação das universidades públicas nos trabalhos é nos dois 

casos, base BDTD e artigos Cobenge, a maior presença, os Estados do sudeste possuem maior 

presença em volume de trabalhos e não há uma predominância contundente em termos de 

escolas. 

Esta soma de trabalhos resultou em um rico material proporcionando uma visão de 

igualdade entre a necessidade da melhor formação do engenheiro na área didático-pedagógica, 

e uma preocupação com as questões tecnológicas advindas da Indústria 4.0 e as metodologias 

e técnicas da Educação 4.0, bem como alinhamento com as DCNs. 

 

3.3.5 Oferta de programas de formação 

 

Para responder a questão problema de pesquisa, foi definido o primeiro objetivo 

específico: Analisar o currículo dos cursos de docência orientados à Engenharia. Para tal, 
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procedemos a busca e identificação de cursos relacionados à formação de docentes para a área 

de engenharia. 

 

Etapa 1 - Busca na base de dados e-MEC 

A pesquisa foi realizada através da busca avançada textual no Cadastro e-MEC no mês 

de setembro de 2020, conforme é possível acompanhar na Imagem 6 - Impressão da tela 

preenchida para a busca no e-MEC. Campos preenchidos: 

Busca por: Curso de Especializações,  

Curso: Docência em Engenharia, 

Modalidade: A Distância e Presencial. 

 

Imagem 6 - Impressão da tela preenchida para a busca no e-MEC 

 

Fonte: Organizado pela autora (2021). 
 
 

A busca resultou em 6 instituições de ensino superior, como representado no Erro! 

Fonte de referência não encontrada., e todos na modalidade EaD. Cada um dos websites foi 

visitado e quando não disponível foi feito contato telefônico, e-mail e whattsapp a fim de 

levantamento das informações, no mês de abril e maio de 2020.  Na ocasião, todos os cursos 

estavam sem inscrições abertas, as IES: Futura, Faveni, Faresi e Unifaveni apresentarem em 

seus sites exatamente a mesma base de informações. A FDA não foi possível localizar 

informações, não houve retorno telefônico ou via e-mail. A faculdade Unyleya foi a única que 

retornou as informações.  

Foi executada, então, uma pesquisa adicional e informal no buscador Google da 

internet, com o mesmo termo mencionado acima: Docência em Engenharia, inclusas as aspas, 

e localizamos mais 4 instituições, no entanto uma delas se apresentou no cadastro do e-MEC, 
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resultando em 3 adicionais: Unip, Feitep e PUC-Minas. Da mesma forma, cada uma das páginas 

de pós-graduação foi visitada e quando não disponível foi feito contato telefônico, e-mail e 

whattsapp, no mês de abril e maio de 2020. Estas IES não possuíam credenciamento no MEC 

para o curso buscado: Docência em Engenharia. Todos os cursos estavam com inscrições 

suspensas devido ao isolamento exigido por conta da pandemia do vírus Sar-CoV-2. 

 

Quadro 10 - Oferta de cursos voltados à docência em Engenharia obtida no e-MEC 

Instituição - 
IES 

Sigla Website 
Denomina-

ção 
Área 

Moda-
lidade 

C
H 

U
F  

Va-
gas 

(2538) 
FACULDADE 
VENDA 
NOVA DO 
IMIGRANTE 

Faveni https://faveni.edu.br 

(123546) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

72
0 

ES 

300 M
G 

(4597) 
FACULDADE 
FUTURA 

Futura   
https://faculdadefutura.c

om.br/ 

(123741) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

72
0 

SP 300 

(2687) 
FACULDADE 
DOM 
ALBERTO 

FDA 
https://domalberto.edu.b

r/ 

(123862) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

72
0 

RS 300 
Adesão ao PROIES: 

Lei Federal N. 
12688/2012 

1862) 
FACULDADE 
DA REGIÃO 
SERRANA 

Farese https://farese.edu.br/ 

(124056) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

72
0 

ES 300 

5- (3294) 
CENTRO 
UNIVERSITÁ
RIO FAVENI 

Unifav
eni 

https://unifaveni.com.br/ 

(123392) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

72
0 

SP 300 

6 -(3876) 
FACULDADE 
UNYLEYA 

Unyley
a 

https://unyleya.edu.br 

(98612) 
DOCÊNCIA 
EM 
ENGENHA
RIA 

01 - 
Educaç

ão 

A 
Distân

cia 

36
0 

RJ 200  

Fonte: e-MEC. Acesso em: 24 abr. 2020. Formatado pela autora, 2021. 
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Quadro 11 - Oferta de cursos voltados à docência em Engenharia obtida no Google 

Instituição - 
IES 

Sigla Website 
Denomi-

nação 
Área 

Modalida
de 

CH UF Vagas 

Universidad
e Paulista 

Unip 
https://uni

p.br 

Docência 
para o 
Ensino 

Superior 

Educação Presencial 360 SP NI 

Pontifícia 
Universidad
e Católica - 

Minas 

PUC 
Minas 

https://ww
w.pucmin

as.br 

Docência 
em 

Engenhari
a 

Educação Presencial 432 MG NI 

Faculdade 
de 

Engenharia 
e Inovação 

Técnico 
Profissional 

Feitep 
http://ww
w.feitep.e

du.br 

Especializ
ação em 
Docência 
no Ensino 

de 
Engenhari

a 

Educação Presencial 360 PR NI 

Fonte: Google. Acesso em: 24 abr.2020. NI = Não Informado. Elaborado pela pesquisadora, 2021. 
 
 

Etapa 2: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

Não houve critério para exclusão por se tratar de uma massa pequena de dados e todas 

as IES credenciadas no MEC ofertam modalidade à distância, o que seria compatível com o 

momento da realização desta pesquisa em meio à pandemia da doença Covid-19. 

 

Etapa 3: Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

O objetivo desta busca é levantar os currículos e efetuar uma análise das 

recomendações das DCNs, e dos instrumentos balizadores da Indústria e da Educação 4.0. Para 

o levantamento curricular no Quadro 12 - Comparação de Currículos de cursos Pós-Graduação 

Lato Sensu foram visitados os websites das instituições e foi feito contato por e-mail com cada 

uma delas, relevando que na ocasião 100% delas não tinha oferta de turma e estava com 

inscrições suspensas. 

 

Quadro 12 - Comparação de Currículos de cursos Pós-Graduação Lato Sensu 

 Unip PUC Minas Unyleya Feitep 
Futura/ Faveni/ 

Faresi/ 
Unifaveni 

Carga 
horária 

360 horas 432 horas 
380 ou 440 

horas 
360 horas 720 horas 

Objetivo 

Qualificar 
profissionais 

graduados 
em 

Engenharia, 

Tem como 
objetivo 

oportunizar a 
formação 

continuada de 

Capacitar o 
profissional 

para conhecer 
e aplicar 
diversas 

O curso e 
Especializa

ção em 
Docência 
no Ensino 

Tem como 
objetivo oferecer 

formação 
continuada de 
professores de 
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contribuindo 
para a 

formação de 
um 

profissional 
comprometid
o com uma 

prática 
escolar 

inovadora e 
dinâmica, 

estimulando-
os a refletir 

sobre o papel 
dos 

conteúdos de 
Engenharia 
no sistema 
de ensino, 

considerando 
as relações 

de 
articulação 

da 
Engenharia 

com as 
demais 
ciências 

professores de 
cursos de 

Engenharia, 
promovendo 

atitudes 
crítico-

reflexivas 
diante de sua 

prática docente 
tendo em vista 

as 
possibilidades 
e os desafios 
do ambiente 
universitário 

no mundo 
contemporâneo

. 
 

formas de 
atividades e 

avaliação dos 
alunos nas 
disciplinas 

exatas. 
Desenvolver 
competências 
próprias para 
utilização de 
tecnologias a 

favor da 
didática no 

ensino 
superior de 
disciplinas 

lógicas e exata 

de 
Engenharia 
tem como 
principal 
objetivo 

promover 
espaços de 
discussão e 

reflexão 
sobre a 
prática 

docente do 
Engenheiro
, com vistas 

à 
implementa
ção de uma 
proposta de 
intervenção 
metodológi

ca eficaz 
para o 

ensino da 
Engenharia. 

cursos de 
Engenharia, 
promovendo 

atitudes crítico-
reflexivas diante 

de sua prática 
docente, tendo 

em vista as 
possibilidades e 
os desafios do 

ambiente 
universitário no 

mundo 
contemporâneo. 

 Unip PUC Minas Unyleya Feitep 
Futura/ Faveni/ 

Faresi/ 
Unifaveni 

Área 
Disciplinas por escola 

11 
disciplinas 

13 disciplinas 10 disciplinas 
10 

disciplinas 
11 disciplinas 

Didática no 
Ensino Sup. 

Didática no 
Ensino 

Superior 
 

Fundamentos, 
Metodologias e 

Recursos 
Didáticos no 

Ensino 

Metodologia e 
Didática do 

Ensino 
Superior 

Didática do 
Ensino 

Superior – 
O processo 
de Ensino e 

de 
Aprendizag

em em 
Engenharia 

Didática e 
Metodologia do 
Ensino Superior 

Docência no 
Ensino Sup. 

Educação 

Metodologia 
do Ensino 
Superior 

 

Docência do 
Ensino 

Superior 
 

Docência do 
Ensino Superior 

História da 
Engenharia 

História da 
Educação 
Superior 
Brasileira 

Ensinando 
Engenharia no 

Século XXI 

O Ensino em 
Engenharia 

História da 
Engenharia 
no Brasil 

 

Continua...  
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 Unip PUC Minas Unyleya Feitep 
Futura/ Faveni/ 

Faresi/ 
Unifaveni 

Novas 
Tecnologias 

e 
Educação* 

Novas 
Tecnologias 
Aplicadas a 
Educação 

Educação, 
Ciberespaço e 
Cibercultura 

Educação e 
Novas 

Tecnologias 

 

Novas 
Tecnologias e 
Mediação do 

Professor 
Tratamento 

da 
Informação 

  

Psicologia 
Psicologia da 

Educação 
Psicologia da 

Educação 

Psicologia da 
Educação e 

Aprendizagem 
  

Didática na 
Engenharia 

** 

Didática no 
Ensino de 

Engenharia 

  

Métodos e 
Meios de 

Aprendizag
em em 

Engenharia 

 

  

Seminário 
em 

Docência 
no Ensino 

de 
Engenharia 

 

Avaliação  

Avaliação do 
Processo de 

Ensino 
Aprendizagem 

Avaliação do 
Processo de 

Ensino 
Aprendizagem 

Avaliação 
em 

Engenharia 
 

Currículo  
Currículo para 
os Cursos de 
Engenharia 

Currículo para 
os Cursos de 
Engenharia 

  

Interdiscipli
naridade 

*** 
 

A 
Interdisciplinar

idade no 
Ensino de 

Engenharia 

 

Interação 
entre os 

cursos de 
Engenharia 

e a 
Educação 

Básica 

 

Metodologia 
Ativa **** 

  
Metodologia 
de Resolução 
de Problemas 

  

Metodologia 
Científica 

Metodologia 
Científica 

Metodologia 
do Trabalho 

Científico 
 

Metodolog
ia 

Científica 

Metodologia da 
Pesquisa 
Científica 

TCC 
Seminário 
Temático 

 
TCC Opcional 

+ 60h 
Orientação 

Apresentação de 
TCC 

Cidadania 

Fundamento
s 

Sociológicos 
e Filosóficos 
da Educação 

Relações 
Pedagógicas 

no contexto da 
Educação para 

a Cidadania 

 
Formação 
Cidadã na 

Engenharia 
 

Continua...  
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 Unip PUC Minas Unyleya Feitep 
Futura/ Faveni/ 

Faresi/ Unifaveni 

Políticas 
Públicas 

Legislação 
Educacional 

Brasileira 

Políticas 
Públicas no 

Ensino 
Superior 

   

Gestão  

Gestão 
Educacional: 
desafios do 

ensino superior 

   

Discentes  

Juventude e 
Mundo 

Contemporâne
o: cultura 
juvenil e 

vulnerabilidad
e no ambiente 

escolar 

Desenvolvime
nto 

Profissional 
  

Pesquisa 
Científica 

   

Indissociab
ilidade – 
Tríade: 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

 

Mobilidade    

Educação 
Presencial 

e à 
Distância 

em 
Engenharia 

 

Técnicas 

    

Administração 
Aplicada a 

Engenharia de 
Segurança 

    
Proteção do Meio 

Ambiente 

    
Elaboração de 

Projeto Industrial 

    
Normas e 

Projetos de 
Pavimentação 

    
Introdução à 

Engenharia de 
Manutenção 

    
Proteção Contra 

Incêndios e 
Explosão 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 
 

Etapa 4: Análise e interpretação dos resultados 

Esta análise inclui os currículos das escolas Unip, PUC Minas, Unyleya, Feitep e 

Futura/Faveni/Faresi/Unifaveni. Para analisar a eficácia dos cursos, separou-se duas áreas, a 
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que foi chamada de Didático-pedagógica e a Geral. As IES Futura, Faveni, Faresi e Unifaveni 

apresentam exatamente a mesma grade curricular e por esta razão foram agrupadas.  

A área chamada Didático-pedagógica possui as seguintes disciplinas: Didática no 

Ensino Sup., Docência no Ensino Superior, História da Engenharia, Novas Tecnologias e 

Educação, Psicologia, Didática na Engenharia, Avaliação, Currículo, 

Interdisciplinaridade e Metodologia Ativa. Estas são as principais áreas, das apresentadas, 

para a formação de um docente.  

A área chamada geral possui as seguintes disciplinas: Metodologia Científica, TCC, 

Cidadania, Políticas Públicas, Gestão, Discentes, Pesquisa Científica, Mobilidade e 

Técnicas.  

Os cursos Unip, PUC e Unileya apresentam grades curriculares similares em Didática 

no Ensino Sup., Docência no Ensino Sup., História da Engenharia, Novas Tecnologias e 

Educação, e Psicologia, mas se distinguem pela presença da disciplina Didática na 

Engenharia que não se apresenta nos cursos da PUC, Unileya e também no grupo 

Futura/Faveni/Faresi/ Unifaveni. A escola Feitep, não apresenta Docência no Ensino 

Superior, Novas Tecnologias e Educação e Psicologia. A área denominada como Técnica, 

aborda disciplinas relacionadas com a prática específica do engenheiro, não necessariamente 

com ensino e pesquisa. São elas: Administração Aplicada a Engenharia de Segurança; 

Proteção do Meio Ambiente. 

Embora a autora não tivesse tido acesso aos conteúdos das disciplinas, foi encontrado 

o tema Novas Tecnologias e Educação* abordado por quatro das escolas – exceto Feitep, e os 

temas impulsionadores da Educação 4.0: Didática na Engenharia** em duas escolas – Unip e 

Feitep, a Interdisciplinaridade*** em duas escolas – PUC e Feitep e Metodologia Ativa**** 

em uma escola - Unileya.  

 

Etapa 5: Apresentação 

Dentre os cursos ofertados, aquele que oferece maior número e abrangência em sua 

matriz curricular voltados para a formação do engenheiro para a docência é a PUC Minas, ainda 

que possa ser complementado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo "refletir sobre a formação do engenheiro docente na 

contemporaneidade e apontar novos caminhos para a construção do conhecimento". Para 

responder a esse objetivo foram traçados os objetivos específicos buscando reunir os 

impulsionadores das tecnologias da Indústria e Educação 4.0, para conduzir os caminhos de 

formação e a constituição de currículos para as engenharias, bem como realizar a revisão de 

literatura das produções científicas sobre o tema, identificando como os autores tratam a 

formação docente engenheiro em suas pesquisas e, levantando e analisando o currículo dos 

cursos de pós-graduação ou extensão acadêmica (à distância ou presencial) voltado à docência 

de engenharia no país. 

Realizou-se a revisão de literatura das produções científicas com os autores de teses e 

dissertações e constatou-se que o engenheiro-docente constrói a sua profissionalidade docente 

através da prática, acertos e erros, a vivência e a experiência adquirida em sala de aula, e 

reconhecem a influência de outros professores no exercício de suas atividades. 

Revelou-se que alguns carregam uma concepção de docência como “dom” e verificou-

se que os fatores mais indicados como motivos para a escolha da carreira docente foram as 

experiencias prévias de ensino e aprendizagem. Também se evidencia a necessidade de 

aprimoramento de programas de formação continuada para completar a formação didático-

pedagógica. A base de artigos demonstrou que as políticas públicas e a união entre governos, 

empresas e escolas pode gerar ambientes colaborativos de ensino e atender as demandas da 

sociedade. 

Além disso detectou-se que as novas DCNs de engenharia e na visão dos discentes, 

que as IES devem se preocupar com a formação e a profissionalização dos seus docentes, que 

devem estar conectadas com as mudanças na sociedade e que uma vez cumpridas, atenderão 

grande parte das necessidades dos próprios estudantes de engenharia bem como as 

competências exigidas pela quarta revolução industrial e a plataforma concebida como Indústria 

4.0. 

Demonstram que existe uma carência de formação, no que se refere às competências 

didático-pedagógicas que o professor universitário requer uma longa formação educativa nos 

moldes de especialização, mestrado e doutorado que o qualificam como pesquisador, mas não 

como docente. Revelam que o tema aqui apresentado como Educação 4.0 é de alta relevância, 

uma vez que as mudanças tecnológicas dentro da área educacional também estão acontecendo 

de forma cada vez mais rápida e que os saberes referentes a técnicas e metodologias 
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andragógicas apropriadas bem como conteúdo, a experiência e a cultura são essenciais no 

exercício da atividade docente. 

 

Trouxe à tona a análise curricular de cursos que poderiam através da educação 

continuada (pós-graduação Lato Sensu), complementar a formação didático pedagógica, mas 

identificamos uma carência desproporcional de currículo adequados à formação do Engenheiro 

que busca a docência. Os desafios para o engenheiro se tornar um docente à esta altura são 

grandes, pois a quantidade de conhecimentos para compor sua visão do mundo contemporâneo 

em que estamos inseridos é vasta, mas é recompensadora. A complementação e 

aperfeiçoamento se faz necessário para superar as deficiências da formação continuada. É 

preciso investir e valorizar o professor este professor investidor em conhecimentos e 

especialmente os professores pesquisadores que possam estar em contato com o mercado de 

trabalho, não só nacional como internacional, para que o Brasil possa crescer com suas próprias 

tecnologias. “O Professor exerce um papel insubstituível no processo de ensino aprendizagem 

em todos os níveis educacionais” (MEOTTI; PINTO; ANDRADE, 2017, p. 1). 

 

Este, como muitos outros trabalhos, são a continuidade de uma preocupação que não 

se resolveu e enquanto não haja uma solução, devemos persistir em tocar neste assunto até que 

as políticas públicas e a academia possam dar uma melhor direção ao assunto que assola todos 

os bacharéis brasileiros, que como os engenheiros, têm assumido ‘pessoalmente’ o desafio de 

fazer seu melhor. Incentivo aos profissionais de educação, bacharéis e engenheiros da área de 

educação que continuem a refletir sobre nossa profissionalidade e ofereçam opções para o nosso 

crescimento profissional e dos futuros engenheiros, quebrando paradigmas, sendo criativos e 

inovando para a criação de um novo engenheiro, melhor que nós próprios e responsáveis por 

um país melhor para todos nós. Eu realmente acredito que a educação é a ferramenta mais 

poderosa para mudar o nosso país e o mundo. 
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ANEXO 

 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia 

 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea "e", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), elaboradas pela Comissão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia), propostas ao CNE/CES pela Secretaria de Regulação 
e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), e com fundamento no 
Parecer CNE/CES nº 1/2019, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, 
publicado no DOU de 23 de abril de 2019, resolve:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia), que devem ser observadas pelas Instituições de 
Educação Superior (IES) na organização, no desenvolvimento e na avaliação do curso de Engenharia 
no âmbito dos Sistemas de Educação Superior do país.  

Art. 2º As DCNs de Engenharia definem os princípios, os fundamentos, as condições e as 
finalidades, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
(CES/CNE), para aplicação, em âmbito nacional, na organização, no desenvolvimento e na avaliação 
do curso de graduação em Engenharia das Instituições de Educação Superior (IES). 

 
CAPÍTULO II  

DO PERFIL E COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO 
 

Art. 3º O perfil do egresso do curso de graduação em Engenharia deve compreender, entre 
outras, as seguintes características:  

I - ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com 
forte formação técnica;  

II - estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação 
inovadora e empreendedora;  

III - ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de 
forma criativa, os problemas de Engenharia;  

IV - adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;  
V - considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de 

segurança e saúde no trabalho;  
VI - atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o 

desenvolvimento sustentável.  
Art. 4º O curso de graduação em Engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da 

formação, as seguintes competências gerais:  
I - formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os 

usuários dessas soluções e seu contexto:  
a) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das 

necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos;  
b) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e 

seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;  
II - analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, 

físicos e outros, verificados e validados por experimentação:  
a) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as 

ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras.  
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b) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;  
c) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 

sistemas em estudo.  
d) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;  
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou 

processos: a) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e 
economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

b) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia;  

c) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e 
serviços de Engenharia;  

IV - implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:  
a) ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar 

a implantação das soluções de Engenharia.  
b) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no que diz respeito 

aos materiais e à informação;  
c) desenvolver sensibilidade global nas organizações;  
d) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções inovadoras para os 

problemas;  
e) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos contextos 

social, legal, econômico e ambiental;  
V - comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica:  
a) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do 

Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis;  

VI - trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: a) ser capaz de interagir com as diferentes 
culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção 
coletiva;  

b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto 
localmente quanto em rede;  

c) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e 
construindo o consenso nos grupos;  

d) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em todos 
os contextos em que atua (globais/locais);  

e) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de produção, de 
finanças, de pessoal e de mercado;  

VII - conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da 
profissão:  

a) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade profissional e avaliar os 
impactos das atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente.  

b) atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, zelando para que 
isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e  

VIII - aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-
se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: a) ser capaz de assumir 
atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos 
conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias.  

b) aprender a aprender.  
Parágrafo único. Além das competências gerais, devem ser agregadas as competências 

específicas de acordo com a habilitação ou com a ênfase do curso.  
Art. 5º O desenvolvimento do perfil e das competências, estabelecidas para o egresso do curso 

de graduação em Engenharia, visam à atuação em campos da área e correlatos, em conformidade com o 
estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), podendo compreender uma ou mais das seguintes 
áreas de atuação:  

I - atuação em todo o ciclo de vida e contexto do projeto de produtos (bens e serviços) e de 
seus componentes, sistemas e processos produtivos, inclusive inovando-os;  
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II - atuação em todo o ciclo de vida e contexto de empreendimentos, inclusive na sua gestão e 
manutenção; e  

III - atuação na formação e atualização de futuros engenheiros e profissionais envolvidos em 
projetos de produtos (bens e serviços) e empreendimentos. 

 
CAPÍTULO III  

DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
 

Art. 6º O curso de graduação em Engenharia deve possuir Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
que contemple o conjunto das atividades de aprendizagem e assegure o desenvolvimento das 
competências, estabelecidas no perfil do egresso. Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em 
Engenharia devem especificar e descrever claramente:  

I - o perfil do egresso e a descrição das competências que devem ser desenvolvidas, tanto as 
de caráter geral como as específicas, considerando a habilitação do curso;  

II - o regime acadêmico de oferta e a duração do curso;  
III - as principais atividades de ensino-aprendizagem, e os respectivos conteúdos, sejam elas 

de natureza básica, específica, de pesquisa e de extensão, incluindo aquelas de natureza prática, entre 
outras, necessárias ao desenvolvimento de cada uma das competências estabelecidas para o egresso;  

IV - as atividades complementares que se alinhem ao perfil do egresso e às competências 
estabelecidas;  

V - o Projeto Final de Curso, como componente curricular obrigatório;  
VI - o Estágio Curricular Supervisionado, como componente curricular obrigatório;  
VII - a sistemática de avaliação das atividades realizadas pelos estudantes;  
VIII - o processo de autoavaliação e gestão de aprendizagem do curso que contemple os 

instrumentos de avaliação das competências desenvolvidas, e respectivos conteúdos, o processo de 
diagnóstico e a elaboração dos planos de ação para a melhoria da aprendizagem, especificando as 
responsabilidades e a governança do processo;  

§ 1º É obrigatória a existência das atividades de laboratório, tanto as necessárias para o 
desenvolvimento das competências gerais quanto das específicas, com o enfoque e a intensidade 
compatíveis com a habilitação ou com a ênfase do curso.  

§ 2º Deve-se estimular as atividades que articulem simultaneamente a teoria, a prática e o 
contexto de aplicação, necessárias para o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do 
egresso, incluindo as ações de extensão e a integração empresa-escola.  

§ 3º Devem ser incentivados os trabalhos dos discentes, tanto individuais quanto em grupo, 
sob a efetiva orientação docente.  

§ 4º Devem ser implementadas, desde o início do curso, as atividades que promovam a 
integração e a interdisciplinaridade, de modo coerente com o eixo de desenvolvimento curricular, para 
integrar as dimensões técnicas, científicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas.  

§ 5º Os planos de atividades dos diversos componentes curriculares do curso, especialmente 
em seus objetivos, devem contribuir para a adequada formação do graduando em face do perfil 
estabelecido do egresso, relacionando-os às competências definidas.  

§ 6º Deve ser estimulado o uso de metodologias para aprendizagem ativa, como forma de 
promover uma educação mais centrada no aluno.  

§ 7º Devem ser implementadas as atividades acadêmicas de síntese dos conteúdos, de 
integração dos conhecimentos e de articulação de competências.  

§ 8º Devem ser estimuladas as atividades acadêmicas, tais como trabalhos de iniciação 
científica, competições acadêmicas, projetos interdisciplinares e transdisciplinares, projetos de extensão, 
atividades de voluntariado, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, 
monitorias, participação em empresas juniores, incubadoras e outras atividades empreendedoras.  

§ 9º É recomendável que as atividades sejam organizadas de modo que aproxime os estudantes 
do ambiente profissional, criando formas de interação entre a instituição e o campo de atuação dos 
egressos.  

§ 10 Recomenda-se a promoção frequente de fóruns com a participação de profissionais, 
empresas e outras organizações públicas e privadas, a fim de que contribuam nos debates sobre as 
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demandas sociais, humanas e tecnológicas para acompanhar a evolução constante da Engenharia, para 
melhor definição e atualização do perfil do egresso.  

§ 11 Devem ser definidas as ações de acompanhamento dos egressos, visando à 
retroalimentação do curso.  

§ 12 Devem ser definidas as ações de ensino, pesquisa e extensão, e como contribuem para a 
formação do perfil do egresso.  

Art. 7º Com base no perfil dos seus ingressantes, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deve 
prever os sistemas de acolhimento e nivelamento, visando à diminuição da retenção e da evasão, ao 
considerar:  

I - as necessidades de conhecimentos básicos que são pré-requisitos para o ingresso nas 
atividades do curso de graduação em Engenharia;  

II - a preparação pedagógica e psicopedagógica para o acompanhamento das atividades do 
curso de graduação em Engenharia; e  

III - a orientação para o ingressante, visando melhorar as suas condições de permanência no 
ambiente da educação superior.  

Art. 8º O curso de graduação em Engenharia deve ter carga horária e tempo de integralização, 
conforme estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definidos de acordo com a Resolução 
CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007.  

§ 1º As atividades do curso podem ser organizadas por disciplinas, blocos, temas ou eixos de 
conteúdos; atividades práticas laboratoriais e reais, projetos, atividades de extensão e pesquisa, entre 
outras.  

§ 2º O Projeto Pedagógico do Curso deve contemplar a distribuição dos conteúdos na carga 
horária, alinhados ao perfil do egresso e às respectivas competências estabelecidas, tendo como base o 
disposto no caput deste artigo  

§ 3º As Instituições de Ensino Superior (IES), que possuam programas de pós-graduação 
stricto sensu, podem dispor de carga horária, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, para as 
atividades acadêmicas curriculares próprias, que se articulem à pesquisa e à extensão.  

Art. 9º Todo curso de graduação em Engenharia deve conter, em seu Projeto Pedagógico de 
Curso, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, que estejam diretamente relacionados com as 
competências que se propõe a desenvolver. A forma de se trabalhar esses conteúdos deve ser proposta 
e justificada no próprio Projeto Pedagógico do Curso.  

§ 1º Todas as habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos 
básicos, dentre outros: Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; 
Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; 
Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica; e Química.  

§ 2º Além desses conteúdos básicos, cada curso deve explicitar no Projeto Pedagógico do 
Curso os conteúdos específicos e profissionais, assim como os objetos de conhecimento e as atividades 
necessárias para o desenvolvimento das competências estabelecidas.  

§ 3º Devem ser previstas as atividades práticas e de laboratório, tanto para os conteúdos básicos 
como para os específicos e profissionais, com enfoque e intensidade compatíveis com a habilitação da 
engenharia, sendo indispensáveis essas atividades nos casos de Física, Química e Informática.  

Art. 10. As atividades complementares, sejam elas realizadas dentro ou fora do ambiente 
escolar, devem contribuir efetivamente para o desenvolvimento das competências previstas para o 
egresso.  

Art. 11. A formação do engenheiro inclui, como etapa integrante da graduação, as práticas 
reais, entre as quais o estágio curricular obrigatório sob supervisão direta do curso.  

§ 1º A carga horária do estágio curricular deve estar prevista no Projeto Pedagógico do Curso, 
sendo a mínima de 160 (cento e sessenta) horas.  

§ 2º No âmbito do estágio curricular obrigatório, a IES deve estabelecer parceria com as 
organizações que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia, de modo que docentes e discentes 
do curso, bem como os profissionais dessas organizações, se envolvam efetivamente em situações reais 
que contemplem o universo da Engenharia, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente do curso.  

Art. 12. O Projeto Final de Curso deve demonstrar a capacidade de articulação das 
competências inerentes à formação do engenheiro.  
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Parágrafo único. O Projeto Final de Curso, cujo formato deve ser estabelecido no Projeto 
Pedagógico do Curso, pode ser realizado individualmente ou em equipe, sendo que, em qualquer 
situação, deve permitir avaliar a efetiva contribuição de cada aluno, bem como sua capacidade de 
articulação das competências visadas.  

 
CAPÍTULO IV  

DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Art. 13. A avaliação dos estudantes deve ser organizada como um reforço, em relação ao 
aprendizado e ao desenvolvimento das competências.  

§ 1º As avaliações da aprendizagem e das competências devem ser contínuas e previstas como 
parte indissociável das atividades acadêmicas.  

§ 2º O processo avaliativo deve ser diversificado e adequado às etapas e às atividades do curso, 
distinguindo o desempenho em atividades teóricas, práticas, laboratoriais, de pesquisa e extensão.  

§ 3º O processo avaliativo pode dar-se sob a forma de monografias, exercícios ou provas 
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas, 
entre outros, que demonstrem o aprendizado e estimulem a produção intelectual dos estudantes, de forma 
individual ou em equipe.  

 
CAPÍTULO V  

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 14. O corpo docente do curso de graduação em Engenharia deve estar alinhado com o 
previsto no Projeto Pedagógico do Curso, respeitada a legislação em vigor.  

§ 1º O curso de graduação em Engenharia deve manter permanente Programa de Formação e 
Desenvolvimento do seu corpo docente, com vistas à valorização da atividade de ensino, ao maior 
envolvimento dos professores com o Projeto Pedagógico do Curso e ao seu aprimoramento em relação 
à proposta formativa, contida no Projeto Pedagógico, por meio do domínio conceitual e pedagógico, que 
englobe estratégias de ensino ativas, pautadas em práticas interdisciplinares, de modo que assumam 
maior compromisso com o desenvolvimento das competências desejadas nos egressos.  

§ 2º A instituição deve definir indicadores de avaliação e valorização do trabalho docente nas 
atividades desenvolvidas no curso.  

 
CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 15. A implantação e desenvolvimento das Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação 
em Engenharia devem ser acompanhadas, monitoradas e avaliadas pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES), bem como pelos processos externos de avaliação e regulação conduzidos pelo Ministério da 
Educação (MEC), visando ao seu aperfeiçoamento.  

Art. 16. Os cursos de Engenharia em funcionamento têm o prazo de 3 (três) anos a partir da 
data de publicação desta Resolução para implementação destas Diretrizes Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia.  

Parágrafo único. A forma de implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso, alinhado 
a estas Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia poderá ser gradual, avançando-se 
período por período, ou imediatamente, com a devida anuência dos alunos  

Art. 17. Os instrumentos de avaliação de curso com vistas à autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento, devem ser adequados, no que couber, a estas Diretrizes Nacionais do 
Curso de Graduação em Engenharia.  

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas a 
Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 e demais disposições em contrário. 

 
Antonio de Araujo Freitas Junior 

(DOU nº 80, 26.04.2019, Seção 1, p.43 
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Apêndice 1 - Resumos de teses e dissertações levantadas na BDTD – 1 ao 12 

 

Ano Título Autor Resumo na Íntegra 

2018 

A 
(trans)formação 
do engenheiro-

professor: o 
aprendizado da 

Docência no 
ensino superior 

Martins, 
José Renato 

Spina 

O presente trabalho tem como temática o processo 
de construção da Docência do engenheiro no 
ensino superior, especificamente nos cursos de 
engenharia civil. A problemática desta pesquisa 
emerge do contexto formativo do engenheiro no 
curso de bacharelado, ou mesmo em cursos de pós-
graduação que não visa à formação de docentes, o 
que me motivou a investigar como os engenheiros 
enfrentam os desafios da Docência. Com esta 
pesquisa, busco abstrair porque constroem nesse 
processo. Para o desenvolvimento da pesquisa de 
abordagem qualitativa, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com três 
engenheiros-professores que lecionam em cursos 
de engenharia civil, em diferentes instituições de 
ensino superior da Baixada Santista, que conta 
com um total de sete instituições que oferecem esse 
curso. A opção pelas entrevistas com um licenciado, 
um mestre e um doutor, parte do pressuposto de que, 
em função de seu percurso acadêmico, podem ter 
sistematizado as competências e saberes 
pedagógicos que consideram relevantes para a 
Docência, podendo contribuir de forma mais efetiva 
com os propósitos desta pesquisa. Inicialmente foi 
efetuada uma revisão bibliográfica sobre as artigos e 
trabalhos publicados no banco de teses e dissertações 
da Capes, na Revista de Educação em Engenharia e 
em periódicos da SciELO, assim como nos anais de 
edições do Congresso Brasileiro do Educação de 
Engenharia Cobenge. A pesquisa também incluiu um 
levantamento das grades curriculares dos cursos de 
mestrado em engenharia civil, no intuito de 
identificar disciplinas pedagógicas neles oferecidas. 
Na etapa posterior, organizamos dados que 
consideramos relevantes sobre o histórico dos cursos 
de engenharia, com base nos estudos realizados por 
Bazzo e Pereira e Valente, e problematizamos as 
diretrizes curriculares atuais. As análises dos dados 
das entrevistas foram realizadas com o aporte teórico 
de pesquisadores renomados na área de Educação, 
entre eles, Pimenta e Anastasiou, Almeida, Nóvoa, 
Marcelo Garcia, Gimeno Sacristán, Masetto e Gaeta, 
e Franco. O método para a coleta dos dados da 
pesquisa qualitativa utilizou entrevistas 
semiestruturadas, tomando por base os estudos de 
Ludke e André, além de Szymanski, sendo que a 
análise de conteúdo das entrevistas foi realizada com 
base nos estudos de Bardin e Franco. Entre os 
resultados, concluiu-se que a (trans) formação do 
engenheiro-professor envolve muitos fatores, 
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entre eles, a aprendizagem da docência por meio 
da própria prática, a colaboração dos colegas 
mais experientes, a formação contínua, e o apoio 
institucional. Nesse aspecto, destaca-se a 
importância do empenho das instituições em 
incentivar e aprimorar a formação continuada dos 
professores para a melhoria do desenvolvimento 
profissional do engenheiro-professor na docência da 
engenharia civil. 

2008 

A formação 
didático-

pedagógica dos 
bacharéis 

docentes: uma 
análise a partir 

das 
representações 
dos professores 

do curso de 
engenharia 

agrícola da UEG 

Rolindo, 
Joicy Mara 

Rezende 

O aumento significativo das instituições de ensino 
superior no país tem levado a uma crescente 
preocupação com a qualificação dos professores que 
atuam nesse nível de ensino. Diante da necessidade 
de uma atenção maior à formação docente, este 
estudo buscou captar como professores sem 
formação específica para a docência representam seu 
próprio preparo para atuação no ensino superior. 
Tratou-se de saber as representações que fazem de si 
próprios como professores e como elas atuam na 
configuração de sua prática docente. Para isso, foi 
necessário buscar alguns elementos da constituição 
de sua profissionalidade como professor, suas 
percepções sobre requisitos da atividade docente e 
sua atuação em sala de aula. Foi escolhido como 
campo de pesquisa o curso de engenharia Agrícola 
da Universidade Estadual de Goiás, onde trinta 
professores responderam a um questionário, dos 
quais cinco passaram por entrevistas e tiveram suas 
aulas observadas por um período de um semestre. A 
escolha desse curso deu-se em razão de existir maior 
probabilidade de seus professores não possuírem 
formação pedagógico-didática específica. A 
fundamentação teórica para estudo e análise dos 
dados foi obtida na bibliografia disponível sobre 
pedagogia universitária e formação de professores, 
tendo sido consultados autores estrangeiros, como 
Tardif, Nóvoa, Shulman, Ariza e Toscano e 
nacionais, como Masetto, Cunha, Morosini, Veiga, 
Vasconcelos, Pimenta, Pimenta e Anastasiou e 
Libâneo. A pesquisa realizada foi qualitativa, 
utilizando-se o estudo de caso. Na primeira etapa, os 
docentes responderam a questionário visando obter 
dados referentes à identificação, formação 
acadêmica e desenvolvimento profissional. Na 
segunda etapa, foram selecionados cinco os 
professores para serem entrevistados e serem 
observados em suas aulas. Foram utilizados, 
também, como instrumentos de pesquisa, o projeto 
Pedagógico da instituição e os Planos de Ensino dos 
professores. A análise de dados mostrou que: a) 
segundo suas representações, os docentes 
universitários não consideram a formação 
pedagógica como base de identidade profissional e 
nem de usa prática docente. Esta tem como peso 
significativo os saberes da área específica; b) a 
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formação pedagógica, no âmbito do curso estudado, 
se dá pela prática e pela experiência adquirida na 
própria prática por um processo de erro e acerto; c) 
há uma motivação favorável à profissão de professor. 
As conclusões a que se chegou estão em 
conformidade com as necessidades de formação do 
docente universitário com a abrangência de duas 
dimensões: a teórico-científica na área específica de 
atuação e a técnico-prática visando à preparação 
profissional específica para a docência, incluindo 
aqui o conhecimento didático (mariCf. Libâneo, 
1994, p. 27) 

2015 

Autoeficácia 
docente e 

escolha pelo 
ensino superior 
no contexto do 

estágio de 
docência em 
engenharia 

Matos, 
Mayara da 

Mota 

O presente estudo teve como objetivos descrever e 
analisar as relações entre as crenças de 
autoeficácia e os fatores que levam à escolha pela 
docência no ensino superior no contexto do 
Estágio de docência no campo da engenharia. 
Visando responder às questões “De que maneira o 
estágio de docência influencia as crenças de 
autoeficácia dos pós-graduandos em engenharia?”; 
“Quais os fatores que influenciam na escolha desses 
pós-graduandos pelo ensino?” e, “As crenças de 
autoeficácia estão relacionadas à sua escolha pelo 
ensino superior?”. Delimitou-se como objetivos 
específicos: caracterizar o perfil do estudante em 
programas de pós-graduação de engenharia; 
mensurar o nível de autoeficácia docente e as fontes 
de constituição dessa crença no contexto do estágio 
de docência; identificar fatores que levam esses 
discentes a escolherem serem docentes em nível 
superior e, correlacionar as variáveis acima descritas 
com o estágio de docência nos cursos de engenharia. 
Para tanto, a partir de um estudo de natureza 
quantitativa, utilizou-se quatro instrumentos de 
pesquisa, a saber: um questionário 
sociodemográfico, a Escala  de  Autoeficácia de 
Professores  (EAD), desenvolvida por Polydoro et 
al.(2004), a Escala de Fontes de Autoeficácia de 
Docentes (IAOCHITE; AZZI, 2012) e tradução livre 
para o português e adaptação da Factors Influencing 
Teaching Choice– FIT – Choice Scale, proposta por 
Watt, Richardson (2007) a qual denominou-se Escala 
de Fatores que Influenciam a Escolha pelo Ensino (E 
FIEE) . Os resultados indicaram que os participantes 
possuem crenças de autoeficácia moderadas, com 
escore médio de 4,46 (DP=0,69). A média foi maior 
na dimensão Intencionalidade da ação docente (M= 
4,51; DP=0,70) do que na Manejo em sala de aula 
(M=4,40; DP=0,72). As fontes de informação das 
crenças de autoeficácia mais influentes foram, 
respectivamente, a   persuasão   social, as  
experiências   diretas   e   as experiências vicárias, as 
quais influenciaram positivamente as crenças dos 
pós-graduandos. Não houve correlação positiva e 
significativa entre a fonte estados fisiológicos e 
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afetivos. As variáveis pessoais e acadêmicas mais 
significativas na correlação com as crenças de 
autoeficácia foram o sexo, a idade, a experiência 
como docente, e o sentimento de preparação para 
seguir a carreira. Constatou-se que as crenças de 
autoeficácia dos pós-graduandos obtiveram escores 
reduzidos durante o estágio de docência. Os fatores 
mais apontados para a escolha pelo ensino foram as 
experiências prévias de ensino e aprendizagem, a 
contribuição social e o trabalho com alunos do ensino 
superior. Os participantes sofreram pouca dissuasão 
social ao escolherem a docência no ensino superior 
e, em geral, não foram levados a ela como segunda 
opção de carreira. Verificou-se que os fatores 
experiências prévias de ensino e aprendizagem e 
capacidades percebidas de ensino tem influência 
direta e positiva nas crenças de autoeficácia dos pós-
graduandos. 

2009 

Avaliação de 
impacto 

tecnológico: 
alternativas e 

desafios para a 
Educação crítica 
em engenharia 

Carletto, 
Marcia 
Regina 

Este estudo parte da problematização das 
possibilidades inerentes à aprendizagem de 
Avaliação de Impacto Tecnológico (AIT) para 
reflexão e análise dos desafios que o processo de 
inovação tecnológica e a problemática ambiental 
acarretam à docência e educação em engenharia. 
Pressupõe-se que muitas das implicações 
socioambientais são em parte decorrentes do 'perfil' 
dos produtos, processos ou serviços desenvolvidos 
por engenheiros e esse perfil é definido por decisões 
que decorrem de determinadas crenças e valores. 
Deste contexto, emergiu o questionamento sobre as 
bases que estão formando profissionais para o 
desenvolvimento de tecnologias adequadas e que 
nível de consciência está determinando essas 
escolhas. Com o objetivo de apresentar alternativas e 
princípios educativos para estimular a aprendizagem 
da Avaliação de Impacto Tecnológico (AIT) na 
Educação em engenharia e na formação inicial e 
continuada do professor-engenheiro, fundamentou-
se uma concepção de AIT que a qualifica como um 
exercício acadêmico, baseado na problematização do 
fazer tecnológico, cujo fim é desvelar as concepções 
equivocadas sobre a Ciência e a Tecnologia e abrir 
espaço para a reflexão acerca das possíveis 
implicações que as atividades da engenharia podem 
desencadear, de modo a despender ações para 
preveni-las. A abordagem metodológica utilizada foi 
a qualitativa de natureza interpretativa. A técnica de 
coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 
individual e a amostra foi composta por professores 
e alunos da graduação em engenharia mecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR. Os resultados indicaram um ensino 
conteudista e predominantemente técnico, cuja 
ênfase é a eficiência. Destacou-se que a AIT, aparece 
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vinculada ao processo de aprendizagem de 
desenvolvimento de produtos e projetos tecnológicos 
de forma incipiente. As concepções apresentadas 
sobre a AIT demonstraram um baixo nível de 
sintonia com as recomendações que emanam das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a 
graduação em engenharia, sendo que a AIT não 
chega a permear o universo de preocupação de parte 
dos entrevistados. Em relação às compreensões a 
respeito da ciência e da tecnologia, detectou-se o 
predomínio da concepção de tecnologia como 
ciência aplicada, uma margem significativa de 
posições ambíguas e contraditórias ligadas à 
neutralidade da ciência, ao determinismo tecnológico 
e ao modelo de decisões tecnocráticas. No seu 
conjunto essas concepções caracterizam um nível de 
consciência ingênuo. Como alternativa para 
superação dessas lacunas propõe-se a prática de AIT 
articulada com o enfoque em Ciência, Tecnologia 
Sociedade (CTS) e subsidiada pelo referencial 
freireano, mais especificamente pelos três momentos 
pedagógicos. Argumenta-se que esse nível de 
intervenção na formação de engenheiros e de seus 
professores poderá contribuir para a superação 
dessas contradições em um movimento favorável à 
construção de uma Educação científica e tecnológica 
mais crítica e humana. 

2016 

De engenheiro a 
professor: a 

construção da 
profissionalidade 

docente. 

Vaz, 
Jhonnes 
Alberto 

O presente trabalho teve por finalidade investigar o 
processo de formação do engenheiro para a docência 
no ensino superior e como a trajetória desse 
profissional contribui para a construção da 
profissionalidade e da identidade do docente. Em um 
primeiro momento, a pesquisa voltou-se para os 
estudos da área da Educação em Engenharia e as 
discussões que estão sendo realizadas sobre a 
docência do engenheiro professor nessa área. Para 
isso, recorreu-se à leitura de artigos publicados na 
Revista de Ensino de Engenharia, Journal of 
Engineering Education, European Journal of 
Engineering Education, além de trabalhos publicados 
nos Anais dos Congressos Brasileiro de Educação 
em Engenharia. Com base na revisão bibliográfica da 
temática, foi feito o estudo do aporte teórico de 
pesquisadores renomados da área da Educação, entre 
eles, Pimenta e Anastasiou, Imbernón, Marcelo 
Garcia, Masetto, Almeida, Contreras e Cunha. O 
método para a coleta dos dados da pesquisa 
qualitativa utilizou entrevistas semiestruturadas, 
tomando por base os estudos de Szymanski. As 
entrevistas foram realizadas com três engenheiros 
professores de uma Universidade pública localizada 
no Estado do Rio de Janeiro. Para transcrição e 
categorização dos dados foi utilizado o software 
Atlas Ti. A análise inicial dos dados obtidos teve o 
apoio de Bardin, como técnica de análise de 
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conteúdo. Para embasar o ponto de vista 
metodológico, Bardin, Franco, Szymanski, Sanchéz 
Gamboa e Stake deram o suporte teórico necessário. 
Com base nos resultados das entrevistas, foram 
elaboradas, inicialmente, três categorias de análise: 
1) a formação do engenheiro professor e o início da 
docência; 2) os desafios e dificuldades do 
desenvolvimento da profissão docente; e 3) os novos 
desafios do engenheiro professor e a construção da 
identidade e da profissionalidade docente. Os 
resultados da pesquisa mostraram que o processo de 
construção da profissionalidade docente do 
engenheiro professor ocorre durante a prática, entre 
acertos e erros, considerando que falta uma formação 
voltada para a docência. Mostraram, também, que as 
dificuldades e os desafios que os professores 
engenheiros enfrentam ao ingressar na carreira 
docente vão sendo dirimidos com o tempo de ensino 
e a experiência em sala de aula. No entanto, novas 
demandas e novos desafios são postos continuamente 
aos professores engenheiros, o que tem exigido 
novas soluções e a criação de espaços institucionais 
voltados para a melhoria da formação desses 
docentes. 

2006 

Engenheiros 
Professores: uma 

primeira 
aproximação de 
suas concepções 
sobre os saberes 

docentes 

Hidalga, 
Wanderlei 
Aguilera 

Este estudo, que se insere no contexto das pesquisas 
dos saberes docentes do engenheiro professor em 
cursos de engenharia, teve como eixo norteador os 
seguintes questionamentos: Existe um conhecimento 
base a ser considerado na formação do professor de 
engenharia? Teria o saber da experiência uma 
relevância sobre os demais saberes? Quais saberes 
são mobilizados por engenheiros em sua atuação 
docente? Schulman (1986), Tardif (2002) e Saviani 
(1996), entre outros, ofereceram as referências 
teóricas para o trabalho. Para a pesquisa empírica 
foram realizadas entrevistas com cinco professores 
de engenharia, procedendo-se à análise de conteúdo. 
No aprofundamento da análise foram consideradas 
duas narrativas de professores de engenharia: a do 
autor e a de um dos professores entrevistados, que 
aceitou realizar a entrevista intensiva. Os resultados 
trazem um mapeamento problematizador das 
experiências vividas por professores de engenharia, 
revelando uma ênfase nos saberes disciplinares que, 
no exercício da prática, se articulam com os saberes 
da experiência, os saberes didático-curriculares, os 
atitudinais e os crítico contextuais, mostrando que a 
docência, em cursos de engenharia, ainda está 
fortemente influenciada pela epistemologia 
dominante, própria da ciência moderna. A docência, 
em cursos de engenharia, carrega uma concepção de 
docência como dom, relegando os conhecimentos 
pedagógicos a um segundo plano. 
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2011 

Docência em 
engenharia: uma 
experiência de 

formação a partir 
do pensamento 

complexo 

Rabelo, 
João José 

Evangelista 

Esta tese tem por objetivo desvelar e compreender 
como um grupo de docentes em engenharia se 
apropria de um referencial didático-pedagógico 
complexo na problematização e transformação de 
suas práticas. De início o autor, que é docente em 
engenharia, mostra como o tema Docência em 
engenharia transformou-se em objeto de sua 
investigação. A discussão da bibliografia brasileira 
voltada para a Educação em engenharia sinaliza tanto 
a carência de trabalhos de formação docente quanto 
a inexistência de propostas apoiadas no paradigma 
científico complexo. Os resultados desta pesquisa 
favorecem o desenvolvimento e inovação de 
programas de formação para a docência na educação 
superior e a difusão do Pensamento Complexo de 
Edgar Morin. O núcleo da tese compreende três 
partes: delineamento de um referencial didático-
pedagógico de natureza complexa; utilização deste 
referencial em atividades de formação teórica; 
aplicação do referencial teórico no planejamento e 
implantação, pelos docentes, de mudanças em suas 
práticas pedagógicas. A formação teórica, realizada 
durante um semestre sob a coordenação do autor, 
partiu da discussão do conceito de paradigma e de 
suas características, levando à identificação, pelos 
professores, de um paradigma de ensino-
aprendizagem nos cursos em que lecionam. Estes 
primeiros resultados favoreceram a crítica do 
pensamento científico tradicional e uma primeira 
aproximação ao paradigma da complexidade. A 
partir de um novo referencial epistemológico, o 
Pensamento Complexo, os docentes passaram, com 
o apoio de textos didático-pedagógicos, à 
problematização de suas práticas e concepções 
pedagógicas e foram estimulados a pensar mudanças 
à luz do referencial teórico que assimilavam. Nestas 
atividades, os docentes partiram de discursos difusos 
e, progressivamente, incorporaram as novas ideias 
didático-pedagógicas na forma de uma compreensão 
mais sistemática dos fenômenos envolvidos em suas 
atividades pedagógicas. Como resultado, assumiram 
maior responsabilidade pela melhoria dos resultados 
acadêmicos de seus alunos. A formação teórica foi 
encerrada com sua Avaliação pelos docentes, ao que 
se seguiu a fase prática da formação. No início de 
outro semestre, cada docente elaborou, sob 
orientação, um projeto de intervenção contendo a 
problemática, objetivos, atividades a serem 
realizadas e bibliografia. Durante três meses, as 
intervenções foram realizadas e em seguida os 
resultados obtidos foram apresentados, por cada 
docente, em um relatório final. Os docentes 
realizaram intervenções que refletiam suas 
experiências e motivações pedagógicas. Os relatórios 
demonstraram que muitos dos conceitos apreendidos 
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foram efetivamente utilizados na reconfiguração da 
ação docente. Em maior ou menor intensidade, todos 
os docentes que chegaram ao final da formação 
foram capazes de utilizar um ou mais princípios da 
teoria do Pensamento Complexo em suas 
intervenções. Por fim, a formação prática foi avaliada 
pelos docentes 

2014 

Educação em 
engenharia: 
aspectos da 
formação 

pedagógica para 
o ensino em 
Engenharia 

Elétrica 
 

Cargnin-
Stieler, 
Marinez 

Esta pesquisa apresenta discussões sobre as 
competências para ensinar. O foco central da 
investigação é a formação docente de engenheiros e 
metodologias de ensino de engenharia. Parte-se dos 
dados coletados e observações realizadas junto a um 
programa de pós-graduação em engenharia elétrica, 
na qual se constatou que boa parte dos pós-
graduandos estava inserida em instituições de ensino 
como professor. Com o intento de identificar a oferta 
de disciplinas no campo de formação didático-
pedagógica, pesquisaram-se os programas de pós-
graduação na área de engenharia elétrica, 
recomendados e reconhecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
Brasil (Capes) com conceito maior ou igual a cinco 
na Avaliação Trienal 2007-2009. Foi realizada uma 
pesquisa eletrônica com o intento de descrever a 
percepção dos pós-graduandos e dos professores dos 
programas de pós-graduação na área de engenharia 
elétrica. Ofertou-se uma disciplina extracurricular 
Práticas Docentes com o intuito de contribuir para a 
formação didática-pedagógica dos pós-graduandos 
que estão na carreira docente ou que pretendem 
abraçá-la e também verificar a aceitação dessa 
formação. Ao ministrar o curso, percebeu-se que 
ocorreram discussões e reflexões valiosas sobre a 
docência. A aceitação dessa formação pode ser 
considerada positiva e a Avaliação da disciplina foi 
determinante para entender que era uma necessidade 
dos cursistas. A análise dos dados mostrou que a 
maioria dos professores foi favorável à oferta de uma 
disciplina didático-pedagógica na pós-graduação e a 
maioria dos pós-graduandos demonstrou interesse 
em cursá-la. Essa análise permite afirmar que a 
formação pedagógica é uma necessidade e que os 
jovens engenheiros professores ou candidatos à 
docência têm interesse em entender como as pessoas 
aprendem. A análise dos dados mostrou que a 
maioria dos professores foi favorável à oferta de uma 
disciplina didático-pedagógica na pós-graduação e a 
maioria dos pós-graduandos demonstrou interesse 
em cursá-la. Essa análise permite afirmar que a 
formação pedagógica é uma necessidade e que os 
jovens engenheiros professores ou candidatos à 
docência têm interesse em entender como as pessoas 
aprendem. A análise do material coletado na 
Universidade do Minho (UMINHO) mostrou a 
dimensão pedagógica da formação. 
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Portanto, diante desses achados e embasada na 
literatura surge a necessidade de apontar as 
competências requeridas com a docência aos 
professores de engenharias e apontamentos sobre 
uma disciplina de formação docente a ser ofertada 
nos cursos de pós-graduação em engenharia. 

2017 

Habitus 
Professoral do 
Engenheiro: 

modos de ser e 
de ensinar 

Silva, 
Moisés 

Gregório da 

Essa pesquisa tem por objeto de estudo o Professor 
Engenheiro. O problema central da pesquisa mostra-
se presente em duas indagações: Como é a prática 
docente do Professor Engenheiro? Quais os modos 
de ser, pensar, agir e ensinar do Professor 
Engenheiro? Pretende-se compreender qual a 
maneira do Professor Engenheiro exercer a docência. 
Busca-se saber como sua forma de ser, de trabalhar, 
de aprender, de pensar, de agir e de perceber o mundo 
à sua volta influência nas questões de sua prática 
pedagógica, uma vez que não é licenciado. Em 
nenhum momento pretende-se apresentar soluções 
para os problemas, mas apenas uma construção 
coletiva, buscando alternativas para prática 
pedagógica do pesquisador. não se desejam velhas 
respostas, mas sim novos questionamentos. Como 
estratégia metodológica de investigação, adota-se a 
pesquisa participante, realizada com Professores 
Engenheiros do curso de engenharia civil do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
(IFG), Campus Aparecida de Goiânia. O estudo foi 
desenvolvido retomando-se aspectos históricos, 
culturais e sociais dessa instituição, pois a 
compreensão da memória, da história e da cultura 
escolar pode ajudar no entendimento das relações 
sociais, educacionais, profissionais e pedagógicas no 
espaço estudado. Pela análise do objeto de pesquisa, 
o trabalho necessariamente se encaminhou para a 
pesquisa qualitativa, uma vez que o interesse é 
estudar o Professor Engenheiro, seus modos de agir, 
de ser e sua história no contexto socioprofissional a 
partir da sua própria percepção e das condições que 
o cercam. O levantamento dos dados foi realizado 
por meio de entrevistas semiestruturadas que 
possibilitaram a construção e a composição da 
resposta pelo professor, permitindo assim extrair 
mais informações. Foram utilizadas seis categorias 
de trabalho que permitiram melhor sistematização da 
pesquisa de campo por parte do pesquisador. Do 
ponto de vista dos aportes teórico-metodológicos, 
orientaram os estudos conceitos do sociólogo 
Bourdieu (1983a, 1983b, 1989, 1996, 2003, 2007). 
Outros autores também contribuíram na 
fundamentação teórica desta pesquisa, como: Tardif 
(2000, 2014), Freire (1991), Nóvoa (1995, 2013), 
Cunha (2014), Mészáros (2005), Castro (2013), 
Bazzo (1998, 2006), Nogueira, M. e Nogueira C. 
(2004), Palacà-n (2008), Brzezinski (2008, 2010), 
Baldino (2014), além de documentos institucionais e 
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do ordenamento jurídico brasileiro. Por meio dos 
estudos teóricos e da pesquisa de campo realizada, 
pôde-se concluir que são características peculiares do 
Engenheiro e, portanto, do Professor Engenheiro o 
pragmatismo e a necessidade da aplicabilidade 
imediata do conhecimento em suas ações, incluindo 
assim à docência. Essa afirmação não significa que o 
Professor Engenheiro não se preocupa com as ações 
pedagógicas ou que não reflete sobre suas práticas 
profissionais ou sobre questões educacionais mais 
amplas. Ao contrário, todos afirmaram e 
demonstraram ser importante esse conhecimento 
para o exercício da docência e buscam de alguma 
forma apropriar-se dele. Outros pontos convergentes 
verificados pela pesquisa de campo foram: a 
compreensão que os professores têm sobre o nível de 
interesse dos estudantes, considerado muito aquém 
do necessário; uma frágil base de conhecimentos em 
matemática e ciências pelos alunos, o que dificulta o 
exercício da atividade docente; a desvalorização 
social do trabalho docente, sobretudo se comparado 
ao trabalho de Engenheiro, e o reconhecimento da 
influência marcante de outros professores em suas 
práticas atuais, inclusive a busca pelo espelhamento 
nesses mestres. 

2011 

O 
desenvolvimento 
da Docência nas 
engenharias: um 

estudo na 
universidade 

federal de 
campina grande 

(UFCG) 

Dantas, 
Cecilia 
Maria 

Macedo 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo conhecer a 
percepção da prática de ensino dos docentes-
engenheiros dos cursos de engenharia civil, elétrica e 
de materiais da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). Apresenta e analisa temas 
importantes do trabalho docente sobre o ensino que 
desenvolvem. Paralelamente, identifica as 
necessidades para uma boa prática na universidade. 
Do ponto de vista dos aportes teórico-metodológicos, 
orientam o estudo conceitos como de bricolagem 
(KINCHELOE; BERRY, 2007) e de 
multirreferencialidade (ARDOINO, 1998). Como 
estratégia de investigação, adota-se o Estudo de Caso 
(YIN, 2004; AFONSO, 2005). O levantamento dos 
dados foi realizado através de questionário 
padronizado fundamentado nos paradigmas 
formativos dos docentes (ZEICHNER, 1983; 
GIMENO SACRISTÁN, 1998; ALTET, 2001; 
BRÜTTEN, 2008). O referencial teórico dos eixos 
temáticos está¡ orientado pelas reflexões sobre 
docência universitária (MASETTO, 2003; 2007; 
ZABALZA, 2004; CUNHA et al, 2005; GRILLO, 
2008; PIMENTA; ANASTASIOU, 2010); sobre o 
ensino de engenharia (BAZZO, 2001; MASETTO, 
2009) e sobre as relações entre políticas educacionais 
e ensino superior no contexto atual (MENEZES, 
2001; SANTOS,1995; 2005; BOSI, 2007;). A análise 
dos dados, apoiada na abordagem quantitativa e 
qualitativa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006) 
nos permite entender como professores pesquisados 
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vivenciam sua atividade de ensino. As conclusões 
nos permitem generalizar num momento preliminar 
que valorizam a pesquisa como componente da 
formação docente e consideram a pedagogia 
universitária importante para aperfeiçoar a prática. 
Grande parte tem interesse em participar de grupos 
de reflexão institucionais, visando a melhoria da 
docência universitária. Dedicam-se a prática docente 
universitária sem partilhar com outros docentes, 
consolidando uma tendência já registrada na 
literatura internacional e nacional. Tendem a 
experimentar uma pedagogia da prática construída 
no cotidiano, pois acreditam que a docência se 
aprende com a prática, embora reconheçam não é 
suficiente para o desenvolvimento profissional. Na 
visão da maior parte dos sujeitos respondentes, para 
o exercício da boa docência são necessários 
elementos inerentes a atitude de boa vontade, aliados 
ao componente político, ao domínio do conteúdo e 
ao conhecimento dos objetivos das disciplinas 
enquanto orientadores da formação discente. No 
exercício da docência utilizam estratégias 
pedagógicas variadas, como a contextualização e a 
exemplificação dos conteúdos ministrados, a 
fundamentação epistemológica do campo científico 
e o trabalho em grupo. Não apresentam consenso 
quanto ao vínculo estabelecido entre eles e os alunos, 
embora considerem importante a participação destes. 
Em temos gerais, manifestam uma ausência da 
preparação para a docência universitária e pouco 
investimento e interesse, em termos institucionais, 
em dar apoio ao desenvolvimento da qualidade do 
ensino. 

2016 

Docência nos 
cursos de 

engenharia e a 
utilização das 

TIC: em foco o 
desenvolvimento 

profissional 
docente 

ANDRADE, 
Neusa 
Abadia 
Gomes 

O objetivo desta pesquisa é analisar como as 
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 
têm participado como artefato cultural do processo 
ensino-aprendizagem nos cursos de engenharia. Para 
isso, realiza-se uma investigação qualitativa teórica e 
de campo em duas Instituições de Ensino Superior 
em Minas Gerais, sendo um particular e uma pública, 
e tendo como sujeitos da pesquisa 30 docentes 
engenheiros. Os objetivos específicos que 
direcionaram os caminhos da investigação foram: i- 
analisar como os docentes engenheiros utilizam as 
TIC em sua prática pedagógica; ii- investigar o que 
pensam os professores sobre as TIC; identificar os 
motivos que levam os professores ao uso das TIC; iv- 
conhecer como se deu/dá a formação dos docentes 
engenheiros para o uso das TIC; v- identificar 
possíveis experiências significativas com o uso das 
TIC em sala de aula. Os sujeitos da pesquisa são 
bacharéis em engenharia atuantes como docentes nas 
duas universidades escolhidas. A investigação foi 
guiada pelas seguintes questões problematizadoras: o 
que pensam os docentes engenheiros sobre as TIC no 
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processo ensino-aprendizagem? Como as TIC 
podem contribuir com a prática pedagógica desses 
professores? Para alcançar os objetivos e responder a 
essas questões, realizou-se um estudo da literatura 
por meio do Banco de Teses e Dissertações da Capes, 
textos e livros de autores que discutem a temática, 
como: Bazzo (1998, 2002), Castells (2009), 
Imbernón (2002, 2006), Kenski (2003, 2010), Lévy 
(1999), Marcelo Garcia (1999, 2009), Masetto (2000, 
2001, 2003, 2008, 2009), Pimenta (2000), Pimenta e 
Anastasiou (2002), Pimenta, Anastasiou e Cavallet 
(2003), Tardif (2002), Valente (2003), Zabalza 
(2004), dentre outros, e pesquisa de campo utilizando 
como instrumentos o questionário e a entrevista 
semiestruturada. A análise dos dados foi feita a partir 
dos pressupostos de Bardin (1977) para análise de 
conteúdo. Como resultados destaca-se a importância 
dada pelos docentes investigados à presença das TIC 
no ensino e aprendizagem por fatores como despertar 
mais interesse nos alunos no assunto a ser estudado, 
por proporcionar uma maior interação entre alunos e 
professores e por tornar possível simular 
experiências que acontecem fora da sala de aula, 
dentre outros. Percebe-se também que a presença das 
TIC pode favorecer o desenvolvimento profissional 
docente, pois é vista como aliada do professor na 
busca por novas aprendizagens. Ressalta-se, no 
entanto, que é uma busca individual e solitária, o que 
permite constatar que não existe, nas IES 
pesquisadas, uma política institucional para esse 
desenvolvimento. Por fim, defende-se na pesquisa 
que a presença das TIC na docência universitária 
contribua para o repensar e a renovação nas maneiras 
de ensinar e aprender e que possa constituir-se em 
possiblidades para que os docentes se tornem 
verdadeiros mediadores do processo de ensino-
aprendizagem. 

2020 

Formação de 
professores para 

educação 
superior nas 
engenharias: 

potencialidades 
inovadoras 

Gonçalves, 
Cláudio 
Martins 

Esta pesquisa descreve um olhar no cenário de 
inovação no ensino superior: percepções didático-
pedagógicas no ensino de engenharias nas 
universidades públicas brasileiras. Partindo do 
seguinte problema: quais práticas pedagógicas 
utilizadas pelos docentes podem ser consideradas 
inovadoras no contexto de cursos de engenharias no 
ensino superior público brasileiro? Para responder a 
esta questão, utilizamos o método de pesquisa 
exploratória com enfoque qualitativo, tendo como 
apoio as análises obtidas por meio de uma revisão 
bibliográfica e o levantamento de dados resultado de 
visitas técnicas em que utilizamos métodos variados 
para a coleta de dados, sempre pautados por análises 
críticas e reflexivas do objeto de estudo. O objetivo 
geral foi identificar a existência ou a ausência de 
processos de inovação pedagógica em cursos de 
engenharia no ensino superior público no Brasil com 
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destaque para a formação do professor de engenharia 
na educação superior e sua prática docente em 
universidades públicas brasileiras. Como suporte 
técnico para coleta de dados utilizamos o 
questionário que foi aplicado, no formato on-line, 
aos professores de curso de variadas engenharias das 
cinco instituições participantes. Na primeira etapa, 
da amostra de conveniência das universidades de 
diferentes regiões brasileiras, levantamos dados 
iniciais sobre as suas práticas no cotidiano da 
docência. Em uma segunda etapa, aplicamos a 
técnica de entrevista formatada no modelo de roteiro 
semiestruturado que possibilitou identificar com 
detalhes a percepção dos professores selecionados, 
também em uma amostra de conveniência, frente à 
temática das potencialidades inovadoras que são 
utilizadas pelos professores em sua atuação em 
cursos de engenharia. Para a análise crítica e 
reflexiva dos dados, dialogamos com alguns teóricos 
que versam a respeito do tema dando destaque aos 
principais: Carbonell (2016), Imbernón (2016), 
Kenski (2012), Masetto (2012), Pacheco (2019) e 
outros. Em uma terceira etapa, identificamos os 
desafios e os percursos sobre a inovação vivenciados 
pelos professores de engenharias nas universidades 
públicas brasileiras por meio dos relatos das 
experiências nos variados cursos de bacharelado em 
engenharia contemplados pela coleta de dados no 
ensino superior público no Brasil. Como resultado da 
análise de dados e o posicionamento crítico no 
trabalho, desenvolvemos como produto a criação de 
um núcleo de inovação pedagógica na estrutura do 
atual ecossistema de inovação da UnB. E ainda, 
como desfecho dos resultados, um recorte do cenário 
de potencialidades inovadoras no ensino e 
aprendizagem nas engenharias, identificamos os 
desafios enfrentado pelos professores quanto ao uso 
de tecnologia e à falta de um investimento maior para 
que fossem disponibilizados recursos para amenizar 
tal situação, evidenciamos a necessidade de 
aprimoramento do programa de formação continuada 
para os professores. Constatamos a necessidade de 
melhoramento da infraestrutura das salas de aula, 
bem como um maior investimento nas pesquisas que 
precisam de insumos e pessoal para serem realizadas. 
Descobrimos que os professores aprendem melhor 
com os outros professores e que a prática do 
compartilhamento de experiências é o melhor 
instrumento de ação no cenário da educação superior 
nas engenharias e em geral, haja vista que as 
universidades precisam assumir um compromisso 
rumo às inovações pedagógicas. 

Fonte: Organização da autora, 2021. 
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Apêndice 2 - Resumos de artigos do Cobenge – 01 ao 15 

 

Ano Título Autores Resumo Na Íntegra 

2012 

Reflexões 
sobre a 

prática do 
engenheiro-

professor 

Danilo 
Pereira 
Pinto e 

Vanderlí 
Fava de 
Oliveira 

Este trabalho apresenta uma síntese dos estudos e 
pesquisas que vem sendo realizadas no Observatório da 
Educação em Engenharia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) sobre a formação docente para 
atuação nos cursos de engenharia. Para tanto foi feita 
uma análise dos trabalhos mais recentes que têm sido 
publicados sobre o tema, sem perder de vista a legislação 
atual que trata das exigências para o exercício da 
atividade de magistério. Dentre as principais questões 
que perpassam as necessidades atuais de formação 
docente verifica-se que o reconhecimento efetivo da 
Educação em Engenharia como uma área do 
conhecimento é um passo fundamental para que o 
exercício da docência deixe de ser uma atividade 
acessória e eminentemente conteudista, passando a ser 
considerada como um processo dotado de métodos e 
técnicas próprias, que sejam estruturadas e consistentes. 

2012 

Formação de 
professores 

de 
engenharia: 

Competências 
e habilidades 

básicas 

Patrícia 
Fraga 
Rocha 

Rabelo, 
Nívea 

Maria Fraga 
Rocha e 
Maribel 
Oliveira 
Barreto 

As discussões acerca das necessidades de novas 
competências e habilidades básicas na formação de 
professores de engenharia ganham novas nuances, ao 
colocar em destaque o processo ensino-aprendizagem. O 
objetivo do artigo é identificar competências e 
habilidades básicas imprescindíveis aos professores para 
favorecer o processo de ensino e de aprendizagem e 
garantir a qualidade e eficácia do ensino de engenharia. 
Pretende-se ainda discutir o papel do(a) docente, como 
mediador(a) da aprendizagem e do aluno, como sujeito 
do conhecimento, especialmente na área de engenharia. 
Constata-se que a sala de aula se transforma na medida 
em que se desloca o processo de ensino, centrado no 
professor, para o processo de aprendizagem, centrado no 
aluno. Constata-se também que o ensinar contém a 
intenção do aprender, na dialética do processo. E que 
para ser competente, o professor precisa, entre outros 
aspectos, dominar o conteúdo de sua 
disciplina, articulando-o de forma interdisciplinar com 
as demais áreas e disciplinas do curso, mobilizando 
saberes teórico-práticos, somando competências 
individuais e 
coletivas, que motivem os alunos a aprender a aprender 
e a comprometer-se profissionalmente de forma ética e 
responsável. 

2015 

Perfil do 
professor de 
engenharia: 

desenvolvime
nto de 

competências 
nos contextos 

de 

 
Diana 

Mesquita e 
Renato 
Neves 

Nas últimas décadas o ensino superior tem sido marcado 
por mudanças políticas e sociais com impacto nas 
questões curriculares e pedagógicas, conduzindo a uma 
mudança de paradigma educacional. A literatura 
internacional aponta diversos pontos de discussão acerca 
das mudanças vigentes no ensino superior, tais como a 
qualidade dos programas de ensino (Barnett & Coate, 
2005), estratégias de melhoria dos processos de ensino e 
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aprendizagem 
ativa 

aprendizagem (Ramsden, 2004) ou a forma como os 
professores podem inovar a sua prática pedagógica 
(Cowan, 2006).  
A educação em engenharia tem vindo, igualmente, a 
discutir estas questões no que diz respeito à formação do 
engenheiro. A título de exemplo, o relatório da 
UNESCO para a engenharia sugere mudanças 
curriculares no processo de ensino e aprendizagem a fim 
de potenciar o desenvolvimento de competências dos 
alunos de forma articula à prática profissional: 
“university courses can be made more interesting 
through the transformation of curricula and pedagogy 
using such information and experience in more activity - 
project and problem-based learning, just-in-time 
approaches and hands-on application, and less formulaic 
approaches that turn students off” (UNESCO, 2010, p. 
32). Este contexto de mudança vem colocar importantes 
desafios à educação em engenharia, nomeadamente vem 
reconfigurar o papel dos principais agentes do processo 
de ensino e aprendizagem. Por outras palavras, o 
paradigma educacional prevê que seja concedido ao 
aluno um papel ativo, através de situações e experiências 
educativas que o coloquem a descobrir, a pesquisar, a 
propor, a questionar, a problematizar. Desta forma, 
envolve-se no processo de aprendizagem, tornando-a 
mais significativa, motivadora e participativa. Neste 
sentido, o papel do professor passa por proporcionar as 
situações e experiências educativas que permitam aos 
alunos desenvolver competências. O professor é, 
portanto, um agente decisivo na inovação curricular e 
pedagógica (Cowan, 2006), na medida em que, uma 
lógica curricular por competências implica que a escolha 
do professor considere metodologias centradas na 
aprendizagem do aluno. O campo de pesquisa neste 
domínio é vasto, nomeadamente no que diz respeito à 
implementação de metodologias ativas em contextos de 
formação inicial de engenheiros, tais como problem and 
project based learning (Kolmos & Holgaard, 2010), peer 
instruction (Mazur, 1997), inquiry based learning 
(Bateman, 1990). De acordo com os resultados de vários 
estudos internacionais, as metodologias ativas 
contribuem significativamente para a motivação e 
envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem 
(Fernandes, Mesquita, Flores, & Lima, 2014), para o 
desenvolvimento de competências associadas à prática 
profissional (Mesquita, Lima, & Flores, 2013) e também 
para o sucesso académico dos alunos (Spronken-Smith, 
Walker, Batchelor, O’Steen, & Angelo, 2012). Todavia, 
existem estudos que apontam para as dificuldades 
inerentes à implementação das metodologias ativas, 
nomeadamente ao nível do trabalho docente (van 
Hattum-Janssen, 2012). É, neste sentido, que se justifica 
o investimento em formação pedagógica dos professores 
dos cursos de engenharia, no sentido de os preparar para 
os desafios que os contextos de aprendizagem ativa 
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colocam (Mesquita, Flores, & Lima, 2014). Assim, 
importa que a formação pedagógica seja 
contextualizada, ou seja, considerando “a resolução de 
problemas pedagógicos emergentes a cada situação” 
(Esteves, 2008, p. 108), de modo a potenciar a melhoria 
dos processos de ensino/aprendizagem e o 
desenvolvimento de competências dos docentes. A 
questão que se coloca é: Quais as competências que 
fazem parte do perfil dos professores de engenharia? 
Esta sessão dirigida tem como objetivo contribuir para 
uma explicitação das competências do professor de 
engenharia em contextos da aprendizagem ativa, a partir 
da partilha de experiências e situações de ensino que 
permitam contextualizar as dificuldades, os 
constrangimentos, as estratégias, os desafios inerentes ao 
trabalho docente. 

2017 

Docência na 
engenharia, 
Um resgate 

entusiasmado
! 

Fabiani 
Maria Dalla 

Rosa 
Barbosa e 

Úrsula 
Fabiola 

Rodríguez 
Zúñiga 

Onde está o entusiasmo dos docentes da engenharia? 
Num passado recente os docentes na engenharia eram 
profissionais atuantes no mercado de trabalho que 
exerciam à docência; hoje, o professor universitário 
requer de uma longa formação educativa nos moldes de 
especialização, mestrado e doutorado que o qualificam 
como pesquisador, mas não como docente, isto somado 
a contextos da era de conhecimento e mudanças em 
inovações sociais, institucionais, tecnológicas, 
organizacionais, econômicas e políticas, fazem a tarefa 
de educar um desafio de perseverança e ética. Este breve 
texto tem por objetivo suscitar questionamentos e 
reflexões sobre a responsabilidade e transcendência da 
docência nos 
engenheiros na era do conhecimento. A atenção às atuais 
demandas da sociedade, a contextualização da educação 
em engenharia deve buscar novos modelos e processos 
interdisciplinares com desenvolvimento de soluções 
considerando sistemas não-lineares complexos com 
interações entre sistemas naturais e humanos. Estes 
modelos envolvem áreas como a gestão dos sistemas 
educacionais, formação de docentes e técnicos 
administrativos, a organização didático-pedagógica, os 
projetos políticos pedagógicos dos cursos, as 
metodologias e os meios utilizados no processo de 
aprendizagem. A empreitada no contexto atual é grande. 
Muito do que se tem de avanço em tecnologia no Brasil 
é advindo das escolas com docentes em engenharia, que 
continuam a lutar para a melhoria da formação em 
engenharia no país para que se tenha mais e melhores 
engenheiros, em consonância com as necessidades de 
uma população em crescimento exponencial, 
preservando a capacidade de carga dos ecossistemas e da 
diversidade biológica e cultural. 

2018 

Prática 
docente na 

educação em 
engenharia: 

uso de 

Enrique 
Sérgio 
Blanco, 
Aiton 
Costa, 

A formação e a prática docente na educação em 
engenharia podem ser abordadas por vieses distintos, 
mas, atualmente, o uso da tecnologia educacional tem 
assumido uma posição de destaque para que os processos 
de ensino e de aprendizagem desenvolvam autonomia, 
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tecnologia 
educacional 
com base em 
metodologia 

Fernando 
Schirmbeck  

e 
José 

Antônio 
Oliveira dos 

Santos 

autoaprendizado, solução de problemas complexos, 
tomada de decisão, aprender a aprender, interação, 
criatividade e inovação. Essas são algumas das 
competências (skills) exigidas para o engenheiro que irá 
trabalhar na Indústria 4.0, e as tecnologias educacionais 
revelam-se como recursos importantes para 
contribuírem com a formação deste profissional. O 
ponto-chave deste processo é compreender como formar 
este profissional e como o docente deve desenvolver este 
processo formativo. Nesse sentido, é fundamental que 
uma metodologia de ensino e de aprendizagem oriente 
esse processo a fim de se evitar que seja disseminado o 
uso da tecnologia pela tecnologia e a mera 
implementação de estratégias de ensino desvinculadas 
de um processo de avaliação baseado em critérios 
objetivos, com vistas ao desenvolvimento de 
competências. O objetivo deste trabalho é apresentar a 
Metodologia de Ensino e Aprendizagem desenvolvida 
pelo SENAI, com uma metodologia adequada à 
formação do docente de engenharia. Independentemente 
de sua aplicação para o ensino profissionalizante, a 
presente metodologia prepara docentes que são oriundos 
da indústria com formação técnica e universitária em 
engenharia nas áreas de automação, mecatrônica, 
eletroeletrônica e metalomecânica, dentre outras. Desse 
modo, esta metodologia pode revelar-se como uma 
importante estratégia para a formação e a prática docente 
aplicada à educação em engenharia no ensino superior. 

2012 

Educação 4.0 
na 

engenharia: 
percepção 

dos docentes 
de 3 

universidades 
brasileiras 

 

Juliana E. 
Murofushi e 

Maria A. 
M. Barreto 

Em meio à atual revolução tecnológica, surgiu a 
Indústria 4.0, que emergiu para criar fábricas inteligentes 
e modificar as relações entre homem e máquina. Para 
esse fim, novos conhecimentos passarão a ser 
necessários e um novo perfil de profissional de 
engenharia será requerido. Para atender a essa nova 
demanda, o conceito de Educação 4.0 surgiu para 
mostrar como o sistema de ensino deve ser mais 
inovador e colaborativo e como a tecnologia pode ser 
uma aliada da educação. Nesse contexto, no presente 
trabalho, foi feito um estudo sobre novas ideias de ensino 
e novas habilidades e competências que precisam ser 
trabalhadas nas universidades. Foi feita uma pesquisa de 
caráter quali-quantitativo, com aplicação de 
questionário, com docentes de cursos de engenharia de 
três universidades públicas de Estados diferentes (EEL-
USP, UNIFEI e UERJ) em relação à opinião sobre o 
ensino atual e quais fatores presentes na Educação 4.0 
podem ajudar a melhorar o ensino no curso de 
engenharia. Os dados obtidos foram analisados, 
demonstrando que ainda há necessidade de maior 
estrutura tecnológica, bem como uma mudança de 
mindset dos professores. 

2012 

Perspectivas 
das novas 
diretrizes 

curriculares 

Athos Silva 
Lima e 

Joaquim 
José da 

Neste trabalho foi apresentado uma aproximação das 
novas diretrizes curriculares nacionais para engenharia, 
da realidade do estudante de engenharia, o modelo de 
diretrizes até então vigente e um dos modelos de 
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nacionais 
para os cursos 
de engenharia 

frente ao 
desafio de 

tornar a 
jornada do 
estudante 
mais feliz 

 

Cunha 
Junior 

educação em engenharia que mais deixa seus alunos 
felizes nos Estados Unidos. Através de um questionário 
e uma avaliação qualitativa comparativa dos dados foi 
possível observar que as novas DCNs estão de acordo 
com a perspectiva de incremento da felicidade do 
estudante de engenharia e também tem vertentes 
similares a modelo de educação da Franklin W. Olin 
College of Engineering. 

2019 

Extensão e 
diretrizes 

curriculares 
nacionais, os 

novos 
desafios para 
as graduações 

em 
engenharia no 

Brasil 

Sérgio 
Campello 
Oliveira 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para as 
engenharias foram atualizadas em abril de 2019 e 
estabeleceram um prazo de três anos para que sejam 
implantadas nos cursos engenharia em funcionamento. 
Em dezembro de 2018 foram também aprovadas e 
publicadas as Diretrizes para a Extensão na Educação 
Superior Brasileira que também estabelecem um prazo 
de três anos, a contar de sua publicação, para a sua 
implantação pelas Instituições de Ensino Superior do 
Brasil. Uma análise apenas nas datas e prazos de 
implantação já aponta para pontos divergentes nos 
documentos. Uma vez que os projetos pedagógicos dos 
cursos são válidos por cinco anos e a última revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação da área de Computação data de novembro de 
2016, novas atualizações devem ser realizadas tanto nos 
projetos dos cursos quanto em Diretrizes Curriculares. 
Este artigo analisa a documentação vigente para as 
engenharias, contextualizando a análise no cenário local 
da Cidade do Recife, visando discutir as iniciativas de 
extensão atualmente desenvolvidas e divulgadas 
tentando apontar estratégias para o atendimento às novas 
publicações. 

2017 

Formação de 
engenheiros 

para a 
indústria 4.0 

Aline 
Eurich da 

Silva, 
Elis Regina 

Duarte e 
Gabriela 
Guilow 

Com a recém Revolução Industrial 4.0 tornou-se 
necessária a atualização não somente dos meios de 
produção, mas também dos trabalhadores. Um novo 
perfil profissional vem revelando a necessidade de 
adquirir novas capacidades, para isso o seguinte projeto 
foi criado. Este projeto trata da importância da educação 
empreendedora ao relacionar problemas reais de uma 
indústria e a aptidão de desenvolver habilidades para a 
indústria 4.0. Em média quinze alunos de diferentes 
cursos participaram de encontros semanais para 
desenvolver novas competências, e ao final de cada 
dinâmica um formulário era respondido para análise do 
autodesenvolvimento dos participantes. Como resultado 
todos os acadêmicos que permaneceram até o fim do 
projeto relataram, através dos formulários, que puderam 
aperfeiçoar algumas competências técnicas e aprender 
novas habilidades subjetivas, como inovação, 
comunicação e trabalho em equipe. 

2018 

O ensino de 
engenharia 
em face às 

competências 

Adriano 
Moraes da 

Silva, 
Thiago 

A Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0) traz 
consigo grandes transformações nos contextos de 
atuação profissional e, consequentemente, implica no 
desafio de formar mão de obra qualificada para atender 
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profissionais 
exigidas pela 
indústria 4.0 

Diórgenes 
Lima 

Pereira dos 
Santos, 
Felipe 

Guilherme 
de Oliveira-

Melo e 
Silvana 

Rodrigues 
Quintilhano 

às exigências dessas novas configurações dos ambientes 
de trabalho. Devido a sua estreita ligação com o 
desenvolvimento tecnológico, a educação em engenharia 
deve estar em consonância com essas transformações no 
sentido de desenvolver em seus estudantes as novas 
competências que lhes são exigidas. Nesse contexto, as 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
engenharia (DCNs) trazem em seu bojo oito 
competências gerais que devem fazer parte do currículo 
dos futuros engenheiros. Nesse sentido, este artigo visa 
apresentar uma análise comparativa entre as principais 
competências profissionais exigidas pela Indústria 4.0 e 
aquelas mencionadas nas novas DCNs para os cursos de 
engenharia. Para tanto, conduziu-se uma pesquisa 
exploratória e descritiva, amparada qualitativamente 
pelas pesquisas bibliográfica e documental. Em linhas 
gerais, os resultados mostram que a relação entre as 
competências é bastante satisfatória, tendo em vista que 
a maior parte das competências da Indústria 4.0 é 
contemplada pelas DCNs (cerca de 71 %). As 
competências não contempladas explicitamente pelas 
DCNs versam sobre noções de linguagem de 
programação e segurança de dados; conhecimentos 
empresariais e mercadológicos para suporte à tomada de 
decisões assertivas; flexibilidade e adaptabilidade às 
condições de trabalho; inteligência emocional; e senso 
crítico para avaliar decisões e negociações 
coorporativas, com base nas técnicas de negociação e 
persuasão. Espera-se que os resultados deste estudo 
contribuam, mesmo que minimamente, com 
readequação das matrizes curriculares dos cursos de 
engenharia no âmbito da Indústria 4.0. 

2020 

Profissionaliz
ação docente: 

a formação 
do Professor 

no ensino 
superior de 
engenharia 

Mairlos 
Parra 

Navarro, 
Angelo 
Eduardo 
Battistini 

Marques e 
Octavio 

Mattasoglio 
Neto 

O ensino superior tem uma forte característica 
profissionalizante, atraindo profissionais com 
competências técnicas para lecionarem. Porém, durante 
o desenvolvimento das atividades acadêmicas de 
docência são demandadas outras competências de cunho 
pedagógico, que se somam à experiência e às 
competências técnicas. Particularmente nos cursos de 
engenharia, é comum que os professores tenham a 
formação técnica (nas áreas de engenharia, matemática, 
química ou física), na maioria dos casos sem uma 
formação específica para a docência. Os conhecimentos 
e habilidades necessárias ao exercício da docência 
dificilmente são completamente supridos por cursos 
stricto sensu. Muitas instituições de ensino estão atentas 
a esta demanda e promovem cursos de formação 
pedagógica a seus professores. O objetivo deste trabalho 
é apresentar e discutir, a partir de uma revisão 
bibliográfica, um conjunto de competências necessárias 
à carreira docente sob uma perspectiva contemporânea, 
na qual as tecnologias estão presentes nos ambientes de 
aprendizagem, aliada à aplicação de metodologias ativas 
e desenvolvimento de projetos interdisciplinares que são 
incentivados pelas novas DCNs para os cursos de 
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engenharia. É nesse cenário, alterado pelas necessidades 
de distanciamento impostas pela pandemia em 2020, que 
os professores devem se inserir para desenvolvimento de 
sua profissão docente e as Universidades devem dar o 
apoio e a formação complementar necessárias. 

2020 
Indústria 4.0 
e os desafios 
da educação 

Fernando 
Covolan 
Rosito, 
Eliana 

Maria do 
Sacramento 

Soares e 
Eliana 

Maria do 
Sacramento 

Soares 

A indústria 4.0, identificada como a última revolução 
industrial, vem modificando o ambiente fabril e social 
em diversos aspectos, desde a produção até a aplicação 
das tecnologias emergentes no cotidiano das pessoas. A 
manufatura avançada, fazendo uso de máquinas 
inteligentes que compartilham informações e tomam 
decisões sem intervenção humana, determinam as novas 
habilidades e competências necessárias para alguns 
profissionais. Na área da engenharia, as inovações da 
indústria 4.0 se fazem presente, pois envolvem 
conhecimentos técnicos e científicos, exigindo uma 
atualização constante das operações industriais e de 
mercado. Neste contexto, o presente texto apresenta uma 
pesquisa sobre desafios, habilidades e competências 
atreladas à formação de engenheiros para atuarem na 
indústria 4.0, enfatizando a necessidade de renovação 
educacional envolvendo tecnologias emergentes. Nesta 
direção, o trabalho tem por objetivo provocar uma 
reflexão sobre a inserção de alguns conceitos e 
tecnologias, utilizadas na indústria 4.0, nos currículos. 
Como resultado, identifica-se o quão importante é haver 
o alinhamento de ideias e de ações entre governo, 
empresas, instituições de educação e sociedade para que 
ocorra uma reformulação do ensino por meio da 
qualificação continuada de professores e da estruturação 
de laboratórios das escolas. 

2020 

O 
desenvolvime

nto de 
competências 
exigidas pela 
engenharia 

4.0 dentro de 
um modelo 
de educação 

tutorial 
 

Eduardo 
Rodrigues 

Neto, 
José 

Matheus 
Anacleto 
Caldeira 
Alves, 

Rayanne 
Lira Barros, 

Willian 
Tcheldon 
Oliveira 
Santos e 
Karoline 
Alves de 

Melo 
Moraes 

A quarta revolução industrial, chamada de indústria 4.0, 
transformará a maneira como o profissional se relaciona 
e atua no mercado. Neste cenário em constante evolução 
tecnológica e foco maior nas competências sociais dos 
indivíduos (soft skills), é premente que o profissional 
esteja sempre pronto a aprender e acompanhar a 
constante evolução das ferramentas, e no contexto da 
engenharia não é diferente, com a nova engenharia, a 
Engenharia 4.0. A partir disso, dentro da necessidade de 
transformar a formação do novo engenheiro, se 
apresenta o Programa de Educação Tutorial – PET, 
programa que objetiva justamente garantir aos alunos do 
curso oportunidades de vivenciar experiências não 
presentes em estruturas curriculares convencionais, 
promovendo uma formação global aos estudantes. Sendo 
assim, esse trabalho tem o objetivo realizar um 
diagnóstico das competências desenvolvidas durante a 
participação no programa, além de apresentar como o 
método tutorial é capaz de suprir as necessidades que a 
nova engenharia requer de seus profissionais. A partir de 
pesquisa com egressos, foi possível observar que boa 
parte das competências citadas como necessárias nesse 
novo cenário foram supridas pelas atividades do 
programa. 
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2019 

Educação em 
engenharia: 

estudos 
curriculares e 

práticas 
pedagógicas 
inovadoras 

Renato 
Duro 
Dias, 

Ricardo 
Bertochi 
Grigol 

Esta pesquisa faz parte de um estudo mais amplo no qual 
se investigam as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os cursos de engenharia no Brasil. A investigação 
pretende entender quais são as competências e 
habilidades necessárias para a formação de um 
profissional de engenharia. Neste recorte, se espera, 
primeiramente, refletir sobre as possibilidades de 
transformação curricular e os avanços tecnológicos da 
área das engenharias. Os desafios apresentados para o 
ensino de engenharia no Brasil são multifatoriais e vão 
desde a necessidade de formação docente ao 
acompanhamento pedagógico do discente. Esse estudo 
pretende problematizar a formação do novo engenheiro 
que, além do conhecimento teórico, precisa ter aptidão 
para o trabalho em equipe, apresentar flexibilidade e um 
perfil pesquisador e empreendedor. Com isso, as 
Instituições de Ensino Superior têm apresentado 
reformulações periódicas em seus currículos e projetos 
pedagógicos, visando equacionar essas questões 
contemporâneas. Parte dessas mudanças está em pensar, 
sobretudo, as metodologias e o processo de 
aprendizagem, e assim, desenvolver uma visão sistêmica 
e humanística para a resolução de problemas. Esta 
pesquisa de cunho qualitativo utiliza-se de análise de 
conteúdo, especialmente sobre as novas diretrizes 
recentemente aprovadas e avança sobre a descrição de 
práticas e metodologias ativas. Espera-se com esta 
proposta lançar algumas luzes sobre o ensinar e o 
aprender no contexto curricular dos cursos de engenharia 
no Brasil e, assim, oferecer possibilidades de inovação 
neste campo especializado do conhecimento. 
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Apêndice 3 - Conformidade com Diretrizes de Propriedade 

 

A autora desta pesquisa, Liliane Noga, 

i. Declara não ter conflito de interesses ou conflitos financeiros com quaisquer marcas, países, 
instituições, órgãos, pessoas ou qualquer outro aqui citado. 

ii. Informa que todas as marcas registradas, trademarks e copyrights citados neste trabalho 
acadêmico pertencem aos seus respectivos proprietários. 


