
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

 
 

ANTÔNIO ALVES DIAS NETO 
 
 
 
 
 
 
 

PERCURSOS FORMATIVOS EM UM CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA: NARRATIVAS SOBRE OS DESAFIOS DE UMA 

PROPOSTA PEDAGOGICA INTERDISCIPLINAR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2019 



 
 

ANTÔNIO ALVES DIAS NETO 
 
 
 
 
 
 

PERCURSOS FORMATIVOS EM UM CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA: NARRATIVAS SOBRE OS DESAFIOS DE UMA 

PROPOSTA PEDAGOGICA INTERDISCIPLINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao curso de Pós-
graduação em Educação, como 
requisito para obtenção da titulação 
de Doutor. Área de concentração: 
Linguagem Cultura e Processos 
Formativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: 
Prof.a Dra. Eda Maria de Oliveira Henriques  

 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói 
2019 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANTÔNIO ALVES DIAS NETO 
 
 

PERCURSOS FORMATIVOS EM UM CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA: NARRATIVAS SOBRE OS DESAFIOS DE UMA 

PROPOSTA PEDAGOGICA INTERDISCIPLINAR 

 

 

Tese apresentada ao curso de Pós-
graduação em Educação, como 
requisito para obtenção da titulação 
de Doutor. Área de concentração: 
Linguagem Cultura e Processos 
Formativos. 

 
Aprovada em 30 de outubro de 2019. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_____________________________________________ 
Prof.a Dra..Eda Maria de Oliveira Henriques – UFF  

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Emmanuel Paiva de Andrade - UFF 

 
 

_____________________________________________ 
Prof.ª. Dra. Ilma. Vieira do Nascimento - UFMA 

 
 

_____________________________________________ 
Prof.ª. Dra. Mónica Vasconcellos - UFF 

 
 

_____________________________________________ 
Prof.ª. Dra. Vânia Medeiros Gaspareto - UERJ 

 
 

_____________________________________________ 
Prof.ª. Dra. Lúcia Helena Pralon de Souza – UniRio 

 
 
 

Niterói 
2019 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico o presente trabalho a meus filhos Pedro Antônio de Almeida Dias e Dante de 
Almeida Dias, e a minha esposa Rosani Brune de Almeida Dias razões da minha vida, 
por serem pessoas que canalizam os meus esforços para garantir a eles e a ela a felicidade, 
relação de respeito, cumplicidade e amor. Dedico o presente trabalho a meus mestres e 
mestras que me formaram como profissional e pessoa, em particular a Luís Roberto 
Santos Moraes e Patrícia Campos Borja, e incluo nessa minha trajetória formativa 
valorosa a Professora Eda Maria de Oliveira Henriques por ter tido a grande generosidade 
de me acolher no seu grupo de pesquisa e me aceitar como seu orientando, por ter me 
introduzido a um campo de pesquisa muito rico de valores educacionais que eu acredito, 
e que muitas vezes nós educadores temos imensa dificuldade de colocar em prática por 
diversos fatores, dentre eles o cultural. Sem a Eda não teria condições de chegar a essa 
etapa do doutorado. Moraes, Patrícia e Eda são símbolos do comprometimento com os 
outros e com a educação. Dedico esse trabalho as pessoas que eu amo (a meus avós 
Letícia, Lourinho, Hermenegildo e Beatriz; a minha mãe Iêda, a meu pai Antônio, a minha 
irmã Leticia, tios, tias, em especial tia Bia e Rogéria, que me deram apoio e suporte na 
caminhada da vida, aos amigos e amigas, também em especial a Suly, Rosa, Denize, 
Samara e Rejane por terem ouvido as minhas angustias e preocupações nessa caminhada), 
e a todos/as os/as profissionais de educação, principalmente aqueles/as que buscam na 
educação fazer a diferença para os seus e as suas discentes, tendo o compromisso 
formativo não apenas com os conteúdos, mais sobretudo com as formas de conhecer e 
aprender, e de produzir sentidos, que versão sobre o amor ao próximo, e nas 
manifestações de respeito, solidariedade, empatia, discernimento ético em todas as nossas 
relações humanas e sociais. 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço aos/as docentes e discentes que contribuíram com suas narrativas para 
essa tese. Agradeço a minha família pelo apoio e abdicação da minha presença, aos meus 
professores pela relação construtivista, aos meus colegas de trabalho na UFMA que 
seguraram as pontas para eu fazer o doutorado, a minha orientadora pela dedicação na 
orientação e na escuta, a banca de qualificação e de defesa da tese pelos importantes 
encaminhamentos. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontramos, não é 

possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiras, dentistas ou torneiros, 

educadores ou mecânicos, agricultores ou filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma 

compreensão de nós mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais; sem 

uma compreensão de como a sociedade funciona. E isso o treinamento supostamente 

apenas técnico não dá. 

 
 

Freire, 1999, 134p. 



 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho de pesquisa utiliza a memória de docentes e discentes, 

expressa em narrativas orais registradas por gravadores, transcritas, ou seja, a geração da 
autobiografia conforme nos recomenda Jovchelovitch e Bauer (2008), como forma de 
trabalhar as memórias para fomentar um diálogo em torno das vivências e significações 
trazidas pelos sujeitos dessa pesquisa em volta do currículo do curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária que tem como estrutura integradora as Oficinas de Trabalho 
Interdisciplinares. As narrativas foram conduzidas ao diálogo com as minhas narrativas, 
com a percepção da cultura positivista a partir da leitura de obras de Comte e de autores 
que o interpretaram e discutiram a influência do positivismo no sistema de ensino do 
Brasil, com a percepção suscitada do currículo pela leitura da obra de Sacristán e o estudo 
de diversos currículos de cursos de Engenharia Ambiental e/ou Sanitária, com a 
percepção de valores educacionais necessários a formação de discentes e docentes 
suscitada pelo diálogo com a obra de Morin. Os achados dessa discussão nos permitiu ter 
uma percepção mais abrangente sobre os processos de ensino/aprendizado no âmbito de 
um curso de graduação de bacharelado, compreender as características de um modelo de 
ensino essencialmente positivista, as características das suas etapas formativas do sentido 
do conhecimento mais abstrato e geral para o conhecimento mais aplicado no campo de 
atuação profissional, os significados desse ordenamento sobretudo no pensar a educação 
e viver dos/as estudantes e no reflexo desse viver também na atuação dos/as docentes, 
fazendo uma comparação desses significados aos aprendizados contextualizados, ou seja, 
com atividades que buscam o fomento ao diálogo sobre um contexto de vida, assim como 
ela se apresenta, dinâmica, caótica, integrada, multidimensional, aspectos fundamentais 
a serem compreendidos na estratégia educacional das oficinas de trabalho 
interdisciplinares. A principal contribuição dessa tese é compreender um curso 
tradicionalmente positivista diante de um desafio para suscitar valores formativos mais 
comprometidos com perspectiva de aprendizado inter e transdisciplinares. 
 
 
Palavras-chave: Currículo; Engenharia Ambiental e Sanitária; Positivismo; Pensamento 

complexo; Interdisciplinaridade. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research work uses the memory of teachers and students, expressed in oral narratives 
recorded by recorders, transcribed, that is, the generation of autobiography as 
recommended by Jovchelovitch and Bauer (2008), as a way of working memories to 
foster a dialogue. around the experiences and meanings brought by the subjects of this 
research around the curriculum of the Environmental and Sanitary Engineering course 
that has as its integrating structure the Interdisciplinary Workshops. The narratives were 
led to dialogue with my narratives, with the perception of the positivist culture from the 
reading of works by Comte and authors who interpreted it and discussed the influence of 
positivism in the Brazilian education system, with the perception raised from the 
curriculum. by reading the work of Sacristán and the study of various curricula of courses 
in Environmental and / or Sanitary Engineering, with the perception of educational values 
necessary for the formation of students and teachers raised by the dialogue with the work 
of Morin. The findings of this discussion allowed us to have a broader insight into the 
teaching / learning processes within a bachelor's degree course, to understand the 
characteristics of an essentially positivist teaching model, the characteristics of its 
formative stages of the meaning of knowledge more. abstract and general for the 
knowledge most applied in the field of professional practice, the meanings of this order 
especially in thinking the education and living of students and the reflection of this living 
also in the performance of teachers, making a comparison of these meanings to the 
contextualized learning In other words, with activities that seek to foster dialogue about 
a life context, as it presents itself, dynamic, chaotic, integrated, multidimensional, 
fundamental aspects to be understood in the educational strategy of interdisciplinary 
workshops. The main contribution of this thesis is to understand a traditionally positivist 
course facing a challenge to raise formative values more committed to the perspective of 
inter and transdisciplinary learning. 
 
Keywords: Curriculum; Environmental and sanitary engineering; Positivism; Complex 
thinking; Interdisciplinarity. 
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A HISTÓRIA DE UM TEMA DE PESQUISA 

E é nesse meu primeiro encontro com o/a leitor/a que narro as minhas experiências e 

vivências, fazendo o recorte temporal ao momento em que escolhi a minha profissão, 

valorizando o meu caminhar formativo, as minhas experiências formativas, o eu aluno e 

o eu professor, o eu formulador de um projeto político pedagógico até chegar ao presente 

momento, ao meu doutorado. 

E é nesse espaço que eu construo significados e ressignificados para minha vida, 

significados em torno dos temas que procuro me aprofundar na leitura, na reflexão e na 

pesquisa. E na medida que esses significados são construídos ou ressignificados na minha 

narrativa, são abertas as possibilidades de desenvolvimento desse trabalho e, ao mesmo 

tempo, são construídas pontes de interação com o/a leitora/a para melhor compreensão 

das minhas angústias, problematizações, preocupações e valores em volta desses, isto é, 

contextualização e reflexões de mim, tomada de consciência de mim para o meu olhar 

para o problema de pesquisa. 

No presente memorial, eu conto a minha história implicada com o tema da pesquisa, e 

promovo o meu olhar do presente para o passado abarcando questões, tais como: Como 

surgiu para mim a Engenharia Sanitária e Ambiental como opção formativa? Como foi 

meu percurso formativo? Nesse percurso, o que eu tive de mais positivo e o que me 

faltou? O que eu tive restritamente que, considero, deveria ser universalizado? Quais 

foram e são as minhas referências? Como concretizar um sonho diante dos limites 

previamente estabelecidos na confecção do currículo texto e dos limites apresentados na 

dinâmica curricular em constante construção? Quais desafios contemplados e em aberto? 

Essas foram algumas das questões que me ajudaram a refletir o meu passado na 

perspectiva do sujeito presente e fazer o redimensionamento da minha vida reavaliando 

minha perspectiva para o futuro. É o tomar conhecimento de mim para dialogar com o 

mundo em minha volta, fazendo reavaliações. Trata-se do exercício de me situar no 

mundo, do exercício de valorizar na minha tese a subjetividade humana, na leitura do 

mundo pelo caminho de vida, do olhar para o percurso percorrido, a ser organizado no 

presente para projetar um futuro, um caminho a percorrer.  

Então, a presente narrativa construída por mim nessas primeiras linhas do presente 

trabalho a luz de Ferraroti (2010), trata-se da construção de uma crítica a realidade, uma 
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parcela da realidade implicada com os temas de minha reflexão e compreensão, onde me 

proponho mostrar ao leitor e a leitora como uma dimensão psicológica e subjetiva 

embasada na leitura que eu faço da minha práxis, fazendo uma síntese da minha história 

de vida implicada a temas de reflexão que é integrada a um sistema social que é redefinido 

nos meus atos, sonhos, obras e comportamentos, e mais limitadamente nas expressões 

contidas nas minhas escritas que seguem nesse texto, e no que e como eu consigo me 

expressar nas letras, palavras, frases, parágrafos que aqui seguem. 

E eu começo meus estudos trazendo a narrativa das minhas práxis como um artefato da 

história social que decantou em mim. Trata-se de uma perspectiva histórica de um sujeito 

implicado com questões de pesquisa tais quais o currículo na sua dinâmica, o curso de 

engenharia sanitária e ambiental, e a pedagogia para um pensar com toda a complexidade 

que o tema exige.  

Em atendimento a alguns pressupostos conceituais da biografia ou autobiografia já 

consolidados no campo das ciências humanas, narro a minha trajetória, revisitando 

minhas memórias, a luz do presente, tentando: exercer a atividade mental, reflexiva e 

interpretativa me contextualizando frente aos temas pretendidos de reflexão e 

compreensão. Pretendo aqui, tecer minha relação com o curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ESA), como eu o escolhi, minha experiência formativa, como me tornei 

professor, e quando surge a preocupação com a formação para um pensar mais complexo 

(na acepção da palavra trazida por Morin) no desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

E tento demonstrar por que eu considero a inter/transdisciplinaridade como uma questão 

importante para a pesquisa frente aos desafios formativos na engenharia para em seguida 

fazer a introdução ao projeto de pesquisa. 

Minha trajetória discente para e no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Sempre que me perguntam, ou me pergunto, sobre como optei por me formar Engenheiro 

Sanitarista e Ambiental (ESA), me vêm à mente uma passagem da infância. Tinha uns 6 

a 8 anos, minha mãe nos levava (eu, minha irmã, e às vezes colegas) para a praia, que 

ficava entre o Farol da Barra e o Cristo Redentor, em Salvador, Bahia. Quando alguém 

despreocupadamente atirava um lixo no chão, minha mãe nos colocava (ela, eu, minha 

irmã e eventualmente meus colegas), a catar os materiais da areia.  Segundo ela, era uma 

forma de causar um desconforto ao/a “sujismundo/a”. E notava-se esse efeito. Ela estava 



12 
 

certa. O “sujão” e/ou a “sujona” muitas vezes constrangidos e/ou constrangidas recolhiam 

seu próprio lixo, e meio que se justificavam reclamando a ausência de lixeiras na praia.  

A ação era muito simples. Abríamos o saquinho trazido de casa e começávamos a coletar 

os materiais da areia da praia, exibindo aos demais visitantes a sujeira.  As pessoas mais 

abertas ao diálogo, permitiam que minha mãe reproduzisse a velha ladainha dos prejuízos 

ao meio ambiente e a estética da praia causada pelo lixo. A oportunidade da exposição se 

estendia não só para aquele aberto ao diálogo, mas também, a todos e a todas ao redor 

que tinham ouvido. 

Não sei se essa lembrança tem uma relação direta com minha escolha profissional. Porém, 

essa lembrança aparece quando eu penso na escolha profissional que fiz.  

Outra lembrança muito relacionada a primeira, é referente ao segundo semestre do curso 

de Engenharia Ambiental e Sanitária (ESA). A disciplina Química Geral era cursada no 

Instituto de Química. E nesse instituto, nas áreas de acesso às escadas, área de maior 

circulação, ficavam lixeiras seletivas, com as cores verdes, marrom, amarelo, azul e 

vermelho. Qualquer curioso que olhasse para dentro das lixeiras, percebia que a cores de 

sinalização nas lixeiras não eram suficientes para aquele público universitário descartar 

os materiais recicláveis e o lixo da forma indicada. Isso me deixava desconfortável e junto 

com mais quatro colegas do curso, e com a colaboração de um professor nos propomos a 

fazer um projeto denominado na época “Eu Acredito na Coleta Seletiva” que objetivava 

fazer entre outras coisas a “Caracterização dos Resíduos da Escola Politécnica”. Tratava-

se de um estudo que tinha como finalidade propor melhorias ao manejo dos resíduos 

sólidos, e tentávamos fazer da Escola Politécnica uma experiência piloto. O referente 

trabalho foi uma iniciativa de estudantes e resultou na caracterização de resíduos da 

Escola Politécnica, caracterização dos usos e atividades desenvolvidas em cada um dos 

seus setores, e na identificação dos resíduos que eram produzidos em decorrências das 

atividades e ocupações. Também realizamos entrevistas ao público geral da Escola 

Politécnica para identificar quais informações os(as) professores(as), os(as) 

funcionários(as) técnicos(as) administrativos e estudantes tinham sobre a coleta seletiva.  

Tais entrevistas permitiram que verificássemos a variedade de resíduos produzidos na 

Escola Politécnica, a precária infraestrutura e logística, e aspectos relacionados ao trato 

dos materiais, tais como desperdícios, e com o lixo, não os diferenciando dos materiais 

recicláveis ou reaproveitáveis. Evidenciamos aspectos que fragilizavam a participação 
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dos usuários(as) e funcionários(as), e que eram importantes para o manejo mais adequado 

dos resíduos sólidos e para a promoção da redução de desperdícios. Identificamos também 

importantes iniciativas já adotadas que visavam dar uma destinação mais adequada aos 

resíduos, e ou o seu aproveitamento.  E coletamos informações importantes para termos 

um ponto de partida para educação ambiental e sensibilização do público universitário. 

Esse respectivo trabalho foi apresentado no XX Seminário Estudantil de Pesquisa 

organizado pela UFBA, realizado em março de 2002 e me abriu algumas portas. O 

professor colaborador do projeto me convidou para estagiar no setor de Resíduos da 

Companhia Baiana de Desenvolvimento Urbano (CONDER), órgão do Estado da Bahia, 

qual ele era Diretor do Setor de Resíduos. Também, contribuiu para eu desenvolver 

trabalho similar ao realizado na Escola Politécnica, na Refinaria Lundolfo Alves da 

Petrobras e para uma indústria Açucareira e Alcooleira em Juazeiro Bahia, quando 

estagiava para o SENAI/CETIND, hoje Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia 

(CIMATEC). Ainda vim a desenvolver depois de formado mais dois contratos pelo 

SENAI para o Complexo Hoteleiro da Costa do Sauípe em Mata de São João, também na 

Bahia; na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Laranjeiras (FAFEN) em Aracaju, 

Sergipe.  

A minha tutora de estágio no SENAI me deu a oportunidade de fazer uma proposta 

comercial para a Refinaria, sob a sua supervisão e revisão, e ela foi a vencedora do edital, 

logo tive oportunidade de contribuir com todo o desenvolvimento do trabalho, vindo a 

participar em diversos outros projetos como estagiário e depois como consultor do 

SENAI. 

Verifico que os resíduos sólidos parecem ser um fio condutor que estão presentes nas 

minhas memórias desde a infância. Na graduação, foi tema que eu tive a oportunidade de 

desenvolver trabalhos inseridos como atividade do Centro Acadêmico, em disciplinas, 

depois nos estágios que fiz. Depois de graduado realizei diversos trabalhos cujo objeto 

eram os resíduos sólidos, inclusive como autônomo cheguei a elaborar diversos projetos 

de serviços de limpeza pública e congêneres. A minha dissertação de mestrado tratou da 

gestão dos resíduos sólidos no âmbito das políticas públicas. Eu tive a oportunidade, como 

colaborador, de fazer grande parte das discussões no âmbito da componente “resíduos 

sólidos” desenvolvida no estudo Panorama do Saneamento Básico no Brasil, e até os dias 

de hoje os resíduos sólidos estão presentes nas minhas atividades acadêmicas. 
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Não sei bem como são realizadas essas conexões. Uma lembrança do meu passado que 

relaciono quase que automaticamente a uma escolha formativa. Fica parecendo ser algo 

já determinado na minha vida. E não é bem assim. 

Ano de 1998, conclui os estudos do segundo grau, e tive que procurar uma profissão para 

segui nos estudos. Só tinha condições financeiras de estudar na Universidade Pública. 

Essa restrição de alguma forma reduziu o meu leque de escolhas. Só busquei os cursos 

oferecidos por instituições públicas de Salvador, pela Universidade Federal da Bahia e 

pela Universidade Estadual da Bahia.  A Universidade Federal da Bahia (UFBA) oferecia 

sempre nas proximidades dos vestibulares ciclos de palestras sobre seus cursos. No 

evento, assisti muitas palestras, e estava em dúvida sobre engenharia, arquitetura e 

psicologia. Nas palestras eu descobri que a engenharia tinha nome e sobrenome. Pelo que 

me lembro eram oferecidas pela UFBA as engenharias: Elétrica, Química, Civil, 

Mecânica, de Minas, e a Sanitária e Ambiental. Passei a ter interesse pelas possibilidades 

de atuação como Engenheiro Sanitarista e Ambiental, logo peguei informações com a 

professora coordenadora do curso na época, e visitei o Colegiado do Curso e o 

Departamento de Engenharia Hidráulica (hoje Departamento de Engenharia Ambiental), 

para esclarecer dúvidas e entender as perspectivas de atuação do profissional. Lembro 

que me preocupei muito com a grade curricular, com as disciplinas que iria cursar, mas 

também com o que era realizado pelos professores e pelas professoras do Departamento 

(o que pesquisavam, que trabalhos desenvolviam, etc.). Enfim, escolhi a ESA e até então 

não pensei em nenhuma outra profissão. 

Prestei o vestibular para ingresso no ano de 1999, na UFBA e fiquei bem colocado, 

ingressando no curso no primeiro semestre. Concluí a etapa formativa da graduação no 

primeiro semestre de 2005, junto com o curso de especialização em Gerenciamento de 

Recurso Hídrico, que já realizava desde o segundo semestre de 2004. 

Sempre empolgado participava de todas as atividades da UFBA. A primeira delas foi a 

aula inaugural com o professor Milton Santos. Participei do Diretório Acadêmico, de 

atividades de extensão e pesquisa. Era só alguma porta do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento, hoje Departamento de Engenharia Ambiental, estar aberta, para eu entrar e 

perguntar o que estava sendo trabalhado ali, e se me interessava, perguntava como poderia 

contribuir. Organizava com os/as colegas comissões e viabilizávamos nossa participação 

em alguns Simpósios e Congressos.  
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O ingresso na universidade foi um grande impacto na minha vida. Era um graduando 

empolgado com o curso. Considerava e considero a profissão que escolhi de grande 

relevância social e ambiental. E criei uma identidade muito grande com alguns dos meus 

mestres. Me sentia à vontade na universidade, era minha primeira casa. Chegava cedo e 

saia a noite. Como tinha bolsas de extensão, quando não de iniciação científica ou de 

estágio, conseguia realizar todas minhas refeições na UFBA, quando não no estágio. 

Vivia na biblioteca, nas salas de estudo e no diretório acadêmico. E reclamava com o 

Diretor da Escola Politécnica a ausência de chuveiros e dos restritos horários de 

funcionamento da biblioteca. 

Como representante do diretório acadêmico organizava encontros, palestras e outras 

atividades com os meus colegas, como também organizamos o referido projeto “Eu 

acredito na coleta seletiva”. Íamos à videoteca da TV Cultura da Bahia, escolhíamos 

vídeos como o sobre o desastre da Balbina, convidávamos professores para discutir o 

problema. Promovíamos debates sobre as obras e projetos dos governos, tais como: 

transposição do São Francisco; plano diretor de planejamento urbano da cidade de 

salvador, os prós e contras de vínculos da UFBA com fundações privadas, entre outros 

temas polêmicos da época. Também era convidado para projetos em escolas, para falar 

da profissão e para discutir questões ambientais e de saneamento básico. 

Tive a oportunidade de participar diversos cursos de extensão, congresso, simpósios, 

inclusive para apresentar trabalhos produzidos nas atividades de iniciação científica e 

produzidos pelo diretório acadêmico. No âmbito dos grupos de pesquisa e extensão tive 

a oportunidade de participar de minicursos, oficinas, reuniões de comitês de bacias 

hidrográficas e conferências municipais de saúde e meio ambiente.  

As avaliações mais enriquecedoras e permanentes de conhecimento que tive foram os 

trabalhos, os projetos, as monografias. Elas sempre foram mais ricas que as angustiantes 

provas. Aquelas provas que faziam uma amostra não do que se estudava, mais exatamente 

do que lhe faltava. Uma loteria dos erros e acertos, e não uma oportunidade de você 

mostrar o que verdadeiramente sabe. O que levava a muitos colegas estudarem revisando 

provas anteriores. E era assim que a grande maioria de colegas estudavam, principalmente 

as disciplinas de cálculo e física, refazendo provas de semestres anteriores. Lembro que 

no diretório acadêmico eram organizados arquivos com provas de várias gerações. Esse 

era o grande acervo preparatório dos alunos e alunas mais calejados e exitosos nas 

avaliações. Eu, aluno mediano nos cálculos e física, era constantemente criticado por 
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perder tempo lendo os livros. Lembro-me das dificuldades com as matemáticas, do 

professor que apagava o quadro com o dedo, fazendo-me dormir em sala de aula. Lembro-

me das reuniões com colegas para estudarmos juntos tentando superar as dificuldades. 

Os e as colegas que vieram das escolas técnicas tinham vantagens, os cálculos estavam 

sendo revisados por eles e elas na universidade. Considerávamos que estudar as matérias 

de cálculo era o mesmo que fazer exercício braçal, repetir as operações mais difíceis 

tantas vezes quando possível até o momento que o braço resolvesse a operação sozinha. 

Era um estudo mecânico, pouco teórico e pouco contextualizado, nos preocupávamos em 

decorar as regras, era um assunto totalmente fora de um contexto, era o simples cálculo 

pelo cálculo, suas regras de execução, quase um receituário a ser decorado para a hora da 

prova. 

No primeiro semestre tínhamos uma disciplina introdutória. Era uma disciplina 

apaixonante, denominada “Introdução a Engenharia Sanitária e Ambiental”. Lá 

ganhávamos corpo, conversávamos com profissionais que atuavam na área, com 

representantes do hoje Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com 

representantes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental seção Bahia 

(ABES), entre outros atores da Engenharia Sanitária e Ambiental, lá discutíamos 

saneamento, seus conceitos, aplicações, como eram tratados nas políticas públicas, como 

eram dispostos nas normas, leis, resoluções internacionais, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e refletíamos sobre a ética profissional. Quantificávamos e 

caracterizávamos nossos resíduos sólidos, a água que consumíamos, os esgotos sanitários 

e águas servidas que gerávamos nas nossas casas. Discutíamos soluções para nosso 

consumo de água, manejo dos resíduos e para reduzir os esgotos domésticos.  

Escolhíamos um tema sobre o campo de atuação do engenheiro, fazíamos uma 

apresentação criativa e, escolhíamos outro tema para produzirmos uma monografia de no 

mínimo 15 páginas, que deveríamos entregar no final do semestre. Eram muitas 

atividades, que nos possibilitavam contextualizar nossa realidade, refletir sobre ela, 

propor soluções, produzir textos que nos oportunizavam buscar referências. E a 

apresentação criativa contribuiu para unir mais a turma, que dificilmente se encontrava 

nas outras disciplinas. Era uma disciplina aglutinadora e interativa. A disciplina 

Introdução a Engenharia Sanitária e Ambiental era uma ilha que tentava fazer com que 

todo o restante do curso fizesse sentido. Tentava responder o porquê dos cálculos, das 

físicas, da química, das demais disciplinas estarem no currículo. Era para dar sentido, 
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revelar aos e às estudantes o motivo do caminhar formativo. Foi introduzida no curso 

inclusive para reduzir a evasão escolar. Mesmo assim, muitas disciplinas do currículo não 

ganharam sentido. Tal perspectiva tem o reconhecimento de parte dos(as) docentes do 

curso, porém, enfrentam resistências diversas para o cumprimento burocrático necessário 

a realização das mudanças curriculares. 

No meu percurso na UFBA, sempre me perguntei por que as aulas teóricas de física eram 

completamente desconectadas das aulas laboratoriais. No meu entender os laboratórios 

deveriam ser utilizados como uma forma de dar contexto e/ou sentido ao conhecimento 

teórico. Deveriam ser utilizados para dar melhor entendimento de como se processou os 

conhecimentos obtidos pela física. A física experimental no currículo deveria ser uma luz 

a como a teoria foi elaborada. Minha experiência como aluno de física não me permitiu 

ver esses valores, pois, apesar de as disciplinas de física preverem aulas teóricas e práticas 

(laboratoriais), os conteúdos não dialogavam, inclusive as avaliações eram separadas. Em 

uma disciplina de física realizávamos 6 avaliações, 3 da física prática e 3 da física teórica. 

Era como se fossem duas disciplinas distintas. E hoje, no Bacharelado Interdisciplinar de 

Ciência e Tecnologia da UFMA, e também primeiro ciclo de formação dos engenheiros 

ambientais e sanitaristas, a física teórica e a física prática foram transformadas em duas 

disciplinas distintas. Ao invés de tentar trazer o diálogo entre a dimensão prática e 

dimensão teórica, as físicas ministradas nos novos cursos de engenharia têm seguido 

tendência oposta, a da separação. Eu sempre achei que deveriam buscar conexões, 

principalmente quando a proposta do curso é pela interdisciplinaridade. 

As disciplinas profissionalizantes igualmente eram trabalhadas mais significativamente 

nas salas de aulas. Conteúdos eram projetados em quadros e slides. Algumas disciplinas 

nos propunham monografias, o que nos fazia estudar em torno de um projeto. Outras nos 

ofereciam plantas baixas de condomínio, e quebrávamos a cabeça para conceber os 

projetos de sistemas urbanos de água e esgoto, ou instalações prediais entre outras. Eram 

iniciativas que nos davam maior protagonismo, porém, ainda faltava a ida para o campo, 

para tratar de problemas reais, em um contexto, observando a complexidade em definir 

uma solução, ou seja, faltou uma dimensão maior à prática formativa. As visitas a campo 

eram raras. Enfim, verificar como os sistemas implantados de fato operam, como foram 

pensados, o que faltou aos sistemas, e o que funcionou satisfatoriamente. Essas questões 

não fizeram de forma ampla e contínua parte da minha formação. Com exceção das 

atividades de extensão, de pesquisa e de iniciativas realizadas em algumas disciplinas, 
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que nos oportunizavam atingir dimensões mais diversas do saber, eu desenvolvi a minha 

graduação, aprendi e me orientei de forma mais geral pelos receituários dos livros. As 

oportunidades que tive em desenvolver atividades contextualizadas, no ambiente, fora 

dos muros da universidade, ou ainda a livre iniciativa da pesquisa bibliográfica, eu as 

abraçava. 

Não fazíamos levantamento topográfico em campo. Os sistemas de água e esgoto, que 

dimensionávamos nas disciplinas, eram pensados a partir de uma planta topográfica 

cedida por um escritório de engenharia. O diálogo com a comunidade, verificar a 

qualidade do funcionamento dos serviços de saneamento, as implicações disso na saúde 

da comunidade, o contato direto com os danos aos recursos naturais e ecossistemas, foram 

vivências que praticamente não existiram no escopo do curso. Essas vivências foram 

melhor oportunizadas nas atividades de extensão e pesquisa e também no estágio. Talvez 

na dimensão social tenham sido menos relevantes no estágio, pois, estagiei em atividades 

de consultoria técnica, e pouco contato tinha com o espaço de moradia, e mais contato 

tinha com o espaço de trabalho, indústria e unidades de tratamento de resíduos. Não era 

previsto no currículo o aspecto vivencial, os conteúdos formativos previstos no currículo 

eram tratados na grande maioria do tempo em sala de aula, e em laboratórios, e de forma 

expositiva e demonstrativa.  

O que me faltou nas disciplinas, pude obter de forma mais concreta nas atividades de 

pesquisa, de extensão e estágio. Essas atividades foram importantes no aspecto de 

vivência e desenvolvimento da prática. Oportunizavam um maior dialogo da teoria com 

o que se vê, na prática, na comunidade ou nas empresas, funcionando bem ou mal, 

colaborando para uma maior reflexão sobre o que se deu ali, em um espaço social ou 

empresarial, numa localidade, o que me dava uma visão mais abrangente da realidade e 

do papel da engenharia. Um exemplo bem claro disso é a perspectiva da falta ou escassez 

de água como um ato de violência do Estado sobre o homem e a mulher. Quando em 

visita a campo para levantar dados de saneamento na cidade de Salvador, para um projeto 

de pesquisa, um trabalhador me relatou a dificuldade de pegar uma condução para 

procurar emprego, depois de dias sem tomar banho. Relatou as pessoas o tomando como 

porco e asqueroso. Mostrando grande constrangimento, os olhos e a fala dele 

expressavam raiva e inconformismo de uma pessoa que sofre preconceito por não ter o 

que é essencial e básico em sua casa.  
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É importante mencionar que com exceção do estágio obrigatório todas as demais 

atividades (pesquisa e extensão) não são obrigatórias. Eu ainda tive a oportunidade de 

realizar dois estágios. 

O meu primeiro deslocamento para o campo foi em uma atividade de extensão realizada 

pelo Grupo de Recursos Hídricos, onde tive a oportunidade de participar da realização de 

um diagnóstico socioambiental de dois povoados denominados Boa Vista e Nova Vista, 

ribeirinhas do São Francisco, pertencentes ao município de Xique-Xique. Nesse mesmo 

grupo, ainda tive oportunidade de vivenciar a formação de Comitês de Bacia Hidrográfica 

no alto e médio Salitre. Nessas atividades convivemos com a comunidade, 

conversávamos, levantávamos dados e informação sobre aspectos ambientais, sanitários, 

de saúde, de trabalho e habitação. Éramos convidados a pensar sobre aquela realidade, e 

também como adaptar o linguajar para melhorar a nossa comunicação com a comunidade.  

Na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) pude 

trabalhar com matrizes de tomada de decisão como critério para escolha mais adequada 

de locais de implantação de aterros sanitários. E tive oportunidade de visitar alguns 

aterros implantados e em operação. Pude ver também, assim como vi em exercício no 

órgão ambiental que trabalhei, famílias vivendo da catação de materiais encontrados nos 

lixões e aterros não adequadamente operados. Vi equipamentos urbanos caros 

abandonados e os seus impactos. 

Também tive oportunidade de fazer levantamento de dados em campo, em trabalho 

realizado pelo grupo de pesquisa Saúde Ambiental. Nele pude contribuir para avaliar a 

qualidade das obras do Programa de Saneamento realizado pelo governo da Bahia 

denominado Baia Azul. No projeto geramos indicadores quali-quantitativos para 

avaliação dos serviços de saneamento na cidade de Salvador, e coletamos e analisamos 

dados da qualidade da água distribuída e consumida por usuários do sistema de 

abastecimento de água de distintos bairros. No referido levantamento foi possível 

verificar diversas realidades comunitárias e como essas distintas realidades interferiam 

na qualidade da água consumida e das obras realizadas de saneamento. Observamos a 

violência oriunda do estigma social que acomete as pessoas que tem precário acesso à 

água com o comprometimento do asseio do corpo, e em decorrência do desconforto 

olfativo, proveniente dos odores do esgoto a céu aberto ou do refluxo do esgoto para os 

cômodos das habitações. Verificamos relatos sobre desvios de materiais da obra em 

decorrência da atuação de traficantes na área. O conflito de usuários com a prestadora de 
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serviço e com as empreiteiras, em decorrência de um diálogo não profícuo nas resoluções 

de falhas estruturais e operacionais. Identificamos a interferência da ocupação não 

planejada, da falta de ordenamento e controle de uso do solo no gerenciamento dos 

sistemas urbanos de água e esgoto, de drenagem urbana e de limpeza pública. Tivemos 

uma maior compreensão de como as condições socioeconômicas, a má qualidade das 

pavimentações, a ausência da integração entre as componentes do saneamento e entre as 

etapas construtivas e operacionais dos sistemas, bem como a ausência de uma 

intersetorialidade do saneamento com demais políticas e serviços urbanos interferem na 

qualidade da concepção, implantação e operação dos serviços de saneamento. Nessa 

atividade de pesquisa, também comecei a coletar no verso dos questionários, o que 

denominei de observações espontâneas dos moradores sobre as obras e serviços de 

saneamento. Eram observações não esperadas, mas que os moradores e moradoras 

acrescentavam ao estudo enriquecendo a contextualização dos problemas observados 

bem como dando maior sentido as informações que foram planejadamente coletadas. 

Essas informações não esperadas me deram outros sentidos para o saneamento. Tais quais 

sobre a inacessibilidade a água, condições precárias de vida e condições insalubres de 

desenvolvimento como forma de violência. Violação de um direito básico e essencial que 

interfere no estigma social, que interfere nas condições de convivência e de 

relacionamento do indivíduo, lhe reduz oportunidades, lhe provoca desconforto olfativo 

e estético, chagas e enfermidades. Essa experiência me fez ver abrangências de aspectos 

que deveria observar nas inspeções técnicas quando fiscal ambiental no órgão do estado 

da Bahia.  

Em todas as atividades realizadas eu vejo que a formação teórica foi essencial, porém, as 

oportunidades de contato com condições reais foram imprescindíveis para uma formação 

que transcendesse a formação técnica, me dando novos sentidos. A vivência em 

comunidade, a vivência de problemas técnicos, a escuta da comunidade atingida, a 

convivência com a realidade, a violência, e a verificação de fatores intervenientes nas 

obras públicas entre outras foram muito ricas. Ou seja, as atividades que não aparecem 

no meu histórico escolar, foram muito importantes para a minha formação profissional e 

humana. E para dar significados aos conteúdos trabalhados no currículo previsto. 

É importante eu salientar, que tanto nas atividades de extensão quando de pesquisa nas 

quais participei, as equipes eram compostas por profissionais de formação variada, 

compunham a equipe de projetos de extensão estudantes de engenharia, agronomia, 
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medicina, enfermagem, nutrição, ciências sociais, comunicação social, veterinária etc. No 

projeto de engenharia trabalhávamos com colegas da universidade que estudavam 

arquitetura e urbanismo. E essa convivência, discussões com a diversidade, foram 

igualmente ricas, em função da bagagem teórica que cada um trazia dos seus cursos, e em 

função das bagagens de vida que cada um trazia consigo. 

As atividades de estágio exercidas na qualidade de aluno de engenharia também tiveram 

um destaque no sentido das vivências, formação por vivências. Nos cursos de engenharia 

o estágio é uma atividade obrigatória prevista no currículo. No artigo 7º da Resolução 

CNE/CES/2002 determina que o estágio é uma atividade obrigatória e essa deve ser 

realizada sob a supervisão direta da instituição de ensino. Supervisão realizada por meio 

de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização 

da atividade. O estágio é entendido como atividade formativa do engenheiro. Entendo eu, 

pertence ao currículo dos cursos de engenharia e acho importante mencionar no meu 

trabalho como essa atividade contribuiu para a minha formação na qualidade de 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental. É importante observar também que eu sou aluno da 

turma do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (CESA) de 1999 e que a Resolução 

mencionada é de 2002, ainda em vigor, mas substituída por outra que hoje está em 

transição. Porém, na minha época a atividade de estágio já cumpria essas determinações. 

Era uma atividade obrigatória e também eletiva, com supervisão técnica e no caso do 

estágio obrigatório com a necessidade da entrega de relatório de atividades para avaliação. 

Pelo que eu me lembro, nós, alunos da engenharia na UFBA participávamos de processos 

de seleções para fazer o estágio, com entrevistas, avaliações, etc. Acompanhávamos 

anúncio de jornal, e notícias no mural do departamento, e também tínhamos a indicação 

de professores/as. As empresas e/ou instituições que ofereciam a vaga de estágio, para 

admitir um/a dos/as alunos/as do curso tinha que ter um contrato com a Escola Politécnica 

da UFBA, que entre outras coisas, determinava que na empresa teríamos um engenheiro 

responsável por nossa supervisão no ambiente de trabalho. No estágio obrigatório, que 

era uma disciplina, tínhamos que entregar no final do semestre um relatório descrevendo 

as atividades que desempenhamos no estágio. Nos demais estágios, não tínhamos essa 

obrigação de entregar o relatório, porém, a UFBA exigia que tivéssemos um supervisor 

técnico com formação em engenharia. Em todos os estágios que eu realizei contava com 

uma pessoa imediata, formada em engenharia, que me dava as atividades e orientações 

sobre elas de forma mais direta. 
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Eu entendo que não existe da parte da UFBA uma organização ou planejamento prévio 

sobre a nossa prática de estágio. O aluno e a aluna são inseridos em uma dinâmica da 

instituição de trabalho. Ele passa a pertencer a um corpo funcional não acadêmico. 

Conforme mencionei anteriormente existem exigências estabelecidas por contrato a 

serem atendidas pela empresa ou instituição que acolhe alunos e alunas da Escola 

Politécnica da UFBA para realizarem estágios em suas dependências. Uma delas é a 

existência de um profissional com formação em engenharia que seja responsável por 

supervisionar as atividades desenvolvidas pelos/as alunos/as na empresa e/ou instituição.  

O estágio foi para mim uma atividade de inserção do aluno e da aluna numa função laboral 

correspondente a atribuição do/a engenheiro/a, no exercício de sua pretensa profissão. É 

a inserção do aluno e da aluna em um ambiente comum de trabalho que os/as ajudam a 

compreender as aptidões e habilidades que aquele ambiente de trabalho específico exigi 

do/a empregado/a daquela empresa e/ou instituição. Ajuda ao/a aluno/a a compreender se 

aquelas atividades os/as realizam como pessoa. E nessa perspectiva, foi muito bom eu ter 

realizado diversos estágios em diferentes instituições, pois, eu pude ver, dentre as 

atribuições do engenheiro, aquelas atividades correspondentes as quais eu mais me 

identificava. E como eu fiz relações pessoais e interpessoais com profissionais da minha 

área, eu tive diversas indicações de trabalho depois de formado. Então, o estágio também 

me abriu campo para a construção de relações no trabalho. O estágio me oportunizou a 

colocar em prática a teoria, concretizar e adaptar aquilo que estava fora de um contexto, 

também me oportunizou a realizar atividades postas em prática em menor escala, a 

exemplo da ação do diretório acadêmico, que resultou na caracterização de resíduos 

sólidos da Escola Politécnica, em uma ação em maior escala e em condições de maior 

complexidade, como a atividade realizada na Refinaria Landulpho Alvez (RLAN). Era 

um trabalho extremamente satisfatório, porém, com o limite da eficiência custo e 

benefício, muito determinantes, com uma urgência diferenciada, ou seja, o tempo de 

dedicação aos projetos são diferentes dos demais trabalhos acadêmicos. Nos trabalhos de 

pesquisa e extensão o tempo para maturar as ideias são maiores que nas empresas. Assim 

como são maiores que nas empresas o pensar o social e as medidas mais efetivas para a 

população. 

Fazendo uma comparação entre a minha experiência no estágio e em atividades de 

pesquisa e extensão na universidade, poderia dizer que na minha experiência no estágio 
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o grupo de trabalho era mais homogêneo, havia menor pluralidade de olhares1 para um 

problema a intervir e maior objetividade e simplificação no trato dos problemas. No 

estágio propunha-se fazer o que já era certo e mais fartamente experienciado, não ocorria 

o flerte com o erro. Nesse processo de idealização do projeto ocorria menor interação das 

pessoas frente a atividade proposta. Uma vez aceita a proposta, ela tornava-se quase que 

inflexível. Uma vez aceito o plano de trabalho pelo cliente não se mexia mais, reduzindo 

as perspectivas de manobras diante da tarefa determinada, pois, toda mudança é uma 

revisão contratual. Dessa forma, menos pessoas pensam a tarefa, enquanto muitas pessoas 

podem estar envolvidas na sua execução, pois, os projetos podem envolver equipes 

grandes apenas para executar e não pensar a tarefa. O tempo e os prazos de execução são 

imperativos, e em um ambiente onde ocorre demandas muito variadas de projetos e 

trabalhos, o que exige maleabilidade e desenvoltura para interromper uma tarefa e seguir 

com outra mais emergente, relativa a outro projeto, o que exige uma mudança radical de 

foco. O fator tempo é primordial, e é fator preponderante no manuseio dos recursos 

humanos, fazendo-nos migrar de um projeto para o outro a fim de não comprometer os 

prazos determinados em contrato. Minha experiência nos estágios me mostrou que o 

fracionamento do trabalho (entre o que elabora e o que executa, e entre os que executam 

em etapas específicas dos projetos) também faz parte da lógica da eficiência dentro do 

sistema de produção capitalista no sentido de aproveitar mais de um funcionário ou 

estagiário. Evidente, esse universo de múltiplas demandas, também promoveram diversas 

habilidades muito próprias do mercado de trabalho, de como ele se apresenta em um 

sistema de produção capitalista, tais como: jogo de cintura, atenção, maleabilidade, 

improviso e prontidão para as emergências. 

No entanto, é bom eu abrir um parêntese sobre a minha experiência de estágio. Na minha 

experiência, o estágio em si, ele não gerou, e nem teve o propósito de gerar, uma crítica 

 
1 Explicação: Menos pessoas olhavam para o problema. Nas atividades de pesquisa e extensão que eu 
participei, conversávamos sobre os problemas e pensávamos soluções em conjunto e as executávamos. No 
estágio não. Um fazia a proposta, o outro revisava, e já encaminhávamos para o cliente. E não 
necessariamente quem idealizava a proposta a executava. No estágio a proposta de trabalho poderia ser 
executado por outras pessoas da empresa. Minha experiência de estágio, no órgão estadual, também não foi 
muito diferente. Recebíamos um material para realizar matrizes de tomada de decisão para implementação 
de aterros sanitários, realizávamos as matrizes e depois disso não sabíamos nem os resultados sobre elas, 
ou seja, qual local foi escolhido para implantar o Aterro Sanitário, e não sabíamos por quê? Considero eu, 
na escolha da área são reduzidas as indicações por critérios técnicos e entram no jogo as dimensões 
políticas. Ou seja, geralmente, não acompanhávamos os processos do início ao fim, nem a visita de campo 
e nem a escolha da área, por exemplo. Haviam exceções nas quais participávamos te todo o projeto, porém, 
eram exceções, pois, era muito comum sermos deslocados para atender outras demandas e de outros 
projetos. 
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ao modo de trabalho, e a forma como ele se apresenta. Ele termina por mostrar aos futuros 

profissionais da área o que eles poderão vir a enfrentar, reproduz um pouco do cotidiano 

do trabalho, sem fazermos sobre ele uma reflexão crítica. Daí a importância de uma 

formação também disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar humanística, e que essas dimensões sejam internalizadas nas atividades 

de pesquisa e extensão, numa perspectiva de dar maiores dimensões a formação do/a 

engenheiro/a, que também tem que ser humanística, e ter o olhar crítico/reflexivo também 

para as relações de trabalho. A promoção para a sensibilização para e sobre também o 

capital de trabalho. E os currículos de engenharia dão pouco espaço para a formação 

humanística, critica, reflexiva sobre o campo de trabalho, pelo menos no currículo 

impresso, formal, estabelecido nas universidades como maior fonte de expressão pelo 

Projeto Político Pedagógico dos Cursos. Essas dimensões terminam por ser contempladas 

em diálogos espontâneos ou em atividades não obrigatórias do currículo: como nas 

atividades de pesquisa e extensão. 

O que eu estou tentando mostrar nos parágrafos acima são justamente as minhas 

impressões sobre o estágio, sobre o que eu vivi no estágio, comparando com o que eu vivi 

nas outras atividades formativas acadêmicas e não previstas no currículo, porém, as 

considero essenciais a minha formação, estou me referindo as atividades de pesquisa e 

extensão. E fazer essa comparação valorativa com outras atividades que têm igual intuito 

de inserção do aluno e da aluna no ambiente que lhe proporciona contexto para se 

trabalhar a teoria, e a técnica, como também outros valores formativos os quais estão 

envoltos da convivência, dialogo, troca de experiências, o emergente e inusitado, 

resiliência, entre outros valores formativos que não são essencialmente valorizadas na 

formação circunscrita ao ambiente da sala de aula ou de laboratório. Pois, na minha 

experiência formativa a sala de aula e os laboratórios foram quase sempre a tradução de 

um ambiente impessoal, onde trabalhamos o aprendizado de forma mais enciclopédica, 

onde o conteúdo imperava mais que os processos de aprendizado e de formação de 

conhecimento. Os conteúdos eram quase sempre explorados numa dimensão mais 

abstrata e com alguma dinâmica laboral predeterminada e controlada. Onde pouco espaço 

se dá ao/a aluno/a, e pouco espaço o/a aluno/a busca cavar, porque o espaço que ele irá 

ocupar já é bem determinado e planejado pelo/a professor/a, pela atividade pedagógica 

que o/a professor/a planejou cumprir. Para exemplificar, os procedimentos laboratoriais 

são realizados assim como se segue uma receita de bolo, e não como uma investigação 
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de um problema e/ou fenômeno. Os resultados dos experimentos já estavam 

determinados, tínhamos que simplesmente alcança-los. Não refletíamos sobre o que 

estávamos fazendo, apenas reproduzíamos procedimentos e checávamos se atingimos os 

resultados esperados.  

Eu compreendo que eu tive uma experiência boa de estágio e tive colegas que tiveram 

uma experiencia ruim. O meu entendimento é que a minha experiência no estágio foi 

positiva. Positiva no sentido de que essa atividade fez eu me reconhecer como profissional 

de Engenharia Sanitária e Ambiental. Isso porque me oportunizou a compreender como 

era o campo de trabalho, o ambiente de trabalho, a relação pessoal e interpessoal no 

ambiente do trabalho, com os colegas de trabalho e com os clientes da empresa e usuários 

das instituições. Me fez ver como eu me situava e me integrava nos ambientes onde 

trabalhei. Eu pude perceber que me adaptei bem aos ambientes onde estagiei. Não 

encontrei dificuldades, e tive afinidades com as atividades que desenvolvi. E fui muito 

bem avaliado nesses ambientes e pelos meus e minhas colegas de trabalho e pelos(as) 

superiores, ao ponto das instituições e empresas se interessarem pela minha contratação. 

Eu vejo o estágio como uma atividade formativa essencial a formação do engenheiro, 

porém, considero que os/as alunos/as devem trabalhar com valores éticos no exercício da 

profissão antes da experiência do estágio para que eles e elas não internalizem a cultura 

institucional da empresa como algo natural, mas aprendam a observar o que ocorre ali de 

forma crítica. No meu caso, as atividades de extensão, de pesquisa, e a disciplina 

Introdução a Engenharia Ambiental e Sanitária, realizadas antes de eu ingressar no 

estágio, me ajudaram a aguçar um certo senso crítico inerente ao papel social do 

engenheiro, e a ver questões da cultura institucional as quais eu deveria evitar e não 

seguir. 

Quanto as articulações do estágio com as demais atividades da universidade, na minha 

experiência, eu considero que elas ocorreram de forma indireta e não planejadas. O que 

eu quero dizer com isso é que as empresas e/ou instituições que ofertaram oportunidades 

de estágio, elas tinham obrigações contratuais com a UFBA, as quais eu mencionei 

anteriormente. E quanto se trata do estágio obrigatório existia um professor na UFBA 

responsável pelo acompanhamento do estagiário e que fazia a leitura do relatório 

elaborado pelo estagiário para considerar a atividade desenvolvida pelo/a aluno/a valido 

ou não quanto atividade de estágio. É a qualidade do relatório e das atividades ali descritas 

que faziam a atividade de estágio ser validada ou não. Ou seja, as interferências diretas 
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da academia nas empresas eram mínimas. No entanto, na minha experiência nos estágios, 

eu aproveitei muito os conteúdos técnicos aprendidos nas salas de aula. Usava obras 

técnicas recomendadas pelos/as professores/as para preparar relatórios técnicos ou 

planejar visitas de campo realizadas no estágio. Valores e preocupações externadas 

pelos/as professores/as me aguçavam o senso crítico na execução dos nossos trabalhos.  

Então, de forma não planejada, estruturada, mais natural, ocorria uma articulação entre 

as atividades desenvolvidas na universidade com o estágio, como ocorrem até hoje, eu 

ainda ligo para meus mestres solicitando orientações diversas. Mas, eu posso destacar que 

aproveitei muito os aprendizados obtidos em sala de aula, em atividades de extensão e de 

da pesquisa. Posso enumerar alguns exemplos disso: Em um projeto no estágio para 

avaliar o impacto socioambiental de uma barragem hidrelétrica foi essencial o que eu 

trabalhei nas disciplinas de Impacto Ambiental, de Saúde Pública e Epidemiologia. Na 

execução do projeto eu já conhecia os bancos de dados de indicadores de saúde, já sabia 

manipular os dados e informações, e fui logo aproveitado pela empresa para realizar essa 

tarefa. No projeto de gerenciamento de resíduos sólidos numa refinaria, eu me escalei 

para elaborar a proposta técnica, pois, tinha desenhado projeto similar para a Escola 

Politécnica da UFMA, sob orientação de um professor. Fiz a proposta técnica, sob 

supervisão da engenheira responsável da empresa, e a proposta ganhou o edital, depois 

eu ajudei a executar o projeto.  Então, eu posso afirmar que, na minha experiência, essa 

relação universidade e estágio ocorreu, mais muito no sentido de aproveitar habilidades 

e aptidões que eu já tinha desenvolvido na universidade, tais como: manipulação e análise 

de bancos de dados de saúde, realização de atividades de extensão e em trabalhos 

realizados nas disciplinas obrigatórias e optativas do currículo. Esses são apenas alguns 

exemplos, poderia apontar outros mais não vou ser muito extensivo. 

Diferente, da atividade de estágio, as atividades de pesquisa e extensão que eu participei, 

os caminhos a serem percorridos foram tão importantes quanto os resultados, não se 

negligencia a eficiência, tendo em vista que não se tinha a preocupação com a margem 

de lucro, mas tinha-se quanto a escassez de recursos. Talvez a diferença mais substancial 

que eu senti, é que nas atividades de pesquisa e extensão também nos importávamos com 

os erros, os erros eram produtos importantes do processo de investigação, e era dada uma 

maior importância para a efetividade das ações, pois se trabalhava para socializar os 

aprendizados, e a perspectiva social e comunitária eram mais latentes. Já no estágio, 

comumente realizada numa empresa, trabalhava-se uma cultura institucional 
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diferenciada. Nas empresas busca-se preponderantemente entregar o prometido, no prazo 

prometido, de preferência sem grande publicidade sobre o que foi feito, e os 

procedimentos utilizados eram sempre os mais fartamente experienciados, conforme 

havia dito, no ambiente do trabalho não é produtivo flertar com o erro, ou seja, com novas 

possibilidades de lidar com os problemas.  

Eu sinto que as minhas atividades de pesquisa e extensão me deram mais significados 

relativos ao comprometimento social, e o estágio maior preparo para reagir às demandas, 

que são muitas e diversas. Ou seja, comparada a atividade de pesquisa e extensão, o 

estágio trata-se de uma atividade menos reflexiva e mais comprometida com os prazos. 

Os valores formativos mencionados aparecem em todas elas, porém, acentuam-se mais 

caracteristicamente em uma ou noutra. Naturalmente essas atividades se distinguem dessa 

forma, pois, a primeira tem o compromisso com a formação do e da estudante e com a 

socialização do conhecimento produzido ou experiência executada, e o segundo, embora 

seja um estágio, que igualmente tem a função de preparar o/a estudante, essa preparação 

se reduz ao ambiente do trabalho, a função do trabalho é preponderante. E diferente da 

pesquisa e da extensão, no estágio privilegiasse um sigilo sobre as atividades 

desenvolvidas pela empresa e/ou instituição2, e uma dinâmica estabelecida de se 

aproveitar o que já se sabe. O que já se sabe sobre o que foi aprendido nas diversas outras 

atividades desenvolvidas na/pela/e em função da universidade ou em cursos técnicos 

complementares oferecidos por outras instituições. E justamente por isso, não se 

recomenda deixar alunos e alunas ainda nos primeiros semestres fazerem estágios, pois, 

muitos estagiários e estagiárias terminam por serem subutilizados nas empresas, pois, não 

terão muito a oferecer. Eu tive a sorte de não ser incluído no espectro do 

subaproveitamento e de encontrar uma empresa e instituições que tiveram todo o interesse 

de me encaminhar para o campo do trabalho técnico e me permitiu desenvolver muitas 

habilidades e conhecimentos. 

 
2 Quando eu menciono sigilo da atividade desenvolvida na empresa na atividade de 
estágio, estou dizendo que os vínculos contratuais com os clientes, muitas vezes exigem 
que sobre as atividades realizadas e possíveis aprendizados decorrentes delas, fiquem 
circunscritos a empresa, e a seus clientes. Qual empresa, por exemplo, gostaria de noticiar 
que teve que fazer correções em uma de suas unidades de tratamento de efluente e deixar 
vazar a notícias ao público que em um determinado período possa não ter atendido a 
padrões de qualidades determinados em sua licença ambiental ou outorga de lançamento 
de efluentes. 
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As experiências formativas mais ricas na graduação, no sentido de extrapolar o 

conhecimento técnico para a formação também como indivíduo, um indivíduo 

contextualizado na sociedade, digo até comprometido com direitos sociais, sem dúvida 

foram melhor trabalhadas nas atividades de extensão, pesquisa, também deve seu grau de 

desenvolvimento nos estágios que participei. Não me fizeram mais ético, porém, me 

deram maior clareza sobre a ética na engenharia, e me deram condições de enfrentar 

conflitos em torno dos meus pareceres técnicos nos órgãos que atuei depois de formado.  

A atividade de extensão “O Diagnóstico dos Povoados de Alto da Boa Vista e Nova Vista, 

pertencentes ao Município de Xique-Xique”; a pesquisa “Avaliação Quali-quantitativa 

dos Serviços de Saneamento da Cidade de Salvador”; a iniciativa do diretório acadêmico 

“A Caracterização Quali-quantitativa dos Resíduos Sólidos Gerados na Escola 

Politécnica e depois no estágio na RELAN (Refinaria Landulpho Alves)”, bem como a 

oportunidade de trocar experiências com alguns professores e professoras do curso, e a 

construção de trabalhos em algumas disciplinas com temas transversais da engenharia 

sanitária e ambiental, colaboraram para eu transcender a formação técnica e científica, 

me formaram também como pessoa, preocupado com os desdobramentos dos meus 

trabalhos. E posso afirmar que foram imprescindíveis para minha atuação como 

profissional, e foram sustentadas também pelo suporte teórico, mas também pela relação 

de troca com as pessoas, com suas experiências profissionais, com suas vivências e 

contextos de vida.  

A referência que eu tenho de meus mestres e as experiências obtidas oriundas das 

atividades acadêmicas de natureza teórica, prática e contextualizada pautaram e me 

ajudaram a discernir o que eu deveria fazer, nos meus pareceres no Órgão Ambiental do 

Estado da Bahia, nos meus pareceres na Fundação Nacional da Saúde e nos trabalhos de 

consultor desenvolvidos na Área de Meio Ambiente do Centro de Tecnologia Industrial 

Pedro Ribeiro, onde também ministrei aulas para cursos técnicos, na minha atuação como 

professor. Me serviram como um importante guia balizador da responsabilidade que 

tenho como profissional e como ser humano. O tripé teórico, prático e contexto 

socioambiental foram importantes na minha formação profissional e também humana. 

Não me fizeram mais ético, porém, me fizeram enxergar melhor a ética e melhor me 

sensibilizar para os resultados do que eu faço ou me proponho fazer. 

Nos meus relatos desenvolvidos até o presente momento, podemos observar um olhar 

mais geral sobre as atividades que me formaram. Nele destaco uma disciplina e valorizo 
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mais significativamente as atividades de pesquisa, extensão e estágio. Porém, é relevante 

mostrar iniciativas desenvolvidas no âmbito de disciplinas que considero terem me dado 

oportunidade de assumir um certo protagonismo e reflexão sobre a realidade social 

relacionada ao saneamento e gestão do ambiente, e a realidade do trabalho do engenheiro. 

Elas de forma geral envolvem uma contextualização, reflexão ética e um maior incentivo 

ao desenvolvimento do protagonismo. Também apresentam conteúdos mais permeáveis 

e mais abrangentes de perspectivas analíticas, pois, estão implicadas com questões sociais 

ou que afetam sensivelmente a sociedade e o espaço social. 

Nesse âmbito, lembro de uma experiência muito interessante desenvolvida em uma 

disciplina tradicionalmente ministrada em sala de aula, a disciplina Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE). Nessa disciplina, eu e um grupo de colegas ficamos 

desencantados com a condução da aula do professor da cadeira. Víamos pouca habilidade 

pedagógica e até uma certa despreocupação, falta de zelo com o preparo da aula. Eram 

reproduzidas antigas transparências na parede, aonde o professor ia passando as folhas 

como se fossem capítulos de livros a serem assimilados por nós. O professor se revelava 

apenas em alguns pontos de discordância que tinha com os autores que utilizava como 

referência. Esse método pedagógico ou falta dele, não mostrava a experiência acumulada 

pelo mestre. Não revelava o projetista experiente, o gerente de operação de uma das 

maiores companhias de saneamento do Brasil, a Empresa Baiana de Saneamento 

(EMBASA). Era uma aula no mínimo desestimulante. Não promovia diálogos e promovia 

uma escuta exaustiva. Visto a minha e a insatisfação que me parecia geral, fiz uma 

proposta ao professor, e ele e a turma toparam. A proposta consistia em ele, como gerente 

operacional da EMBASA, disponibilizar unidades de tratamento de efluentes situadas no 

município de Salvador para que em grupo, nós, alunos e alunas, acompanhássemos a 

operação do sistema.   

Fomos encaminhados para unidades de tratamento de esgoto (ETE) para junto com o 

operador, operar, coletar dados de entrada e saída dos efluentes. Eu e uma colega ficamos 

responsáveis por acompanhar a operação da ETE do Hospital Geral Roberto Santos. Lá, 

passamos algumas tardes com o operador e aprendemos muito com ele. Vimos 

dificuldades operacionais, algumas fruto da concepção de projeto, tais como tampas de 

concreto pesadas e válvulas que desprezavam a ergonomia. Todas essas atividades foram 

desenvolvidas sem comprometer o horário da aula. Estudamos sobre o funcionamento das 

tecnologias implantadas. Era um tanque Imhoff, seguido por um lodo ativado composto 
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de tanque de fluxo contínuo, aerado mecanicamente, seguido de dois decantadores com 

sistema que permitia o reaproveitamento do lodo decantado no reator que promovia o 

lodo ativado, e na última etapa, chicanas com dosador de cloro, solução empregada para 

desinfetar o efluente hospitalar. Com o cone Imhoff analisávamos o tempo de 

sedimentação do lodo do efluente, comparando com resultados recomendados na 

literatura. A remoção da matéria orgânica dependia da adequada aglutinação dos 

materiais em suspensão em flocos, o que interferia no tempo de decantação dos 

sedimentos do efluente. No final, essa nossa experiência extraclasse enriqueceu muito 

nossas discussões em sala de aula. Estávamos curiosos sobre o que víamos, e sobre o 

funcionamento das diferentes tecnologias que cada dupla ou trio assumiu acompanhar a 

operação. A avaliação culminou na apresentação do funcionamento dos sistemas e do seu 

redimensionamento, no entendimento dos fenômenos físico-biológicos ocorridos nos 

reatores. Nessa experiência houve contexto, pois, nos possibilitou acompanhar o trabalho 

operacional da estação de tratamento de efluentes (ETE), verificamos as condições de 

trabalho do operador e as dificuldades operacionais também fruto da concepção do 

sistema. Fizemos registros dos fenômenos que ali se processava. E essa experiência nos 

levou a uma relação mais aberta e propositiva com o conteúdo, facilitou nosso diálogo 

com o professor experiente, com os textos técnicos e com o operador do sistema. 

Conseguimos além de aprender o conteúdo de forma mais sólida fazer críticas a aspectos 

de concepção de projeto. Trouxe a mim maior entusiasmo e dedicação aos estudos. 

Entusiasmou inclusive o professor, que ficou mais à vontade para fazer as interferências. 

Essa experiência com certeza foi decisiva para a minha preparação para os pontos de 

concurso para professor. Na minha aula expositiva do concurso, o ponto foi Estação de 

Tratamento de Água, então já tinha pesquisado sobre as Estações de Tratamento de Água 

da Região, sobre seus processos, produtos químicos utilizados, qualidade das águas das 

bacias de captação e todas essas informações sistematizadas deram contexto para o 

diálogo com teoria e me garantiu a maior nota no desempenho pedagógico no concurso. 

Depois fiquei sabendo que a disciplina ETE voltou a ser ministrada como era antes. Havia 

sido uma experiência única, não mais reproduzida, e atendeu unicamente a minha turma, 

pois, foi fruto de uma iniciativa demanda por nós, estudantes, e não planejada pelo 

professor, no entanto, fruto de uma abertura, algo que emergiu, e que foi visto com bons 

olhos pelo professor e posto em curso. Parte dessa experiência foi utilizada como 

estratégia na minha seleção como professor. E como professor sei que dessa forma, com 
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a burocracia que temos, com a ausência de relações institucionais estabelecidas (da 

universidade com empresas, órgãos, prestadores de serviços de saneamento, etc.), muito 

em função da situação de exposição em que ficam essas instituições, a partir das 

observações e muitas vezes das críticas dos/as estudantes que as visitam, e também em 

decorrências das limitações de grande parcela dos/as estudantes em dispor tempo e 

recursos para atividades externas, uma experiência de aprendizado como a que tivemos é 

muito difícil de ser viabilizada, e termina por se tornar uma exceção. 

Outro aspecto importante a ser desenvolvida nessa busca das minhas memórias são as 

disciplinas que julgo possuírem conteúdos que por natureza são transversais. Abordam 

temas transversais. Pois, envolve amplamente fenômenos das mais diversas ordens, tais 

como os fenômenos químicos, físicos, biológicos, sociais e legais, ou seja, tratam do 

ambiente em interação, mais propriamente das modificações do ambiente, de impactos 

relacionados a um empreendimento, provenientes da adoção de uma política, da 

sistematização de uma política, da implementação de ações que colidem com a sociedade 

e as condições de equilíbrio ecológico. Envolve pensar o ambiente numa complexidade 

mais elevada.  

Considero existir no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental disciplinas que abordam 

questões transversais do currículo, por darem sentido, ou por relacionarem os demais 

campos de conhecimento e atuação do engenheiro a promoção da qualidade de vida das 

pessoas, ou por nos provocar uma reflexão dos serviços de saneamento, de gestão 

ambiental e de recursos hídricos a uma relação interinstitucional, com dispositivos de 

participação e controle social, bem como tratarem de interfaces do saneamento com 

outros serviços e políticas públicas, como forma de garantir maior efetividade quanto a 

promoção do bem-estar social. E são as disciplinas consideradas por mim transversais: 

além da Introdução a Engenharia Sanitária e Ambiental já mencionada anteriormente, a 

Hidrologia, o Planejamento de Recursos Hídricos, a Organização e Administração dos 

Serviços de Saneamento, os Problemas de Saúde Pública, Saneamento Ambiental e 

Avaliação de Impactos Ambientais. Os conceitos trabalhados nelas reverberam e 

terminam por dialogar com outras disciplinas. Porém, não são diálogos direcionados, 

como estratégia pedagógica dos/as professores/as, pois, eles/as não dialogam ou planejam 

esse encontro, ou ação pedagógica em sala de aula. O que não exclui de ocorrer esse 

diálogo por ação indiretamente relacionada a convivência entre os/as docentes, por uma 

certa sintonia entre eles/as, fruto de diálogos e trabalhos realizados juntos, trocas de 



32 
 

biografias, por isso, esses encontros e interações podem ser levados aos/às estudantes e/ou 

alunos/as por discussões e avaliações realizadas no âmbito das disciplinas. Mas posso 

afirmar que as questões, conteúdos e problemas tratados nessas disciplinas se implicam 

pela natureza de seus conteúdos. Nas referidas disciplinas, mais do que os professores ou 

professoras, os temas já são aglutinadores por excelência, porém, quando temos docentes 

problematizadores(as), tal perspectiva representa um ganho a disciplina. Nessas 

disciplinas os professores e as professoras quase sempre, definiam seu lugar de fala, o 

que defendiam, fundamentavam sua perspectiva ideológica e apresentavam claramente as 

outras perspectivas. A título de exemplificação, dentre as perspectivas antagônicas 

discutidas e muitas vezes levadas ao debate no âmbito da disciplina Organização dos 

Serviços de Saneamento Básico, foram levantadas a perspectiva da gestão segundo regras 

de mercado ou do bem-estar social, como uma política de prevenção da doença ou 

promoção da saúde, como uma obra eminentemente técnica e de infraestrutura ou como 

uma tecnologia social, portanto, concebida, implantada e operada com e não para as 

comunidades. Igualmente foram discutidos valores do neoliberalismo e do progressismo 

nas acepções sobre o controle do Estado sobre os empreendimentos e atividades 

socioeconômicas promovedoras de impactos socioambientais. E no âmbito da disciplina 

Gestão de Recursos Hídricos, discutíamos o grau de controle e efetividade dos 

instrumentos de gestão sobre esses empreendimentos. As estratégias provenientes de 

instrumentos de mercado e provenientes de instrumentos de controle tais como o poder 

de polícia administrativa do Estado. O peso das articulações políticas sobre as análises 

técnicas, tais como o caso da transposição do São Francisco. Fomos provocados a refletir 

se a liberação dessa obra tinha respaldo técnico ou simplesmente fora resultado de 

interesses políticos. Ou seja, no CESA também discutíamos resultados das manifestações 

ideológicas do neoliberalismo econômico e do progressismo nas políticas públicas de 

Estado, nas concepções e ações resultantes nas licenças ambientais, outorgas, sobre 

demais instrumentos de gestão e formas de prestação dos serviços de saneamento. Entre 

outros aspectos, discutíamos a importância da participação e do controle social como 

forma de promover maior efetividade nas políticas ambientais e de saneamento. 

O curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) me proporcionou contato com muitas 

disciplinas que considero possuir conteúdos transversais. Que me favoreceram realizar a 

conexão entre conteúdos de diversas outras disciplinas. E as que menciono aqui julgo 

terem sido as mais relevantes nesse sentido.  
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O meu caminhar para a docência 

Evidentemente nas minhas memórias, após passear sobre minhas vivências e experiências 

formativas, após apresentar meu olhar para o curso que me formou, após evidenciar 

aspectos formativos e estruturados no currículo do curso, as disciplinas que percorri as 

atividades que me foram oportunizadas e que eu me oportunizei fazer, devo construir o 

eu professor, o meu caminhar até chegar a condição de professor universitário e 

desenvolver elementos das minhas vivências e experiências que me fizeram professor, 

elucidando elementos das minhas ações pedagógicas. Ainda mais, por considerar essa 

uma grande questão da pesquisa pretendida por mim. Enfim, como eu me revelo pelas 

práticas pedagógicas que eu faço, e como o processo de modelar o currículo, isto é 

converter a leitura do currículo em práticas pedagógicas, me causam certa angustia. 

Angustia no sentido de fazer o conteúdo ser prazeroso para os e as estudantes, de eu 

conseguir me afastar da forma tradicional de ensino, e me aproximar de uma forma mais 

progressista, onde é dado um maior protagonismo aos/as discentes, para que eles e elas 

sejam mais estudantes e menos alunos/as, para que na qualidade de estudantes alcancem 

os caminhos geracionais do conhecimento, vejam como os conhecimentos são formados, 

constituídos e entendam também as suas fragilidades.  

Antes de chegar à universidade já ministrava aulas para o curso técnico. Porém, nos 

cursos técnicos não me considerava professor. Não me propunha a ser. Eu era consultor 

do Centro de Tecnologia Industrial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(conhecido pela sigla SENAI/CETIND). Fazia propostas técnicas e as executava. Porém, 

a gerente da área disse que eu deveria dar aulas e marcou uma avaliação pedagógica. No 

SENAI não se dá aula sem uma avaliação pedagógica. O fato de dar aula, no entanto, não 

retirava todas as obrigações que tinha com os demais projetos. Então, no final do 

expediente, após longa viagem de Lauro de Freitas até minha casa, no Bairro da Barra, 

em Salvador, é que eu desenvolvia os estudos necessários para ministrar as aulas. Fazia a 

revisão dos assuntos e pensava como trabalhá-los com os alunos e alunas. O material da 

disciplina já estava pronto, teria apenas que adaptá-lo às minhas necessidades, ou adequar 

de maneira que considerava ser mais adequado a turma.  No dia seguinte, com o conteúdo 

revisado, fiz a análise pedagógica, obtendo uma avaliação positiva, e em uma semana já 

estava na sala de aula, ministrando disciplina de 4 horas diárias, para uma turma do curso 

técnico, no Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC). Os conteúdos 

eram sobre Gestão Ambiental; Produção Mais Limpa; Gerenciamento de Resíduos 
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Sólidos; assuntos que trabalhava na área. Depois de concluído o curso, eram realizadas 

avaliações com os e as estudantes sobre o(a) professor(a). Eu sempre fui muito bem 

avaliado pelas turmas e continuei dividindo minhas atribuições de consultor com a de 

instrutor. Por maiores que fossem positivas, pelo menos nas avaliações da empresa, a 

satisfação dos e das estudantes sobre as minhas aulas, eu não me sentia realizado, tinha 

tempo apenas para absorver o que já tinha sido produzido e pouco tempo para planejar as 

atividades pedagógicas. Eu era o professor que eu criticava. E eu estava lá para atender a 

demanda da empresa.  

Desde o estágio, tinha construído uma importante relação com o SENAI/CETIND. Ainda 

estagiário tive a oportunidade de fazer propostas técnicas, atuar nelas, acho que tive o 

espaço que todo estagiário gostaria de ter. Até os cursos que gostaria de fazer, eu 

solicitava e a administração viabilizava. O curso de especialização em Gerenciamento de 

Recursos Hídricos foi um dos cursos que fiz viabilizado pelo SENAI/CETIND.  

No curso de especialização em Gerenciamento de Recursos Hídricos lembro de um 

professor que deu aula intensiva de Gestão de Recursos Hídricos, se não me engano foi o 

dia inteiro, dois turnos, manhã e tarde, não me lembro se foi a semana inteira. Ele inaugura 

a aula com algumas questões. Respondíamos as questões, sem muitas dificuldades, as 

entregávamos ao professor. Ele nos alertava que iriamos responder ao mesmo 

questionário no final da aula. Ficávamos atentos a aula para não nos escapar as dicas. No 

final da aula respondíamos o mesmo questionário. É incoerente, mas após as aulas as 

dificuldades, em responder o questionário, aumentavam. Se no início não tínhamos 

dúvida, no final tínhamos muitas. Saíamos de lá loucos para consultar os marcos legais e 

os autores que discutiam os assuntos. A recordação que eu tenho é que foi uma aula bem 

produtiva e estimulante. No entanto, de forma geral, os métodos de avaliação da 

especialização eram ainda muito tradicionais. Realizávamos provas. Graduei e concluí a 

Pós em Gerenciamento de Recursos Hídricos quase que concomitantemente. Graduado 

fui prontamente contratado. Ingressei no SENAI/CETIND, ficando por lá por volta de 3 

a 4 meses. Pouco tempo depois de contrato passei na seleção do mestrado e meu 

orientador já tinha me adiantado que teria que ser dedicação exclusiva, pelo menos nos 

primeiros semestres do programa. Foi uma dura conversa com minha chefe, me desliguei 

do SENAI assumindo o compromisso que no final do mestrado iria retornar para ao 

sistema. E o meu primeiro ciclo do SENAI tinha terminado ali. Fui recontratado pelo 

sistema depois de concluído o mestrado, onde fiquei apenas por um mês. Pois tinha 
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recebido uma proposta de trabalho irrecusável no grupo de pesquisa, do meu orientador 

na UFBA.  

O meu ingresso no Mestrado foi no primeiro semestre de 2006. Era o Mestrado de 

Engenharia Ambiental Urbana, oferecido pela Escola Politécnica da UFBA. Se 

compararmos o curso de mestrado com a graduação veremos diversas diferenças. O 

sistema de avaliação é muito diferente. Não são realizadas provas. Realizamos trabalhos, 

artigos e apresentações. O formato das aulas continuava preponderantemente expositiva, 

porém, eram mais abertas ao diálogo, e em algumas delas, éramos nós alunos/as que 

desenvolvíamos os assuntos em seminários. Existiam mestrandos de diversas idades e 

experiências, e éramos estimulados a fazer exposições, apresentações, ou a dar aulas sobre 

assuntos das disciplinas. No mestrado, o desenvolvimento, das nossas atividades 

avaliativas, era mais flexível. Cada um dos e das estudantes desenvolveram trabalhos 

mais vinculados ao seu objeto de estudo. Com a exceção das três disciplinas obrigatórias, 

as demais componentes do currículo foram livremente escolhidas. E poderiam ser em 

qualquer área de conhecimento, de qualquer programa de pós-graduação com mestrado 

e/ou doutorado. Os e as estudantes exerciam um maior protagonismo. No meu caso, o 

meu orientador me ajudou a realizar conexões das diferentes disciplinas em volta do meu 

objeto de análise, que tratava da gestão dos resíduos sólidos e do papel institucional do 

Estado nas políticas públicas. Cursei disciplinas ofertadas pela Escola Politécnica, 

Faculdade de Administração e na Faculdade de Economia. Ainda fui aluno ouvinte da 

Faculdade de Direito.  

No entanto, uma das disciplinas me chamou mais atenção. Disciplina denominada 

Metodologia de Pesquisa em Engenharia. Disciplina obrigatória do programa. Ela era 

ofertada uma vez na semana, com 4 horários. Era muito longa. Porém, foi responsável 

por reunir toda a turma. Ficamos um grupo coeso. Nos intervalos do 2º para o 3º horário 

fazíamos um lanche. Cada aula um grupo de estudantes era responsável por levar o 

lanche. Cada dia de aula uma dupla de estudantes era responsável por fazer o relatório da 

aula. No dia seguinte fazíamos o feedback da aula anterior, retomando o ponto de partida. 

A primeira aula foi ministrada pelo professor, e as demais pelos(as) mestrandos(as). 

Nessa disciplina também fizemos um exercício de análise crítica da nossa proposta de 

pesquisa. Em uma cartolina exposta na parede colocávamos o objetivo geral, e os 

objetivos específicos. Questões que problematizavam nossos objetivos. E caminhos 

metodológicos que pretendíamos utilizar para responder cada referida questão. O 
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exercício consistia em, após expor o nosso cartaz, receber críticas dos(as) colegas sem 

nos manifestar. Deveríamos apenas anotar as críticas. Foi uma ótima oportunidade para 

compreendermos qual percepção outras pessoas tinham ao ler a estrutura do nosso 

projeto. Todos nós fomos estimulados a fazer sinceras críticas, sem medo de errar. Recebi 

importantes contribuições para o meu trabalho proposto. Com elas, recortei melhor meu 

objeto de análise e dei maior clareza a meu texto. A culminância da disciplina foi a defesa 

do projeto. Tínhamos que entregar 5 cópias do projeto, uma para o professor da disciplina 

e as outras cópias para os e as colegas. Dois deles(as) ficariam responsáveis para analisar 

a forma, o atendimento a norma técnica, e dois outros(as) deveriam analisar o conteúdo 

do projeto de pesquisa. Tínhamos 20 minutos para fazer a apresentação, e os membros da 

banca, formados pelos(as) colegas de turma, deveriam arguir o proponente do projeto. 

Esse exercício foi muito interessante para nos colocarmos no lugar da banca examinadora 

dos trabalhos. As contribuições foram ricas. 

Durante o mestrado, fui convidado por professores do programa da pós-graduação para 

dar algumas aulas a suas turmas. Eram aulas relacionadas ao tema que estudava, ou com 

o produto de atividades desenvolvidas nas disciplinas que cursei. Nessa ocasião, me senti 

mais professor. Minha relação com o planejamento da aula foi diferente do experienciado 

por mim no SENAI/CETIND. Tinha um tempo maior para planejar, organizar as ideias. 

Não era orientado pelo material predeterminado de trabalho, eu elaborava meu próprio 

material. Pensava questões para discutir com os e as estudantes. Pensava como iria 

desenvolver o assunto a ser abordado com a turma. Dava aulas preponderantemente 

expositivas mais utilizava estratégias que favoreciam o diálogo. Organizava questões 

introdutórias, deixava os e as estudantes organizarem-se em grupos, responderem 

preliminarmente algumas questões, gerava uma discussão entre as equipes, selecionava 

aspectos apresentados por eles e elas para utilizá-los no desenvolvimento das aulas. 

Procurava incluir os e as estudantes na construção do processo pedagógico. Verificava 

algumas resistências, mas, a maioria da turma participava ativamente das aulas. 

No meio do Mestrado passei na seleção para analista ambiental no Órgão do Estado da 

Bahia, Instituto de Meio Ambiente (INEMA) e assumi a vaga, tendo que compatibilizar 

minhas atividades no órgão com o desenvolvimento da dissertação. No INEMA também 

era convidado a ministrar palestras em escolas e universidades de Feira de Santana, 

município onde sediava a unidade que fiquei alocado. Os convites eram mais comuns em 

semanas que tinham datas comemorativas do meio ambiente. No órgão ambiental do 



37 
 

Estado da Bahia tive uma importante experiência formativa. Tive a oportunidade de ver 

nas inspeções de campo diversas unidades operacionais de esgoto e unidades de 

destinação final de resíduos sólidos. Na grande maioria das vezes essas inspeções me 

despertavam profunda tristeza. Eram equipamentos extremamente onerosos e em 

péssimas condições de funcionamento. Exemplos de recursos públicos que não cumpriam 

suas funções sociais. Porém, cada inspeção técnica que realizava exigia que eu estudasse, 

revisasse a literatura técnica disponível sobre as atividades a serem analisadas, bem como 

os processos que tinham gerado a licença ambiental. Eu solicitava vistas a relatórios de 

visitas técnicas realizadas anteriormente por colegas do órgão. Esse histórico documental 

previamente revisado me dava uma perspectiva do que eu precisava olhar com mais 

atenção na inspeção técnica, e perceber o quanto a diversidade formativa dos meus 

colegas que precederam a minha visita, ampliavam a perspectiva de atuar em um 

determinado problema. Ia à sala dos colegas, biólogos, químicos, engenheiros civis, 

antropólogos, sociólogos, tirar dúvidas, etc., consultava previamente o que suscitaram em 

pareceres anteriores, perguntava sobre aspectos ainda não relatados, era aprendendo que 

me preparar para as visitas técnicas. Fiquei no órgão até a conclusão do Mestrado. 

Conforme tinha prometido à gerente do SENAI/CETIND eu retornaria para o meu 

emprego. Pedi desligamento do órgão e ouvi da minha superior que o INEMA tinha 

perdido zeloso e comprometido analista. 

Conforme adiantei voltei ao SENAI/CETIND. Porém, por lá, fiquei apenas um mês. 

Passei na seleção para trabalhar com o grupo de pesquisa na UFBA. A proposta era muito 

interessante, tanto do ponto de vista financeiro, mas sobretudo, pelo aprendizado e desafio 

do trabalho. O desafio era produzir uma análise de diversos indicadores sobre o 

saneamento para traçar um panorama situacional do saneamento básico no Brasil. 

Novamente, envolvido com uma equipe multidisciplinar que além de verificar a variedade 

de dados e fontes de dados, também, a luz da revisão bibliográfica, tivemos como desafio 

criar categorias de análise, que dessem claridade também a uma perspectiva qualitativa a 

análise da prestação de serviço ou das soluções de saneamento em uso. Fizemos uma 

importante discussão do que seria déficit de saneamento básico e a luz dessa definição 

verificamos fragilidades dos dados e indicadores oficiais que tínhamos a nossa disposição 

para realizar o estudo. Para o presente trabalho, julgo terem sido significativas referências 

em benefício da sua elaboração, as minhas experiências como bolsista de iniciação 

científica, sob orientação do mesmo grupo de pesquisa, os estudos desenvolvidos no 
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âmbito do mestrado, e a experiência de trabalho que tive no INEMA. Essas experiências 

me trouxeram uma perspectiva crítica sobre a qualidade do acesso aos serviços de 

saneamento e sobre o que os dados oficiais sobre o saneamento do Brasil revelavam. Qual 

o sentido real de sabermos a extensão ou o número de usuários de um sistema de 

abastecimento de água, se esse dado não revela a qualidade da água consumida e nem se 

a quantidade ofertada é adequada.  Afinal qual é o real acesso ao abastecimento de água? 

Como mensurar o déficit qualitativo? Esse exemplo se aplica a todas as demais 

componentes do saneamento e foi o nosso grande desafio. Definir o conceito de déficit e 

apontar esse déficit considerando os pressupostos legais determinados pela Lei nº 

11.445/07 que estabelece diretrizes para o saneamento básico em todo País entre outros 

dispositivos, e as limitações dos dados oficiais em atender ao conceito estabelecido de 

déficit. Esse exercício analítico julgo ter sido importante para preencher vazios da minha 

graduação.  

Na graduação víamos as soluções tradicionais das componentes de saneamento. Porém, 

não discutíamos em que condições elas se tornariam mais efetivas. A tecnologia era vista 

sem um contexto. Como algo determinado frente a qualidade da água ou do efluente, por 

exemplo. E não, como algo que deveria emergir, ser concebido a partir da análise de uma 

realidade implicada também com aspectos da vida dos seus usuários. A minha formação 

nesse sentido, de algo que passei a considerar tão essencial na formação de um 

engenheiro, ocorreu em atividades não obrigatórias do currículo. Ocorreu em atividades 

complementares. E foi mais fortemente preenchida no trabalho realizado no Panorama 

Nacional de Saneamento Básico. Os aspectos ambientais e econômicos eram vistos a 

partir da tecnologia e a relação de aspectos sociais eram pouco relacionados a tecnologia. 

Faltou fazer uma inversão. A partir do contexto ambiental, econômico e social conceber 

a alternativa tecnológica mais apropriada a uma realidade. Isso de alguma forma muda 

muita coisa. Frente ao que eu chamo elefantes brancos, unidades operacionais de 

saneamento implantadas e que não funcionavam ou funcionavam insatisfatoriamente. Tal 

fato ocorre com muita frequência e por muitos aspectos. Desde a problemas de 

fornecimento de energia, por falta d´água; por problemas de alagamentos e inundações; 

por ausência de mão de obra especializada; pela incompatibilidade orçamentária, das 

receitas e despesas; por incompatibilidade entre hábitos e costumes da comunidade; por 

falta de um controle necessário e adequado do uso e ocupação do solo; pela ocorrência de 

furto de equipamentos; por usos inadequados do sistema; por concepções equivocadas 
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dos serviços; entre diversos motivos que pude ver e ouvir no exercício da minha profissão, 

principalmente quando atuei no órgão ambiental do estado da Bahia. Porém, o que vi e 

vivi na minha caminhada profissional, só se consolidou como perspectiva do pensar o 

saneamento como campo da tecnologia social, como perspectiva da tecnologia 

socio/econômica/ambiental mais apropriada, quando atuei como colaborador na 

elaboração do documento diagnóstico do Panorama Nacional do Saneamento Básico, ou 

seja, uns cinco anos depois de graduado. 

Nesse projeto houve uma convergência de conceitos e valores que já vinham sendo 

trabalhados desde a disciplina Introdutória da ESA, na disciplina Saúde Pública, 

Saneamento Ambiental, Organizações dos Serviços de Saneamento, nas atividades de 

extensão e pesquisa, na minha experiência no órgão ambiental do Estado, na construção 

da minha dissertação, porém, veio a convergir no projeto Panorama Nacional do 

Saneamento Básico na concepção ou consolidação do conceito “soluções sanitárias 

apropriadas”, no saneamento na perspectiva da tecnologia social, e por sua vez, na 

concepção do engenheiro sanitarista e ambiental como um profissional que dialoga com 

múltiplas realidades, não simplifica suas ações a um procedimento técnico, a elaboração 

de projetos concebidos silenciosamente nos gabinetes, mas torna suas ações ato ruidoso, 

dialético, dialógico com a comunidade, envolvido e entrelaçado com as políticas de 

educação, saúde, infraestrutura, segurança, meio ambiente, contemplando-se todas as 

etapas de concepção, construção, operação, avaliação, e observando as influências e 

interferências entre todas as suas componentes e demais serviços e infraestruturas. A ação 

do Engenheiro Sanitarista e Ambiental passa a ser aquela que necessita de diversos 

olhares, das interpretações de múltiplas dimensionalidades e da leitura de múltiplas 

realidades, portanto, para promover o saneamento mais efetivo é necessário abarcá-lo na 

sua complexidade. 

Eu tive a oportunidade de verificar obras caras abandonadas e sem uso por serem 

concebidas sem uma análise criteriosa, integrada, nos aspectos de contemplação de todas 

as etapas construtivas e operacionais do sistema, como também no sentido de 

interferências entre as componentes do saneamento; e oriunda de uma concepção 

setorizada sem considerar outras ações interinstitucionais que garantissem a 

compatibilidade com demais políticas públicas; bem como pela falta de inclusão da 

participação da comunidade nesse processo, tanto nas fases de concepção do sistema e 

serviços, como nas fases de implantação e operação. Sistemas não funcionando 
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satisfatoriamente também pela ausência da cultura de favorecer a participação e o controle 

social. Eu analiso que embora não tenha me faltado oportunidades formativas, essas 

oportunidades foram restritas e não foram de amplo acesso aos graduandos e às 

graduandas. Foram apreciadas nos grupos de pesquisas, extensão e outras atividades tais 

como estágio, ou após a graduação, e considero que ainda falta à graduação uma estrutura 

pedagógica que viabilize conexões e reflexões mais apuradas, sobre os projetos e estudos 

de engenharia; e também que nos proporcione uma experiência sobre o contexto social e 

o contexto administrativo dos serviços e políticas públicas, concepção de uma plano de 

saneamento, planos de bacias hidrográficas ou deliberações de um comitê de bacia, ou a 

operação de uma unidade de tratamento, de um sistema de abastecimento de água, ou 

ainda, a implantação de um sistema, como fiscalizar, como ver o cumprimento de normas 

técnicas nas fases de concepção de projeto, implantação e operação. São algumas 

questões que considero que se abordadas de forma mais prática e contextualizada no curso 

de graduação colocariam os e as estudantes em um patamar crítico mais elevado. Eu tive 

oportunidade de acompanhar etapas da elaboração do Plano Municipal de Saneamento de 

Alagoinhas; e de acompanhar a formação do comitê de bacia hidrográfica do Salitre, 

muito em função de vínculos criados nas atividades optativas que vim desenvolver na 

UFBA. Mas, esse acesso é muito restrito. Poucos e poucas estudantes têm a oportunidade 

de ver a contribuição social do/a engenheiro/a para a formalização e implementação de 

políticas sociais. E essas experiências são fruto de parcerias interinstitucionais com o 

poder público e foram experiências que enriqueceram muito a minha formação.  

Depois dessas experiências é que eu pensei em ser professor. Concorri a vaga na UFBA 

de Barreiras, Município do Oeste da Bahia, próxima a divisa com o Estado do Tocantins, 

e hoje Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Eu fiquei classificado com a 

maior nota da prova discursiva, maior nota da prova didática, mas perdi nos títulos para 

uma professora doutora, pessoa que tive oportunidade de dividir muitas angustias quando 

me tornei seu colega. Sem expectativa de vir a ser convocado pelo concurso da UFBA 

assumi cargo na Fundação Nacional da Saúde, concurso que passei para servir na unidade 

de Recife Pernambuco, ficando por lá pouco mais de um mês. Pois, nesse período, fui 

chamado para assumir a vaga de professor em Saneamento no Instituto de Ciências 

Ambientais e Desenvolvimento Sustentável em Barreiras/UFBA. 

No ofício como professor percebi diversas coisas, um tanto desanimadoras, e que eu, 

como professor eventual não percebia. O trabalho do professor é um trabalho mais 
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isolado. É o professor, o conteúdo e seus alunos e suas alunas, e a priori é um trabalho 

onde o professor ainda assume uma posição ativa e alunos e alunas uma posição mais 

passiva. Não são estudantes produzindo junto com o(a) professor(a) algo. Nessa 

perspectiva, o trabalho se torna pesado. Principalmente nos primeiros semestres, os quais 

você terá que abrir disciplinas nunca antes ofertadas pelo curso, e nunca antes ofertadas 

por você. E revisar conteúdos da graduação, sem uma experiência vivencial. O que a 

priori me fez enfiar a cabeça na bibliografia técnica. E ser um professor bem tradicional. 

Aquele que organiza e despeja o conteúdo organizado. A pesquisa bibliográfica, como 

forma de absorção de conteúdos, é algo um tanto pesado. Pensar como trabalhá-los em 

sala de aula é quase impossível no tempo que dispunha. Como era um curso novo, eram 

três disciplinas de 60 a 90 horas, distintas e inéditas por semestre. Um sofrimento. E uma 

vergonha enorme, pois, não me via como o modelo de professor que gostaria de ser. 

Morria de medo de cometer erros em sala de aula. Só mencionava a fração do conteúdo 

que me considerava confortável para desenvolver. Deixava as mais difíceis para ir 

trabalhando mais adiante. A impressão que tinha é que a cada dia que passavam eu me 

isolava mais. Vivia em função de estudar, organizar minhas atividades e ir dar minhas 

aulas. É um processo pesado, e que se não cuidarmos pode ser naturalizado.  

Com o passar do tempo, retomando as disciplinas já ofertadas anteriormente, fui fazendo 

incrementos, revendo o que tinha dado e não deu certo. Incluindo e retirando atividades, 

buscava obter maior protagonismo dos e das estudantes. Foram sendo incrementadas 

outras bibliografias que abordam questões mais específicas. Foram pensadas avaliações 

mais abertas, argumentativas, construtivistas, com base em projetos, etc. Já dava para 

pensar em ganhar campo externo a universidade, tentar construir parcerias 

interinstitucionais. Me lembro que no segundo semestre tive a oportunidade de dar uma 

disciplina mais generalista, e que me garantiria possibilidades de versificar as atividades 

avaliativas e de aprendizado. A disciplina era Introdução a Engenharia Sanitária e 

Ambiental. Assim como meu professor na graduação realizei palestras, convidei 

profissionais da área, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

colegas meus que atuavam em órgãos e empresas da região, e solicitei aos e às estudantes 

que escolhessem temas relacionadas a ementa do curso para elaborarem monografias de 

no mínimo 15 laudas. Percebi que corrigir monografias, relatórios e trabalhos dava ainda 

mais trabalho que elaborar e corrigir as tradicionais provas. Mas, eu considerava esses 

caminhos mais proveitosos para os e as estudantes. Pois, foram para mim. Lembro que 
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eu chorei ao corrigir as monografias. Chorei porque a maioria delas estava com indícios 

de plágio. Também notei pouca dedicação na produção dos textos. E me deu muito 

trabalho corrigi-los.  Choroso telefonei para uma professora muito querida, que também 

foi minha orientadora de pesquisa, falei da minha decepção. A professora me disse que 

ela não passava mais monografias, e que o professor que ofertava a disciplina equivalente 

a que eu ministrava na Escola Politécnica da UFBA também não fazia mais isso. Segundo 

ela a incidência de plágios havia aumentado absurdamente. Eles tinham desistido de fazer 

a monografia como atividade avaliativa das suas disciplinas. E eu lamentei muito, pois, 

tinha aprendido tanto com as minhas monografias. Quanto aos plagiadores, a solução para 

não reprovar 80% da turma foi colocá-los para apresentar os trabalhos. Os plágios 

identificados ficaram com zero. E os e as estudantes para recuperar a nota tiveram que 

fazer apresentação oral sobre o tema da monografia. Tal iniciativa foi adotada para reduzir 

o índice de reprovação da minha turma de uma disciplina introdutória me fez perder parte 

das minhas merecidas e sonhadas férias. Mas fiz o que considerava mais efetivo para o 

aprendizado da turma. E nos demais semestres suspendi a realização de monografias. 

Fiquei um ano e meio na UFBA, logo depois fui redistribuído para UFMA, onde fui 

alocado no Campus da Cidade Universitária sediada na capital São Luís. O interesse pela 

redistribuição da UFBA para UFMA se deu por motivos afetivos. Eu me apaixonei por 

uma professora da UFMA, com quem sou casado e tenho dois filhos, um de 5 anos, 

completados no dia 19 de setembro de 2018, e outro de 1 ano de idade completados no 

dia 21 de abril de 2018. Ela tentou ir para Barreiras e eu tentei ir para São Luís. Chegamos 

a prestar concurso para o Instituto Federal da Bahia, ambos passamos em primeiro lugar, 

e aguardamos nossa convocação. Houve a recusa da transferência dela para Barreiras e a 

minha solicitação para redistribuição para UFMA durou pouco menos de 1 ano, mas pela 

implicação emocional esse período me pareceu muito longo. Minha solicitação chegou 

no gabinete do Reitor da UFMA justamente quando ele decidira criar o curso de 

Engenharia Ambiental. Recebi uma ligação do seu gabinete, me perguntando se eu teria 

condições de conceber o Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental. 

E minha resposta positiva, creio eu, contribuiu para a minha redistribuição. Concretizada 

minha redistribuição eu tinha que mostrar serviço, e fui trabalhando a proposta do curso 

ainda em Barreiras, que fora implantado no primeiro semestre de 2017. No período que 

fui redistribuído até a implementação do curso de ESA, fiquei alocado provisoriamente 

em um departamento administrativo, Departamento de Planejamento Acadêmico, onde 
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também trabalhei com indicadores de ensino e me disponibilizei para os departamentos 

de Geografia e do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia para ministrar 

disciplinas. Nas referidas unidades ministrei algumas disciplinas, até ser definitivamente 

alocado para o colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Apesar de já atuar como professor, posso considerar que o campo Educacional foi 

experienciado mais significativamente quando chego na UFMA. Na UFMA além de atuar 

como professor eu começo também a pensar e a me envolver em outras atividades que 

me fizeram pensar a educação. Dentre elas eu destaco a construção do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na UFMA, a construção de 

indicadores para avaliar as atividades de ensino na UFMA, a minha Participação no Pacto 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio e, por fim, o meu interesse pela pós-graduação em 

Educação. Na UFMA recebi um convite do Departamento de Educação para compor uma 

equipe do convênio da Universidade com a Secretaria do Estado do Maranhão e o 

Ministério da Educação para ser o expoente do módulo de Ciências Naturais, um Caderno 

do Programa denominado Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Foi uma 

experiência importante para mim, pois, tive a oportunidade de dialogar com outra 

realidade educacional, a realidade do ensino médio nas escolas públicas. E abri os olhos 

e a mente para as discussões da interdisciplinaridade em grandes áreas do conhecimento. 

No meu caso específico com as Ciências Naturais que envolve as disciplinas de Biologia, 

Física e Química. Discuti e pensei junto com representantes das escolas públicas o quanto 

pode ser fascinante para os e as estudantes serem provocados sobre fenômenos os quais 

sentimos e lidamos continuamente, tais como: por que nos alimentamos? O que acontece 

com os alimentos no nosso corpo? O que é saúde? Como os alimentos interferem na nossa 

saúde e por quê? Por que somos atraídos para o centro da terra? Como um navio flutua 

na água? Como o avião voa? Por que a água pode apresentar-se em três estados físicos? 

Por que existe variação da maré? O que é essa tal de alteração climática que tanto se fala 

nas mídias? etc. Nesses encontros eu tive a oportunidade de provocar os professores e as 

professoras sobre as disciplinas que compõem as ciências naturais, e como as mesmas 

podem dialogar diante dessas questões. Provocá-los sobre o quanto essas questões podem 

aguçar a curiosidade dos e das estudantes e podem ser ponto de partida para disseminação 

de um processo investigativo, com a construção de hipóteses, de novas questões, e pela 

busca de respostas, com a realização de leituras, experimentos, debates, utilização de 

recursos interativos para pesquisa e organização dos conteúdos em textos no formato de 
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jornal, revista, vídeos, maquetes, painéis, slides, apresentações teatrais, etc. Na 

exploração de diversas linguagens como instrumento para expor os conceitos e ideias 

formadas e compreendidas pelos envolvidos nos processos educacionais. Nesses 

diálogos, também foram apresentadas pelos professores e pelas professoras participantes, 

iniciativas no sentido de aproximação entre disciplinas, exemplos interessantes que foram 

compartilhados em sala de aula. O referido caderno suscitou esse debate, no âmbito das 

disciplinas que compõem as Ciências Naturais com o propósito de propor um olhar aos 

professores para o desenvolvimento das suas atividades pedagógicas, utilizando o 

conceito de Ciência Tecnologia e Sociedade. Os referidos módulos buscavam valorizar 

iniciativas pedagógicas contextualizadas na realidade dos e das estudantes, e também uma 

maior conexão entre as matérias. O conteúdo dos cadernos do programa, entre outras 

questões, propunha trabalhar valores da interdisciplinaridade e da contextualização nas 

práticas pedagógicas dos professores. 

É importante mencionar que para mim, no momento inicial da pesquisa, na concepção da 

primeira versão do projeto de pesquisa, que eu concorri ao doutorado, o termo 

transdisciplinaridade nem era conhecido por mim, e o termo interdisciplinaridade tinha 

como palavra-chave e central definidor a palavra “dialogo”. Era para mim o diálogo entre 

os/as professores/as, entre os/as alunos/as, entre discentes e docentes. E eu tinha o 

entendimento de que nessa construção de diálogos, esses diálogos iam no sentido de 

oportunizar um maior protagonismo dos/as alunos/as no seu aprendizado, mas no meu 

entender eles ficavam circunscritos a assuntos cognoscentes existentes entre as 

disciplinas, que tinham assuntos e temas em comum e/ou complementares. De maneira 

que os/as alunos/as pudessem identificar aspectos convergentes, divergentes e 

complementares tratados pelas diversas disciplinas sobre um problema comum, bem 

como pudessem identificar as diversas abordagens conceituais e metodológicas 

trabalhadas em cada campo de conhecimento. Tratava-se para mim de uma abordagem 

educacional que objetivava ampliar as perspectivas discursivas e analíticas sobre temas 

comuns as disciplinas de maneira a produzir uma síntese mais abrangente e completa 

sobre um conteúdo cognoscente. Eu não tinha ainda, internalizado no conceito da 

interdisciplinaridade o diálogo entre os conteúdos disciplinares e o contexto de vida 

dos/as alunos/as, ou ainda o diálogo com um contexto social de trabalho mais amplo. Um 

contexto de trabalho do tipo pesquisa-ação. Essa ideia mais abrangente da 

interdisciplinaridade foi sendo internalizada nas leituras que fiz de textos de Fazenda, 



45 
 

Klein e Lenoir (2012). Até então, para mim, a internalização do contexto do aluno ou do 

contexto social era algo complementar a interdisciplinaridade. Tanto é que eu me referia 

como qualidades progressistas do ensino a interdisciplinaridade e o contexto. Como se 

fossem coisas separadas e complementares. E agora eu vejo que na perspectiva dos 

mencionados autores/as o contexto, tal como o espaço social, como um instrumento de 

integração de conteúdos disciplinares, um instrumento para promoção da 

interdisciplinaridade, portanto, característica intrínseca e associada a 

interdisciplinaridade. E que nessa perspectiva, falar de interdisciplinaridade e contexto 

para mim, tornou-se algo redundante. 

Depois de ter digerido e trabalhado as ideias explicitadas no referido caderno com os e as 

docentes do ensino médio não poderia deixar de pensá-las para o curso de engenharia que 

eu tinha compromisso de elaborar o projeto político pedagógico. No processo de 

elaboração do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, logo percebi que tais 

perspectivas também estavam apresentadas na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação e Câmara de Educação Superior CNE/CES, que por meio da resolução de 

número 11 do ano de 2002 instituía3 as “Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia” (BRASIL, 2002). O que de certa forma me dava maior 

respaldo para defender um curso que apresentasse similares valores e me encorajava 

seguir nessa empreitada. Diante das proposições normativas ganhei força para conceber 

oficinas considerando cada competência formativa do e da profissional de Engenharia 

Ambiental e Sanitária. Hoje, compreendo que nesse momento, eu passo a utilizar o 

currículo, mais propriamente a estrutura do Projeto Político Pedagógico, como um 

instrumento para mobilizar uma dinâmica educacional que promovesse o encontro e o 

diálogo, dos e das estudantes com um contexto social, e dos e das estudantes com os(as) 

professores(as) que são responsáveis por disciplinas com objetos afins, professores(as) 

que por sua vez também dão voz as suas especialidades. Nessas estruturas, as oficinas 

seriam ou tem-se a pretensão que sejam um fomento ao ato de currículo que estimule na 

e no professorado a atitude interdisciplinar, e uma oportunidade aos e às estudantes de 

realizar vivências que transcendessem a formação técnica e abstrata. Eu desejava 

incorporar ao curso, ou melhor na estrutura do curso, um instrumento para uma formação 

que exigisse do e da estudante um maior protagonismo, maior prática dialógica com a 

 
3 Essa Resolução foi substituída pela Resolução CNE/CES nº2/2019 no dia 24 de abril de 2019, dia da sua 
publicação. 



46 
 

teoria, maior necessidade de construções relacionais, afetivas, vivenciais, atitudes 

cooperativas, da escuta e da fala, e maior construção de diálogos. Maior sensibilização 

sobre questões sociais e ambientais que permeiam o exercício profissional de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. Maior empatia para com os envolvidos no processo. Ou seja, 

desejava privilegiar dimensões formativas que apareceram de forma esporádica e não 

contínua na minha formação. E apareceram muito mais em decorrência de iniciativas 

voluntárias e individuais de professores/as (com atividades construídas em sala de aula e 

externas) e dos e das estudantes que souberam cavar oportunidades (em empresas 

juniores, em ações desenvolvidas associadas ao diretório acadêmico entre outras) ou 

aproveitar as oportunidades, por estarem atentos ou interessados (em projetos de pesquisa 

e extensão, participação de seminários e congressos, conferências, etc.) e/ou em 

condições de aproveitar e viabilizar as oportunidades de aventurar-se em experiências 

advindas de atividades anexas e não obrigatórias no currículo. E é bom destacar que essas 

oportunidades foram menores em função da estrutura curricular concebida, e essa é a 

grande crítica que faço ao curso o qual fui formado e me formei, a falta de uma estrutura 

curricular que fomentasse o mais amplo diálogo. Ou seja, eu considero que só não me 

faltaram dimensões formativas mais amplas em decorrência de iniciativas voluntárias de 

professores/as, e por eu ter tido interesse e oportunidade de buscar atividades anexas e 

não obrigatórias a minha formação. Nesse sentido, penso que as atividades de extensão e 

pesquisa, muito mais do que as estruturas curriculares, contribuíram na internalização da 

dimensão de contextualizar e trazer a articulação com as questões sociais para o âmbito 

da minha formação. Me faltaram, e faltaram aos meus e às minhas colegas uma concepção 

educacional transdisciplinar. Com os valores como os quais foram manifestados na Carta 

da Transdisciplinaridade lançada no dia 6 de novembro de 1994, no I Congresso Mundial 

da Transdisciplinaridade e assinada por importantes expoentes da pesquisa em educação, 

Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Manifesto que defende valores 

também para uma educação os quais incluem: o reconhecimento da existência de diversos 

níveis de realidade regidos por lógicas diferentes não podendo eles serem reduzidos a um 

único nível;  a abertura das disciplinas às questões que as atravessam e ultrapassam; o 

exercício da racionalidade aberta para novas formas de olhar, para a relativização de 

definições e objetividades; o exercício dialógico entre as diversas áreas de conhecimento 

(exatas, humanas, artes, literatura, subjetividades humanas, etc.); a busca da 

multirreferencialidade e multidimensionalidade nos processos de ensino aprendizagem; a 

compreensão do ser humano como um ser transcultural e transnacional e que tem a terra 
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como pátria; na concepção da educação que privilegia a formação contextualizada, 

concretizada e globalizadora; que dá espaço para o uso da intuição, do imaginário, da 

sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento; na compreensão que a 

economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso; na fundamentação das 

atividades educativas por meio do diálogo, respeito a diversidade, rigor argumentativo 

em relação aos dados e informações, e aos caminhos e barreiras, abertura ao 

desconhecido, ao inesperado e ao incompreensível; abertura ao combate a intolerância e 

a abertura a novas ideias, inclusive as opostas as nossas. Ou seja, o processo de ensino 

que incluem além da formação disciplinar, a formação multi, pluri, inter e transdisciplinar 

(NICOLESCU, MORIN, FREITAS, 1994). E creio eu, as oficinas interdisciplinares nas 

engenharias podem contribuir na direção da formação transdisciplinar que permita um 

pensar complexo.  

Pelo fato da disci, multi, pluri, inter e transdisciplinaridade serem conceitos importantes 

na minha reflexão, acho importante colocá-los em suspensão de maneira a fazer a 

distinção entre os referidos conceitos. E o texto da conferência proferida por Basarab 

Nicolescu (1997, 2000) no Congresso Internacional sobre a Responsabilidade da 

Universidade para com a Sociedade nos dá essa contribuição. Nesse texto a distinção mais 

geral e específica que distingue os referidos termos se dá pela relação de cada um deles 

com o espaço ou unidade disciplinar. Dessa forma, a disciplinaridade e a 

multidisciplinaridade é considerada pelo Nicolescu (1997, 2000) como experiências de 

pesquisa e pedagógica circunscrita a disciplina. Já a pluridisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade, o conhecimento ultrapassa as disciplinas, mas o objeto de estudo 

permanece no quadro estrutural disciplinar. E para o autor, é na experiência 

transdisciplinar que ocorrer o rompimento da barreira disciplinar, pois, a 

transdisciplinaridade é entendida pelo autor como compromisso com a compreensão do 

mudo presente, a vivência desse mundo, com as diversas dimensões do ser humano, que 

envolve o sentir, o conhecer, o fazer, o viver com os outros, e o ser, em mundo e em 

dimensões que não cabe numa disciplina. 

Para Nicolescu (1997, 2000) a pluridisciplinaridade é o estudo de um tópico realizado ao 

mesmo tempo, por várias disciplinas. Não é promovido o diálogo e a síntese das diversas 

contribuições dessas disciplinas, é passado apenas um panorama sobre o tópico em 

questão. Esse tópico embora seja comum é visto e trabalhado disciplinarmente. Já na 

multidisciplinaridade ocorre o diálogo entre as disciplinas. Trata-se de uma disciplina 
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foco trazendo outra disciplina para enriquecer o seu conhecimento. Quanto a 

interdisciplinaridade, Nicolescu (1997, 2000) compreende que ela tem um 

comprometimento maior com os processos de conhecimento, ela trabalha no âmbito de 

transferências, adaptação e/ou fusão de metodologias, que podem ocorrer em um grau de 

aplicação do método, ou seja, uma área do conhecimento passa a aplicar o método de 

outra área; em um grau epistemológico, onde uma área ao aplicar o método de outra, 

termina por adaptá-lo, resultando numa análise epistemológica; ou no grau geracional de 

uma nova disciplina, onde ocorre a fusão de métodos de uma disciplina para outra, e 

termina por gerar um novo campo disciplinar. E a Transdisciplinaridade trabalha as 

questões que estão entre, que atravessam e/ou estão além das disciplinas, pois, considera 

diversos níveis de realidade, e consideram as descontinuidades existentes entre esses 

níveis, enquanto as disciplinas consideram um nível de realidade ou parte dele. Para 

Nicolescu (1997, 2000) a transdisciplinaridade diferente das outras formas de 

conhecimento reúnem como pilares de sustentação além dos níveis de realidade, a lógica 

do terceiro incluído (explica Moraes, 2015, o que está entre o ser e o não ser, uma terceira 

possibilidade), e a complexidade (que eu compreendo ser a abertura para compreensão de 

uma realidade, nos seus múltiplos níveis de realidade e em sua dinâmica, olhando tanto 

para o todo quanto para as suas partes, e as relacionando, ou seja, buscando uma 

compreensão relacional). A transdisciplinaridade busca o caminho de autoformação dos 

indivíduos, é uma ação orientada “para o conhecimento de si, para a unidade de 

conhecimento e para a criação de uma nova forma de viver” (Nicolescu, 1997, p.1) é uma 

possibilidade de abertura para uma educação integral, que busca formar além de 

conhecimentos, busca formar sentidos. 

As questões educacionais e minha aproximação para a pós-graduação em educação 

Nesse caminho de concepção do Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, de tentar atender aos preceitos e dispositivos dos referidos 

documentos normativos já fui internalizando conceitos do currículo, como o currículo 

contribuiria para fomentar práticas pedagógicas interdisciplinares, fomentar diálogos 

entre as disciplinas com objetos e objetivos comuns, a análise do ambiente, os projetos 

ou concepção da intervenção nos ecossistemas naturais e sociais, modelos de gestão dos 

sistemas e serviços concebidos e das políticas ambientais. E surge nesse caminho, em 

plena fase de implantação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, o Doutorado 

Interinstitucional em Educação, oferecido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
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fruto de uma parceria estabelecida com a UFMA. E para o referido programa, eu 

encaminhei uma proposta de projeto de pesquisa voltado para a pesquisa do ensino médio, 

pois, na minha ótica positivista eu deveria analisar e estudar algo que estivesse muito 

afastada da minha realidade, e, ao mesmo tempo considerando que olhando para o ensino 

médio, poderia reportar experiências de práticas pedagógicas interdisciplinares a minha 

atuação como professor na universidade. Pretendia com a primeira proposta entender os 

obstáculos para o trabalho educacional interdisciplinar nas escolas públicas estaduais, e 

reporta-las a minha atuação prática na Universidade. 

Nessa escolha pesou alguns valores trazidos por mim da Escola de Engenharia. Eu 

aprendi, meio que na graduação e no mestrado, que eu não poderia está implicado 

diretamente com o objeto de pesquisa, logo eu pensava que eu não poderia tratar de algo 

que eu estava diretamente envolvido, como por exemplo: eu não poderia estudar e discutir 

um curso qual eu fui formado, e muito menos avaliar e discutir um curso que eu concebi 

o projeto político pedagógico. Considero que na engenharia existe uma perspectiva que 

essa análise seria melhor realizada por um/a pesquisador/a de fora, que não tivesse 

envolvimento com o objeto de pesquisa. Acho que isso é uma visão positivista de que o/a 

pesquisador/a não pode ser contaminado pelo objeto de pesquisa. Existe um entendimento 

de que o/a pesquisador/a deve manter uma certa distância do que se pretende analisar. Por 

isso a minha primeira proposta para o desenvolvimento da tese, submetida e aprovada 

pelo programa da Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense foi “A aplicação 

de abordagens pedagógicas-curriculares que internalizam preceitos da contextualização e 

interdisciplinaridade na área de ciências da natureza”. Porém, dificuldades foram 

apresentadas ao desenvolvimento desse primeiro projeto, e um professor do programa do 

doutorado sinalizou para a possibilidade de eu trabalhar temas mais próximos do meu 

trajeto, sobre o qual teria acumulado maior vivência. Então, foi pensado uma segunda 

perspectiva de estudo, “A formação do engenheiro sanitarista e ambiental frente aos 

debates interdisciplinares: uma análise de percursos curriculares discentes e de práticas 

pedagógicas docentes”. 

Minha principal motivação para o doutorado era discutir as práticas pedagógicas numa 

perspectiva da ação educativa contextualizada e interdisciplinar, e com o avançar da 

leitura, agora inclui-se a perspectiva da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. E 

isso envolve um caminhar do meu entendimento sobre os dois conceitos, que perpassa 

por Ivani Fazenda até Nicolescu. E eu vou tentar contar aqui esse caminho para enriquecer 
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um pouco mais essa reflexão. O conceito de interdisciplinaridade passou a ser ventilado 

em mim, quando eu era aluno de graduação. No curso de EAS, esse termo, volta e meia, 

era sacado por um/a ou outro/a professor/a, também surgia em um ou outro texto de 

estudo. Creio eu ter saído do CEAS com o entendimento de que a interdisciplinaridade 

era produto de um construtivo dialogo entre disciplinas, por volta de questões comuns as 

distintas áreas de conhecimento. Ou seja, tinha o entendimento simbólico que a 

interdisciplinaridade ocorria numa área de interseção entre diversos campos de 

conhecimento. Essa área de interseção formava um campo de conhecimento comum onde 

permitiam as diversas áreas do saber trocarem experiências, e aprenderem umas com as 

experiências das outras, oportunizando ocorrer uma visão mais abrangente e rica sobre os 

temas cognoscentes comuns as diferentes disciplinas. 

Até pouco tempo atrás, quando eu falava em interdisciplinaridade as interações das 

dimensões disciplinares era uma coisa, e as abordagens as quais trazem para o campo de 

atuação e reflexão sobre os contextos de vida, a vida no trabalho, a vida na cidade, a vida 

social, a história de vida, a vida econômica, a vida política e as relações da vida entre as 

pessoas, e dessas pessoas com o meio ambiente, em sua dinâmica vivencial representativa 

e simbólica eram uma abordagem complementar. Era o contexto em uma comunidade, 

aspecto importante a serem trabalhados na formação dos/as estudantes, mas que não era 

um valor próprio da interdisciplinaridade. Embora eu reconhecesse que as atividades na 

universidade de estágio, pesquisa e extensão tenham me favorecido vivências mais 

próximas de uma integração ou integralidade do conhecimento. No entanto, no conceito 

que eu tinha de interdisciplinaridade, não aparece o sujeito, o contexto de vida, as 

vivências, a perspectiva de um mundo vivo e dinâmico, estamos falando apenas das 

dimensões disciplinares.  

E quais as implicâncias disso? Na concepção das oficinas no PPPCEAS eu concebi 

oficinas comprometidas com um trabalho interdisciplinar e contextualizado. E na 

primeira proposta apresentada por mim à Pós-graduação em Educação da UFF, na 

primeira versão do meu Projeto de Pesquisa eu o intitulei no sentido de estudar práticas 

pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas. Ou seja, contexto da vida era um valor 

que para mim não pertencia à interdisciplinaridade. 

Aí, eu começo meus estudos na Pós-graduação com obras de Fazenda e organizadas por 

Fazenda. E eu passo a entender que Fazenda tem uma perspectiva muito mais rica sobre 

a interdisciplinaridade. Dessa forma, eu passei a internalizar que falar em práticas 
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pedagógicas mais interdisciplinares e contextualizadas era uma redundância. Pois, a 

impressão que eu passei a ter é que o contexto de vida já era um valor implícito no 

conceito da interdisciplinaridade. Para Fazenda (2012) a educação deve se comprometer 

com a busca do autoconhecimento com uma perspectiva do conhecimento do todo. Ela 

considera que o ser humano tem história e contexto, e vive em constante interação com o 

ambiente social-cultural-natural. Essa busca do autoconhecimento é a busca do todo 

conectado, que dá ao ser humano humildade. Uma humildade onde todos, inclusive 

aquele que tem mais anos de estudo que os outros se dispõe a aprender junto. Para a 

mencionada autora é importante fomentar nas instituições de ensino o que considera ser 

a atitude interdisciplinar, que tem como características básicas a promoção do diálogo e 

da capacidade de a comunidade colocar e resolver problemas. Para Klein (2012) a atitude 

interdisciplinar de Ivani Fazenda é singular ao “hábito integrador da mente” de Newell, 

onde no processo interdisciplinar são trabalhadas a diferenciação, comparação, 

constatação das diferentes perspectivas (disciplinas, profissionais e interdisciplinares); a 

identificação de pontos comuns e o esclarecimento quanto as diferenças, sobre as suas 

relações numa tarefa a ser cumprida; é a ação de delinear um entendimento baseado nos 

pontos comuns, porém, suscetíveis a diferenças em um contexto (KLEIN, 1996 apud 

KLEIN, 2012). Então, daí entendo eu, o fazer uma atividade, viver uma atividade 

comprometida em realizar uma tarefa, dialogando com essa tarefa e com diversas leituras, 

com as diversas experiências registradas em distintos campos de conhecimento, 

promovem o encontro do contexto com os diálogos entre as disciplinas, incluindo o 

contexto nesse dialogo. Logo, entendo eu, na perspectiva de Fazenda, o contexto, a 

superfície do real vivida na subjetividade de cada indivíduo, é também um valor da 

interdisciplinaridade. Já na perspectiva de Nicolescu, eu tenho o entendimento de que, 

essa perspectiva dialógica, dos conhecimentos disciplinares e os conhecimentos vividos, 

é um valor do que o autor compreende como transdisciplinaridade e não 

interdisciplinaridade. 

Eu cheguei a Nicolescu, depois da leitura de Morin, e depois de intervenções da minha 

orientadora. Ela sabiamente me puxou a orelhar. Eda: “você tem que ler Nicolescu”. 

Conforme mencionei no meu memorial, Nicolescu (1997 e em 2000) fez uma distinção 

entre pluri, multi, inter e transdisciplinaridade. Eu não vou retomar aqui todos esses 

conceitos. Eu vou retomar aqui apenas aos conceitos de inter e transdisciplinaridade e de 

como esses conceitos me fez rever aquela representação simbólica que eu tinha da 
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interdisciplinaridade, e tentar reproduzir aqui, nessa representação simbólica, a 

transdisciplinaridade, que é um conceito que me apareceu no primeiro contato no livro de 

autoria de Maria Cândida Moraes (2015), no início do Doutorado, e que, por sua vez, me 

apresentou a Edgar Morin, a perspectiva do pensar complexo e do aprendizado para o 

pensar complexo. Conforme apresentei anteriormente, para Nicolescu (1997, 2000) a 

transdisciplinaridade é a única perspectiva de aprendizado e formação do conhecimento 

que rompe com o limite disciplinar, por uma perspectiva que para ele a 

transdisciplinaridade se compromete com a compreensão do mundo na 

contemporaneidade, com o mundo vivido e contextualizado. Se compromete com 

dimensões de aprendizado além das analíticas, inclui nos processos de aprendizado as 

dimensões humanas, que conforme mencionei anteriormente, envolve o sentir, o 

conhecer, o fazer, o viver com os outros, e o ser, em mundo e em dimensões que não cabe 

numa disciplina. Conforme vimos anteriormente para Nicolescu (1997, 2000) a 

interdisciplinaridade se compreende no âmbito de transferências, adaptação e/ou fusão de 

metodologias, podendo resultar assimilação de metodologias, em novas aplicações, em 

novas epistemologias e em novas metodologias por fusão. Já a transdisciplinaridade tem 

como questões dimensões de aprendizados que estão além das disciplinas, em níveis de 

realidade que transpassam as disciplinas, ou que estão entre as disciplinas, entre o ser e o 

não ser, como uma terceira possibilidade, na complexidade entre olhar para o todo e as 

suas partes, e não apenas para as partes do todo. E para Nicolescu (1997) é nessa 

perspectiva de aprendizado que é oportunizada a autoformação dos indivíduos, é data aos 

indivíduos uma orientação para o conhecimento de si, e para revisão das formas de viver, 

novos sentidos para o viver. O contexto contemporâneo é para Nicolescu (1997) um valor 

da transdisciplinaridade, e não da interdisciplinaridade.  

Do exposto, eu devo assumir que as oficinas estabelecidas como interdisciplinares, na 

verdade, entendo eu, ela tem no campo das possibilidades e da intenção tem uma 

perspectiva transdisciplinar no sentido dado por Nicolescu. E como eu vou trabalhar com 

Morin, eu devo utilizar Nicolescu como referência pela proximidade teórica desses dois 

autores, pelo entendimento comum sobre os valores presentes na transdisciplinaridade. 

Depois das leituras realizadas por mim. Eu julgo ter um entendimento menos simplificado 

que o anterior, e com mais elementos na interpretação simbólica da interdisciplinaridade. 

A minha compreensão sobre a interdisciplinaridade continua sendo a de um produto de 

um construtivo diálogo entre disciplinas, por volta de questões comuns as distintas áreas 
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de conhecimento. Porém, a minha leitura sobre as áreas de intercessão entre as diversas 

áreas de conhecimento, mudou. Ou seja, eu passo a ter a compreensão de que as 

disciplinas têm campos de interesse comuns, as quais elas sombreiam, e não se 

interceptam, pois, estão em dimensões diferentes. Passo a ter o entendimento de que, em 

uma área de interesse cognoscente comum, cada uma das disciplinas ocupavam 

dimensões diferenciadas, pois, utilizam abordagens diferenciadas, caminhos 

metodológicos, epistemologias diferenciadas, que dá a cada área de conhecimento 

perspectivas teóricas, analíticas, reflexiva, explicativa, discursiva, linguística 

diferenciada, uma dimensão de aprendizados sobre uma determinada área do 

conhecimento, que poderiam representar sobre os fatos de interesse em comum, questões 

convergentes, divergentes, complementares, visões específicas, particulares, ou seja, 

perspectivas diversas que quando relacionadas e interligadas enriqueceriam os estudos 

em perspectivas e reflexões, permitindo a inter-revisão, inter-aprendizado, das diversas 

áreas de conhecimento, uma abordagem mais abrangente sobre um problema, ou conjunto 

de problemas, comuns as áreas de conhecimento envolvidas nesse diálogo construtivo. 

Isso porque, nesse novo conceito eu já assumo existirem diversos níveis e/ou dimensões 

de realidades, assim como preconizam o Nicolescu e o Edgar Morin. 

Visto minhas andanças para o entendimento da inter e transdisciplinaridade, de Fazenda 

e Nicolescu, devo registrar que logo no início do doutoramento, eu tinha uma perspectiva 

inicial de que ao discutir as possibilidades práticas de desenvolvimento da atividade 

docência, estaria também discutindo minha atuação como professor, estaria me 

reciclando, analisando, e encontrando novas possibilidades. Eu estaria criando 

possibilidades de superação como profissional de ensino. E as perspectivas da inter e da 

transdisciplinaridade parecem ser muito ricas de possibilidades nesse sentido. Por isso, 

inicialmente, nas duas propostas busquei como objeto de análise as práticas pedagógicas, 

ou melhor, a prática pedagógica como perspectiva de um currículo mais dinâmico. E após 

a qualificação, e sobre nova orientação venho sendo introduzido pela minha orientadora 

e seu grupo de pesquisa ao aporte autobiográfico, que me vem abrindo e iluminando para 

outra perspectiva de trabalho, mais condizente com as minhas perspectivas de pensar a 

formação acadêmica e a pesquisa cientifica. Venho entendendo o aporte autobiográfico 

como uma perspectiva crítica ao positivismo, mais especificamente à busca da 

imparcialidade analítica, e uma defesa da aproximação do sujeito observador do seu tema 

de pesquisa e da imersão de aspectos da subjetividade humana também como questões 
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relevantes da pesquisa, procurando romper com a visão do distanciamento do sujeito do 

objeto como parte de uma estrutura garantidora da imparcialidade. Dessa forma, no 

presente estudo proposto, admito ser dispensável o uso de esforços e energia para a 

suposta promoção da imparcialidade, pois, considero que a pesquisa não é e nunca será 

guiada simplesmente pelos instrumentos, e antes dos instrumentos, e acima deles existem 

sujeitos, que fazem escolhas das instrumentações e caminhos de pesquisa a serem 

percorridos, e isso por si só já tem relação e implicações relacionadas a história de vida 

do pesquisador com o tema e os sujeitos de sua pesquisa, portanto, tem na intermediação 

da análise, as relações constitutivas presentes nas decisões do sujeito pesquisador, na 

forma como cada sujeito compreende e dialoga com outros sujeitos e com os temas de 

reflexão e compreensão. Então, no presente proposta passei a considerar ser indispensável 

colocar em evidência essa relação do sujeito de pesquisa com os temas de reflexão e 

compreensão, considerando a subjetividade, revelando o local de fala e de expressão, 

onde cada sujeito se situa frente aos temas que busco compreender, como e em que 

condições os sujeitos interagiram e interagem com eles.  

A minha inserção numa nova orientação me fez ver a indispensabilidade de construir uma 

narrativa autobiográfica fundamentada em pressupostos elucidados por alguns autores e 

autoras que iremos trabalhar mais profundamente na constituição dos capítulos que 

fundamentam melhor a pesquisa. Me fez ver, clarear e me situar frente a minha história 

de vida implicada com os currículos dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, os 

quais eu respectivamente percorri na qualidade de aluno/estudante e professor na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), e fui elaborador do Projeto Político Pedagógico 

para a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), instituição que atuo como professor. 

Também me implicou ainda mais com valores emergentes da interdisciplinaridade que 

me abriram a perspectiva de organizar um novo currículo de engenharia e me fizeram ver 

uma perspectiva de projeção do currículo dinâmico, em sua dinâmica, ou seja, me dão 

uma expectativa de resultados formativos mais efetivos e envoltos de uma olhar mais 

complexo (na acepção da palavra trazida por Morin) das questões que a profissão se 

envolve. Hoje, a luz de uma nova orientação, a formulação do presente projeto tem dado 

foco as oficinas interdisciplinares criadas por mim, no curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária da UFMA. No sentido de observar campos de possibilidades dessas oficinas 

para um pensar mais complexo (conforme nos desafia Edgar Morin autor que trabalhamos 
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no nosso referencial teórico), bem como, compreender os significados que têm sido dados 

a elas pelos/as docentes e discentes do curso, considerando as suas histórias de vida.  

Após a exposição de mim, para mim, e sobre a minha trajetória de formação e sobre a 

trajetória da constituição de um tema de pesquisa, e para os leitores e leitoras dessa tese, 

encaminho a introdução do trabalho de pesquisa, introdução também fruto dessa reflexão. 
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INTRODUÇÃO  

A introdução do trabalho é o lugar qual se convencionou que nós pesquisadores devemos 

problematizar o tema de pesquisa, delimitando o assunto, definindo os problemas e 

objetivos de pesquisa, a relevância do trabalho e descrevendo como a pesquisa foi 

estruturada. 

O avanço científico traz contradições temporais (passado, presente e futuro), pois 

ampliam-se as perspectivas de atingir capacidade de suprir carências e inseguranças que 

nunca são superadas, e em muitos aspectos se agravam (SANTOS, 1987). Essa 

contradição é bem representada por uma questão publicada em artigo intitulado o 

discurso sobre as ciências e as artes, em plena ascensão da ciência moderna, quando a 

racionalidade técnica e científica ganhava uma ordem científica emergente, por Jean-

Jacques Rousseau, que faz a seguinte pergunta: “O progresso das ciências e das artes 

contribuirá para purificar ou para corromper os nossos costumes?” (SANTOS, 1987, 7p.). 

Para o desdobramento dessa primeira pergunta segundo Santos (1987), Rousseau também 

encaminhou outras questões:  

há alguma relação entre a ciência e a virtude? Há alguma 
razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar 
que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os 
homens e mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento 
científico produzido por poucos e inacessível à maioria? 
Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na 
nossa sociedade entre o que é e o que se aparenta ser, o 
saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a prática? 
(SANTOS, 1987, 7p.). 

A fática conclusão do referido autor foi um simples “não”.  

Dessa abreviada discussão trazida por Santos (1987) sobre as questões levantadas por 

Rousseau em 1750 que perduram até os dias de hoje e só vem ganhando ambiguidade e 

complexidade, o autor nos pergunta se seria muito diferente as questões trazidas por 

Rousseau e a questão apresentada por ele (Santos). Para Santos (1987) as questões de 

Rousseau mudam de forma, mas, a mais de duzentos anos, continuam as mesmas, e eu as 

adaptando de Santos (1987) exemplifico: quais relações da ciência com a ética? Quais os 

valores do conhecimento ditos ordinários ou vulgares que dão sentido as nossas práticas 

e que a ciência teima em considera-las irrelevantes, ilusórias e falsas? E qual o papel do 

conhecimento científico no enriquecimento e empobrecimento das nossas vidas? Quais 

aspectos positivos e negativos promovidos pela ciência a nossa felicidade?  E de forma 
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mais contextualizada, Santos ainda nos provoca: qual a utilidade e felicidade me 

proporciona um automóvel quando ninguém da minha vizinhança tem, ou quando toda 

gente tem exceto eu? E considerando que a vida toda eu tive um automóvel, o que seria 

não o ter? 

Estas questões de Rousseau, revigoradas por Santos, e em constante reconstrução e 

discussão na sociedade nos remete a aspectos da desigualdade social e de oportunidades 

acentuadas também em decorrência do advento da tecnologia. Elas nos remetem a questão 

da dependência pela tecnologia. Elas nos remetem a relação da ciência com a advento da 

tecnologia e desse processo sem uma profunda internalização de preceitos éticos. E, essas 

questões perduram, pois por mais que façamos uma reflexão ética da tecnologia na nossa 

vida, essa reflexão não se concretiza em ações, pois, a ciência para o progresso e para o 

advento tecnológico termina por não favorecer uma reflexão ética da sociedade, e sobre 

o papel da ciência no âmbito de políticas públicas no sentido de reduzir as desigualdades 

sociais, reduzir os danos socioambientais, e reduzir a socialização desses danos e custos, 

ou seja, reduzir as manifestações de danos e custos, promovendo condições da realização 

de bem-estar de forma mais universalizada. Do exposto, defende-se aqui que essa 

dicotomia da ciência para a técnica e tecnologia e para a análise prévia e contínua dos 

efeitos da implantação e uso dessas técnicas e tecnologias devem ser objeto de reflexão e 

formação nas engenharias para a ética. E posso afirmar que são, porém, são na maioria 

das vezes em um momento específico do currículo, em uma caixinha apresentada no 

organograma do curso de engenharia nos primeiros semestres do curso. E são geralmente 

trabalhadas para ou com os/as discentes numa perspectiva abstrata, sem a promoção de 

vivências e ainda desvinculadas do saber técnico. É como se fosse criada um desvinculo 

entre as funções técnicas e éticas, sendo que a ciência deveria ser entendida como a 

colisão das duas questões: do desenvolvimento técnico e científico e em função de 

questões éticas, dentre elas, a de melhorar a qualidade de vida das pessoas, em sua 

universalidade. Ou seja, nas palavras de Santos (1987, p.9) o novo paradigma cientifico 

deveria ser entre outros aspectos e valores aquele que deixa de “fazer sentido a distinção 

entre as ciências naturais e sociais”; rompe com a hierarquia entre o conhecimento vulgar 

e científico; e torna as ciências humanas como catalisador das ciências naturais, entendo 

eu, fazendo as questões éticas principal balizador das decisões técnicas e científicas. Do 

exposto eu entendo que essa nova perspectiva aproxima a ciência de uma vivência, ou do 

campo das vivências, que extrapola o saber para uma técnica e/ou tecnologia para uma 
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reflexão dela sobre a vida, e para uma prática de aprendizado que entre outras questões 

reúnem diálogos entre vivências e teorias científicas. 

Sabemos que a educação é essencial para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. 

Os indicadores censitários e epidemiológicos mostram impactos diretos da educação 

quando são associados a maiores ganhos salariais e como fator de proteção a doença. No 

entanto, também há uma importante discussão sobre a educação como formadora de mão 

de obra qualificada e como formadora de cidadãos com senso crítico e com 

responsabilidade social e ambiental. Essa discussão tem sido construída por autores da 

educação que questionam o preparo dos indivíduos e da coletividade para tratar de 

problemas complexos (no sentido dado por Morin). Somos questionados se nosso sistema 

educacional tem levado a humanidade a ter condições de fazer uma leitura crítica do 

mundo, de levar a coletividade a uma organicidade para reagir a desafios emergentes, tais 

quais as mudanças climáticas, comprometimento dos recursos naturais e da capacidade 

de resiliência dos ecossistemas, crescente escassez hídrica, comprometimento da 

qualidade do ar e dos oceanos, redução da biodiversidade, aumento da violência, da 

pobreza, de conflitos ambientais, o comprometimento dos direitos humanos e com 

equidades sociais, entre outros a capacidade de realizar atividades profissionais que nos 

exige uma capacidade comportamental, relacional, emocional, criativa, ativa, dialógica, 

interpretativa, analítica, empática, ou seja, atividades laborais cada vez mais complexas e 

que exigem do processo educativo uma maior preocupação no desenvolvimento de uma 

relação entre pensamento e conhecimento. No entanto, os dados científicos nos mostram 

que não estamos conscientes o suficiente para reagir aos problemas socioambientais 

emergentes. Reagimos mais significativamente aos estímulos voltados para o consumo, e 

não estamos conseguindo nos organizar como sociedade para realizar o enfrentamento 

dos problemas socioambientais, e estamos indo no sentido oposto, acelerando nossos 

passos para o abismo, nos tornamos uma expressão do individualismo com crescente 

desprezo pelo bem-estar coletivo, equidade e para com os direitos humanos.  

Tendo em vista essas constatações, diversos autores têm questionado os modelos 

educacionais, e dentre os autores que fizeram e fazem esse questionamento, eu pretendo 

nesse trabalho fazer um diálogo com Edgar Morin que respectivamente traz a discussão 

a perspectiva do pensar complexo e defende a formação crítica dos sujeitos, e nos 

provocam uma reflexão sobre os rumos da educação. E também pretendo discutir como 

o currículo pode contribuir com as práticas pedagógicas dessa natureza, para tanto, julgo 
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importante fazer um diálogo com a obra de Sacristán que discute a relação da prática 

pedagógica com o currículo, mas especificamente uma revisão do livro “o currículo uma 

reflexão sobre a prática”. E dessa discussão mais geral, que versa sobre qual 

direcionamento deve ser dado a educação e de como o currículo colabora na fluidez dessa 

direção ou sentidos, pretendo chegar a uma reflexão sobre um tema mais particular. O 

tema de interesse que tenho me dedicado desde 1999. Pois, me dedico ao campo da 

formação da Engenharia Sanitária e Ambiental desde o momento em que ingressei no 

mesmo. Eu o vivenciei na qualidade de aluno e de estudante, passando pelo momento em 

que o coloco em prática no exercício da minha profissão, e pelo momento que me 

descubro como professor e participo do processo de idealização de um novo curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade que leciono. E chego ao presente 

momento, onde me lanço ao desafio de desenvolver uma tese. Uma tese que versa sobre 

uma perspectiva de formação profissional mais progressista, e em um campo de atuação 

que eu entendo ser por natureza interdisciplinar e transversal, porém, pela sua origem, 

lotado no campo das engenharias e originário da engenharia civil, com uma abordagem 

epistemológica e pedagógica de cultura muito positivista. 

Quando eu me refiro a palavra “positivista”, “cultura positivista” estou me referindo a 

uma filosofia cientista considerada racional e organizada por Conte e fundada por Renê 

Descartes, Frances Bacon e Galileu Galilei que influenciou consideravelmente as Escolas 

Politécnicas do Brasil. Sintetizando o que iremos tratar de forma mais aprofundada no 

nosso referencial teórico, essa filosofia reforça uma tradição mecânica cartesiana 

sintetizada na imagem de uma ciência dotada da capacidade de definir leis regentes da 

realidade pela observação sistemática e controladas dos fatos e fenômenos. Essas 

observações devem ser preferencialmente reproduzidas repetidas vezes, para obtermos 

maior grau de precisão sobre as observações realizadas sobre os fatos. Essa observação 

sistemática e controlada exige o isolamento do fato das condições que o perturbem, ou a 

simplificação da observação a variáveis intervenientes mais relevantes, dá preferência a 

instrumentalização do método e considera necessário o distanciamento do observador do 

objeto de análise, pois, o pesquisador também passa a operar no processo investigativo 

como um instrumento, a ser calibrado e distanciado suficientemente das especulações 

subjetivas para não ocorrer interferências na leitura dos dados observados e anotados 

sistematicamente. Nesse aspecto, a ênfase investigativa é dada a ciência analítica e 

descritiva, subtraindo-se a abordagem sistêmica, explicativa e dialógica. Supõem-se 
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eliminar a subjetividade humana por meio do método racional e pela linguagem sintética 

e matemática. A narrativa dos sujeitos é substituída pela descrição dos fatos.  

Considero que esse modo de ver a produção de conhecimento termina por corromper o 

sistema educacional, termina por valorizar o ensino enciclopédico, que prioriza o 

conteúdo dos principais achados científicos, e subtrai da formação do conhecimento a 

explicação e o dialogo por volta desses achados científicos, os desconsiderando também 

no contexto de vida dos/as alunos/as. Dessa forma, entendo eu, o conhecimento passa a 

ser internalizado no sistema educacional como algo a ser assimilado e não construído. É 

implementado um sistema conservador de ensino, onde o conhecimento técnico e 

científico não pode ser confrontado com o contexto de vida e vivências da comunidade 

escolar, sob pena de contaminar o conteúdo a ser assimilado por questões no campo da 

subjetividade dos/as alunos/as. As instituições de ensino, terminam dessa forma, 

fechando as portas para que os conhecimentos científicos sejam questionados e para que 

os/as alunos/as concebam outros processos de formação de conhecimento. Os 

conhecimentos são levados para escola sem um contexto, são vistos de forma abstrata, 

pragmática e simplificada. E essa é uma das críticas que eu faço ao sistema educacional 

politécnico, que eu pretendo construir nesse trabalho. 

Reconhecendo a raiz positivista do sistema educativo politécnico brasileiro, sistema que 

as engenharias sanitárias e ambientais emergiram. E o conflito entre essa raiz positivista 

com uma melhor compreensão dos objetos diretos de estudo e dedicação profissional 

relativos ao meio ambiente, à saúde pública, e às dinâmicas socioeconômicas geradoras 

de conflitos e impactos, é importante igualmente discutirmos o positivismo Comtiano e 

sua influência nas engenharias nas concepções de conhecimento e ensino e aprendizagem 

e também frente as perspectivas progressistas de formação para o pensar complexo. Por 

isso, pretendo analisar a influência do pensamento positivista de Comte no campo das 

engenharias e trazer a essa discussão autores que tratam de como essa forma de pensar o 

conhecimento encontra-se enraizada neste mesmo campo. Esses diálogos pretendem me 

levar a uma discussão sobre os desafios da construção de um currículo que potencialize 

o desenvolvimento de práticas pedagógicas para um pensar mais complexo na perspectiva 

de Edgar Morin e em um curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Isto é, buscarei 

compreender o currículo em alguns aspectos de sua estruturação e implementação, na sua 

dinâmica e como campo de possibilidades para formação para um olhar mais complexo 

dos assuntos referentes ao campo de atuação, reflexão e trabalho da Engenharia 
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Ambiental e Sanitária. Sendo o nosso objetivo geral: discutir e compreender os desafios 

de um trabalho docente na construção de sentidos e campos de possibilidade para um 

pensar complexo, conforme nos desafia Edgar Morin, frente as oficinas interdisciplinares 

implementadas no curso de ESA/UFMA. E que nos leva a questões específicas de 

reflexão e compreensão por meio de: 

 Analisar o contexto do surgimento da proposta do currículo para um curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária considerando o atendimento a pressupostos das 

Oficinas Interdisciplinares; 

 Compreender como os e as alunos/as e/ou estudantes significam uma experiência 

de trabalho docente a partir de um currículo com proposta de trabalho em oficinas 

interdisciplinares; 

 Compreender como os/as professores/as significam os desafios de um trabalho 

docente a partir de um currículo com propostas de trabalho em oficinas 

interdisciplinares. 

 Discutir as repercussões desses desafios para um trabalho docente nas 

perspectivas da formação de um pensamento mais complexo, assim como nos 

desafia Edgar Morin.  

Para alcançar os objetivos acima referidos, a tese lança mão do aporte teórico e 

metodológico da pesquisa narrativa (auto)biográfica, que buscam narrativas de 

professores/as e alunos/as e/ou estudantes sobre experiências docentes e discentes 

relacionadas a um currículo com propostas de atividades educativas por meio da 

realização de oficinas interdisciplinares em um curso de Engenharia Ambiental. 

Me interesso em saber quais e como as atividades pedagógicas se reportam ao currículo 

e emergem do currículo e da cultura institucional da instituição de ensino, das referências 

biográficas, das vivências do e da docente, das vivências do e da discente, da prática e 

exercício do profissional de engenharia, do ambiente do trabalho de engenharia, do 

impacto da prática profissional na sociedade e em grupos sociais distintos e nos 

ecossistemas naturais. Me interessa saber: Quais as dificuldades os/as professores/as 

reportam na sua relação com uma perspectiva plural e complexa do conhecimento e os 

desafios em relação ao conteúdo de ensino e às práticas pedagógicas? Que diálogos são 

trazidos e construídos? Com quais atores? E com quais perspectivas? E nesse sentido a 

“trajetória de vida formação” se mostra um importante caminho para compreensão dos 
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desafios de trabalhar com um currículo a partir de questões inter e transdisciplinares, e 

por isso, a revisão sobre esse aporte teórico e metodológico é imprescindível, e o realizei 

por meio das publicações de Bragança (2005), Delory-Momberger, Ferraroti (2010), 

Henriques (2012), Jovchelovict (2008) e Sousa (2008). 

Para Momberger (2008, p.26-27) o aporte (auto)biográfico é uma “das formas 

privilegiadas de atividade mental e reflexiva, segundo a qual o ser humano representa-se 

e compreende a si mesmo no seio do seu ambiente social e histórico”, permitindo 

“integrar, estruturar, interpretar as situações e os acontecimentos vividos”, eu poderia 

afirmar que no entendimento da autora uma das contribuições, ou funções ou objetivos 

da autobiografia seria produzir suporte por meio da narrativa das pessoas, para a 

compreensão de como elas realizam a leitura da sua experiência e do seu contexto social. 

Dessa forma, esse aporte colabora em mostrar como os desafios aparecem no processo 

vivido pelo e pela docente em um determinado contexto institucional e social. 

Do exposto, podemos considerar que a presente tese se justifica e ganha relevância 

quando avaliamos haver um reconhecimento dos e das profissionais do campo das 

engenharias de que os engenheiros e as engenheiras estão sendo formados(as) com 

conhecimentos voltados mais especificamente para resolver problemas práticos e 

específicos. Conhecimentos imprescindíveis, porém, considerados insuficientes na 

contemporaneidade, pois se defende que os profissionais de engenharia devem também 

reunir condições para observar e compreender os efeitos das tecnologias nas vidas das 

pessoas. Então, considera-se que além dos problemas específicos que a engenharia aporta, 

igualmente é imperativo expandir seus projetos para a minimização de impactos 

negativos provindos das atividades sociais, mas também para compatibilizar as atividades 

sociais as restrições ambientais, econômicas, legais e políticas, e buscar o melhor 

gerenciamento dos recursos, e o atendimento a requisitos e responsabilidades 

socioambientais (NAE, 2004). Ou seja, existe o entendimento de que a sociedade precisa 

do e da profissional de engenharia que tenha um olhar mais complexo sobre os projetos 

elaborados por eles e por elas. 

Diante de tal perspectiva a o Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação 

Superior CNE/CES, por meio da Resolução número 11 do ano de 2002, que estabelecia 

as “Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia”para o 

Brasil, já considerava, a importância de uma atribuição mais complexa para os 
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engenheiros e as engenheiras quando no artigo 3º da referida resolução definia o perfil do 

profissional da engenharia como sendo:  

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a 
sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução 
de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão 
ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade (BRASIL, 2002, p.1).  

A referida norma ainda previa como habilidades a capacidade dos engenheiros e 

engenheiras atuarem em equipes multidisciplinares, e para tanto, determinou que os 

Projetos Políticos Pedagógicos favorecessem a inserção de atividades práticas, e de 

síntese e integração de conteúdos, e exemplificava iniciativas tais como: iniciação 

científica, atuação em empresas juniores, realização de trabalhos para o desenvolvimento 

de protótipos, monitorias e em equipe multidisciplinares entre outras. Ainda determina a 

obrigatoriedade do estágio probatório e de trabalho final do curso como forma de síntese 

e integração dos conteúdos (BRASIL, 2002).  

A referida Resolução reforçava a necessidade da inserção de graduandos e graduandas 

em atividades práticas formativas, contextualizadas e multidisciplinares e trazia a 

discussão a necessidade de apresentar ao engenheiro e a engenheira em formação 

perspectivas de atuação em campos de maior complexidade analítica quando enquadra 

entre as suas competências técnicas a capacidade de verificar a compatibilidade de suas 

proposições a aspectos da política, da economia, da sociedade, da cultura e do meio 

ambiente como pressuposto para o exercício ético e humanístico. 

A referida Resolução nº 11/2002 foi substituída pela Resolução nº2/2019, que passou a 

vigorar desde do dia 26 de abril do mesmo ano. Ela ao meu ver ampliou os valores 

apresentados pela antiga resolução e deu maior flexibilidade aos currículos dos cursos de 

engenharia, e imputou ao perfil necessário aos/as egressos/as dos cursos entre outros 

valores já determinados pela norma antiga, manteve a necessidade de ter uma visão 

holística, humanística e crítico-reflexivo; a necessidade de considerar nos seus trabalhos 

os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, aspectos globais; e ter 

responsabilidade ética com o meio ambiente e com a sociedade; e acrescentou a 

capacidade do profissional reconhecer as necessidades dos usuários; adorar perspectivas 

multi e transdisciplinares nas suas práticas. E entre as competências, eu devo destacar: o 

“reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em 
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todos os contextos em que atua (globais/locais)”; compreender a legislação e questões 

éticas; aprender a aprender; ter atitude investigativa e autônoma. Para atender a esses 

preceitos, a Resolução vigente recomenda além das prática educativas mencionadas pela 

antiga resolução, as ações de extensão e integração empresa-escola, a inserção no 

currículo de atividades que fomentem a articulação simultânea da teoria a uma prática 

contextualizada; atividades que promovam a integração ou interdisciplinaridade para 

integrar ao aprendizado as dimensões técnicas, científicas, econômicas, sociais, 

ambientais e éticas; o emprego de metodologias para aprendizagem ativa; projetos inter 

e transdisciplinares e; a definição de ações de ensino, pesquisa e extensão. Outro aspecto 

interessante apresentado na norma vigente, foi a abertura ao currículo para outras formas 

de organização do conhecimento além das disciplinas, tais como por temas ou eixos de 

conteúdo, por projetos, atividades de pesquisa e extensão, entre outras (BRASIL, 2019). 

Tais perspectivas me permitem afirmar que o/a engenheiro/a deve ser preparado/a para 

pensar os projetos da área profissional em dois âmbitos intrinsecamente ligados: (1) o 

específico e prático; (2) e na análise do complexo, que avalia o que representa os projetos 

em aspectos mais amplos, no seu contexto, considerando interferências e impactos de 

toda ordem, política, econômica, social, ambiental e cultural. Essa análise complexa exige 

uma perspectiva ética e humanística do profissional da engenharia para servir 

satisfatoriamente à sociedade, como a capacidade de dialogar com mais diversas 

especialidades. Esse valor tem sido cada vez mais reconhecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

Quando levamos essa discussão aos profissionais de Engenharia Sanitária e Ambiental, o 

que é imperativo aos profissionais de engenharia, o olhar complexo para a ESA se mostra 

ainda mais importante por tratar-se de uma profissão que tem como objeto as formas de 

prevenir e remediar as alterações do ambiente que provocam efeitos deletérios sobre os 

sistemas sociais e naturais, e como objetivo provir os sistemas sociais de mecanismos, 

técnicas e tecnologias que promovam o equilíbrio ecossistêmico e meios para garantir a 

qualidade de vida. Ou seja, o profissional de ESA trabalha com temas que por sua 

natureza são transversais e complexos. O profissional de ESA tem como competências e 

atribuições projetar, instalar e gerenciar serviços de saneamento essenciais à manutenção 

dos ecossistemas urbanos, tais como: manejo dos resíduos sólidos, das águas pluviais, o 

abastecimento de água potável, e a coleta e o tratamento dos efluentes domésticos e 

industriais; projetar, instalar e gerenciar dispositivos e tecnologias para o abatimento e/ou 
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remediação da poluição; e estudar impactos ambientais e riscos de alterações ambientais 

advindos de empreendimentos; implementar e gerenciar sistemas de gestão ambiental que 

envolvem medidas de controle e de prevenção da poluição e promoção da saúde; e 

determinar e gerenciar condicionantes das atividades socioeconômicas de forma a atender 

normas, padrões e a sistemas de melhoria continuada para reduzir impactos negativos 

sobre os ecossistemas (CONFEA, 1973; CONFEA, 1986; CONFEA, 2000). Os referidos 

serviços são essenciais à garantia de direitos constitucionais promotores da dignidade da 

vida humana, tais como o direito à saúde, à moradia e ao trabalho digno e ao meio 

ambiente salubre, porém, muitas vezes, os serviços prestados por engenheiros(as) 

sanitaristas e ambientais são tratados simplesmente como uma infraestrutura e em um 

viés mercadológico. Ou seja, como componentes independentes, desintegrados, e 

descontextualizados da realidade da comunidade que é impactada pelas intervenções 

promovidas pelas engenharias, e das condições ambientais e estruturais estabelecidas. 

(BORJA, 2004; BORJA, 2005; VARGAS, 2005; SOUSA e FREITAS, 2006; SOUSA e 

FREITAS, 2010; SOUSA, 2011; BORJA, 2014; MORAES, 2017; tantos outros). Esse 

quadro, muitas vezes descrito pela literatura, e vivenciado por mim, quando funcionário 

de órgãos de fiscalização de obras e serviços, gera, em diversos casos, técnicas e 

tecnologias não apropriadas pelos usuários ou pretensos beneficiados e/ou ficam 

inoperantes frente às condições limitantes de recursos naturais, de infraestrutura e 

operacionais muitas vezes incompatíveis com as tecnologias definidas em projeto. 

Verifica-se no Brasil a realização de grandes obras que culminam em risco ao bem-estar 

físico, psíquico e social, ou ainda instalações de infraestrutura sanitária que ficam 

obsoletas em desusos e sem oferecer benefícios reais à comunidade. Muitas vezes, essas 

obras causam prejuízos diretos e difusos, deterioração da qualidade dos mananciais 

hídricos, solo, ar, biota e saúde pública. Tal reconhecimento resultou em importantes 

dispositivos legais tais os quais devem ser mencionados: (1) no âmbito das políticas 

ambientais (a Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela Lei nº 6.938/1981 e 

as resoluções CONAMA nos 01/86 e 237/97, as quais entre outras coisas estabelecem os 

Estudos de Impacto Ambiental e os regulamentam; e a Política Nacional de Recursos 

Hídricos estabelecida pela lei nº 9.433/1997 que determina o Sistema Nacional de Gestão 

das Águas, princípios e diretrizes nacionais para a gestão das águas); (2) no âmbito do 

saneamento (a Política Federal de Saneamento, estabelecida pela Lei nº 11.445/2007 que 

entre outras medidas estabelecem importantes princípios, diretrizes e importantes 
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instrumentos para a gestão dos serviços de saneamento tais como os Planos Municipais 

de Saneamento e demais instrumentos que requerem a participação e o controle social). 

Esses dispositivos objetivam vencer dificuldades sobre o alcance da efetividade dos 

investimentos em saneamento, gestão das águas e do controle estabelecido sobre 

empreendimentos com potencial ofensivo ao meio ambiente. Embora estabelecidos como 

leis e dispositivos normativos com poder de lei, essas medidas não estão satisfatoriamente 

estruturadas. 

Nesse quadro, algumas razões para a baixa efetividade, do controle sobre 

empreendimentos e sobre obras e serviços públicos são expostas em diversas publicações 

da área, sendo importantes destacar a: (1) falta de um diálogo adequado com a 

comunidade atingida e entre setores envolvidos; (2) inadequado estabelecimento de 

participação e controle social; (3) a falta de um diagnóstico adequado que considere os 

aspetos do meio físico e biológico, da interação ecossistêmica e sinérgica entre outros 

empreendimentos e atividades sociais já estabelecidas no espaço da área direta e 

indiretamente atingida por empreendimentos; (4) em decorrência de interesses escusos 

que interferem nessas etapas de estudos, dando maior celeridade e por consequência 

superficialidade aos processos balizadores de tomada de decisão. Esses problemas são 

muitas vezes oriundos de uma relação promíscua entre empresas e o poder público, e 

ainda oriundas de uma cultura institucional estabelecida. Esse panorama é o contexto de 

trabalho do Engenheiro Sanitarista e Ambiental conforme descritos em diversos trabalhos 

técnicos (SOUSA e FREITAS, 2006); (HELLER, L.; REZENDE, S.; HELLER, P. 2007); 

(SOUSA e FREITAS, 2010); (LISBOA, S.S.; HELLER, L.; SILVEIRA, RB., 2013); 

(LISBOA, 2013); (BRASIL, 2013); (DIAS NETO, BORJA, MORAES, 2012); 

(ALMEIDA e MONTANO, 2017).  

As referidas relações promíscuas entre setores da construção civil e outros setores 

econômicos, e o poder público, reveladas, ganharam destaque em decorrência da atuação 

do Ministério Público e da Policia Federal, e dessas corporações com a mídia. Esta 

atuação revela o comprometimento de vultosos recursos do orçamento público e da 

integridade do sistema de representação social eleitoral brasileiro. Tal relação tem 

resultado na flexibilização das legislações ambientais com a redução do controle do 

estado sobre atividades potencialmente poluidoras, bem como, das relações de trabalho, 

previdenciária, desvio de recursos por meio de obras entre outras ações e medidas que 
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também interferem no universo do trabalho do(a) engenheiro(a) sanitarista e ambiental. 

E por isso, também são ou deveriam ser nosso objeto de reflexão. 

As questões apresentadas aqui mostram a complexidade do campo de atuação do(a) 

engenheiro(a) sanitarista e ambiental. Essa complexidade deve-se à realidade social, 

econômica, cultural e política das condições de trabalho e pela atividade a ser 

desenvolvida pelo(a) engenheiro(a). Na elaboração de planos municipais de saneamento, 

por exemplo, campo importante para atuação do engenheiro(a) sanitarista e ambiental, e 

para o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da saúde e de prevenção da 

poluição, o(a) engenheiro(a) tem que ter habilidade e competências para fazer análise 

situacional e interdisciplinar com a incorporação de visões políticas, social e econômica 

(MATUS, 1989 apud LISBOA, 2013); tem que fazer análise intersetorial observando as 

interfaces do saneamento com as políticas estratégicas da educação, saúde e meio 

ambiente rompendo a fragmentação institucional das políticas públicas (FRIEDMAN, 

1992 apud LISBOA, 2013), como também a fragmentação entre os diversos serviços e 

etapas dos serviços de saneamento e ações no âmbito da gestão ambiental e da saúde 

pública. A escolha e a definição de tecnologias são igualmente complexas.  

Na escolha da tecnologia, ainda mais a sanitária, devem ser observadas aspectos culturais, 

socioeconômicos da comunidade, aspectos do meio ambiente, da infraestrutura, da mão 

de obra e os relativos às condições financeiras relacionadas a custos de implantação e 

sustentabilidade operacional, dentre outros. A definição de tecnologia sanitária deve ter 

a intenção de ser a mais apropriada possível, exigindo-se do(a) profissional de engenharia 

preocupação e sensibilidade para as reais necessidades das comunidades atingidas, bem 

como para os aspectos ambientais limitantes à adoção da técnica ou tecnologia para 

garantir maior efetividade ao empreendimento. Na avaliação de impactos ambientais, 

processos de outorga e licenciamento, igualmente devem ser observados aspectos 

situacionais, socioculturais, econômicos e sinergias entre as diversas atividades na área 

de influência do projeto pretendido. Deve-se preocupar com presentes e futuros conflitos 

ambientais, além da compatibilidade com políticas públicas locais e regionais. Esses são 

alguns exemplos de decisões complexas e permeadas por diversos interesses públicos e 

privados, com que os(as) engenheiros(as) devem aprender a lidar, atuando, ele ou ela, no 

setor público ou privado. 
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Nesse cenário apontado pela literatura especializada, abrem-se diversas questões em 

torno da formação do(a) Engenheiro(a) Sanitarista e Ambiental, sobretudo pelas 

interfaces epistemológicas e curriculares que são provocadas pelo perfil desse 

profissional: Além das competências para o exercício das habilidades técnicas, quais 

seriam as preocupações formativas dos profissionais de Engenharia Sanitária e 

Ambiental?; Qual a contribuição do processo formativo universitário para que o curso se 

ajuste, de forma crítica, à realidade do campo de atuação desse profissional? Como este 

processo formativo pode contribuir para a dimensão ética, crítica e reflexiva que permeie 

a atuação profissional da engenharia? Essas perguntas podem ter respaldo no que 

pretendemos debater, no que se refere a conhecimentos necessários aos(as) 

engenheiros(as). Porém, no campo da educação, obtêm respaldo na perspectiva formativa 

que Maria Cândida Moraes (2015) defende, balizada nas teorias de Edgar Morin, a 

epistemologia do complexo, em que o contexto social, e a perspectiva disciplinar, 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar do ensino contribuem para a formação 

mais autônoma e crítica dos alunos e das alunas, e na formação de maior senso de 

solidariedade e responsabilidade. Para tanto, Moraes (2015) defende a ruptura do ensino 

reducionista, objetivo, reprodutivo, tecnicista, materialista, exclusivamente disciplinar, 

separado do contexto da vida e da sociedade para introduzir uma perspectiva de ensino 

em que se valorize o pensamento crítico, interrogativo, autônomo, dialógico, cooperativo, 

com emprego de métodos para resolução de problemas complexos, valorizando-se a 

subjetividade e a qualidade de vida, voltadas para encontrar respostas às dificuldades e 

complexidades vividas no momento atual (PAUL apud MORAES, 2015, p.7-9). Esta 

perspectiva se coaduna com a educação problematizada de Paulo Freire (1992), 

contextualizada na vida e nas condições de vida do aluno e da aluna, e voltada para o ato 

de ensinar a aprender. 

Já são verificadas algumas experiências com o intento de introduzir uma pedagogia com 

a perspectiva da epistemologia da complexidade ou próxima da problematização 

fenomenológica em diferentes cursos de graduação. São exemplos disso os“modelos 

que distribuem disciplinas fundamentais, como matemática e física, ao longo de todo o 

curso, com grau crescente de complexidade” (IEL, 2016, p.44) adotadas em diversos 

países e verificado por mim na análise do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto das Cidades da Universidade Federal de 
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São Paulo (UNIFESP), experiência que comentaremos mais adiante no nosso referencial 

teórico.  

Masetto (2012) também cita exemplos no campo da Medicina e da Engenharia em que se 

valoriza a análise de problemas e fenômenos concretos que ocorrem ou são observados 

no exercício da profissão. Ou como descreve Sacristán (2017), o currículo que tem como 

base as experiências, experiências essas vivenciais e não reduzidas a experimentos, o que 

poderia ser entendido neste projeto como as experiências profissionais e as práticas 

sociais que identificam a atuação dos(as) engenheiros(as). Em obra organizada por 

Fazenda, Masetto (2012) exemplifica cursos que fizeram das aulas da universidade fonte 

de vivências e cita como exemplos: as aulas realizadas na USP nos cursos de licenciatura 

como espaço de convivência humana e de relações pedagógicas; a formação de médicos 

em Harvard; os cursos cooperativos da USP, realizadas em caráter experimental na Escola 

Politécnica, impulsionador de um sistema adaptado e incorporado com sucesso na 

Universidade de Waterloo no Canadá; e a experiência da Sala de aula como espaço para 

pensar, discutida pelo Professor Rualdo Menegat em publicação realizada no ano de 1996. 

E observa aspectos em comum a elas, e tornam, segundo autor, privilegiadas e 

motivadoras nas situações de aprendizado. Segundo Masetto (2012) são comuns às 

experiências citadas, o processo ativo de aprendizado onde o/a estudante são colocados/as 

em situações profissionais concretas e são orientados a aprenderem também na ação, 

desenvolvendo atividades de pesquisa e estudos, e o debate com dados e informações em 

sala de aula, beneficiando a interação entre grupos e com sujeitos externos a universidade, 

a discussão de temas atuais, de forma ampla, global e complexa que exige dos/as 

estudantes interagirem e integrarem diversos aspectos tais quais a teoria com a prática e 

o conhecimento teórico com o contexto social. Tais experiências tornam os processos de 

aprendizado e avaliação múltiplos. As avaliações são diversas em avaliadores, pois, 

consideram a autoavaliação, avaliação dos/as professores/as e até de sujeitos externos a 

universidade que consideram não só o conhecimento técnico adquirido, mas também uma 

outra forma de pensar e se relacionar com o conhecimento. 

Entre outras questões, é muito evidenciado ao curso de medicina de Harvard o 

envolvimento dos/as estudantes a práticas de ensino, que já no início do semestre, 

demanda dos alunos e das alunas a participação em atividades práticas. Os alunos e as 

alunas em grupos, sob a supervisão de um(a) professor(a) orientador(a), são apresentados 

a problemas concretos nos quais estes discentes devem pesquisar, analisar e responder. 
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Encontro paralelo entre essa experiência e os problemas elencados por Masetto (2012), 

os quais envolvem todas as disciplinas necessárias e, em casos mais específicos, são 

incluídos especialistas na análise dos problemas para ajudar a pensar e resolvê-los. Dessa 

forma, o autor considera que se valorizariam o protagonismo dos(as) estudantes, a 

interação entre estes com o(a) professor(a), a vivência do contexto profissional e a 

colaboração de especialidades na resolução de problemas relacionados diretamente à 

prática profissional. Conforme Masetto (2012), ao longo e no avançar do curso, os 

problemas a serem resolvidos vão ganhando maior complexidade e envolvendo diversas 

disciplinas na apropriação de determinados conhecimentos profissionais. 

Nessa discussão, eu devo me posicionar com maior clareza. Eu entendo que, não é uma 

elaboração adequada ou não do currículo que unicamente garantirá uma formação mais 

inter ou transdisciplinar dos/as estudantes que o vivenciam, uma perspectiva de formação 

para o pensamento complexo (conforme nos desafia o Edgar Morin). O currículo é 

entendido por Sacristán (2017) como uma força importante inclusive organizadora de 

outras forças modeladoras de uma dinâmica de ensino, porém, ele por si só não modifica 

a prática pedagógica, pois, o currículo orienta, mas não garante a mudança de formas de 

pensar o processo de conhecimento, nem sua consequente transformação em práticas 

pedagógicas que dialoguem com essa nova forma de compreensão. Entendo que a 

realidade educativa de uma instituição de ensino é constituída por múltiplos fatores de 

diversas ordens e que tornam a implementação do currículo um grande desafio. E nos 

interessa compreender o desafio de implementar oficinas intencionalmente 

inter/transdisciplinares frente ao contexto econômico, social, cultural e institucional de 

um Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (CEAS) em uma universidade pública 

federal e ainda diante de uma tradição politécnica positivista. Para essa problemática, 

propomos fazer uma reflexão sobre a ação educativa em que o currículo contribui 

promover, observando a complexidade a ser abarcada. Propomos dar uma colaboração 

crítica e de renovação a essa dinâmica entre estrutura curricular e prática pedagógica. 

Enfim: quais são os desafios em concretizar uma carta de intenções? 

Conforme discutimos anteriormente, evidentemente seria simplista demais eu admitir que 

só a reestruturação curricular seria suficiente para garantir a reformulação de práticas 

pedagógicas, ou o benefício de uma determinada prática, os desafios são múltiplos, e não 

basta a existência de uma estrutura curricular para modifica-la na sua dinâmica, pois, o 

currículo será sempre uma carta de intenções e são as vivências dos desafios, e a 
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complexidade de implementação do currículo que nos ajudam melhor compreender o 

processo e o papel das estruturas curriculares nesse processo. Porém, a referida afirmação 

de Sacristán (2017, p.16) no parágrafo acima, pode contribuir para analisar o currículo 

dinâmico do CEAS/UFMA, frente às possibilidades de práticas pedagógicas para um 

pensar complexo e também se as oficinas interdisciplinares implementadas no 

mencionado curso de alguma forma as favoreceram ou não. Refletir sobre a ação 

educativa associada ao currículo, explorando suas associações com a epistemologia da 

complexidade de Edgar Morin, associada a pedagogia da esperança de Paulo Freire, 

dentre outros contribuintes nessa discussão, pode ser uma abordagem que criticamente 

venha a contribuir para melhor compreensão sobre as dinâmicas curriculares e suas 

implicações nas práticas pedagógicas dos e das docentes de um CESA. 

Na introdução do trabalho também é o momento e o lugar onde eu devo apresentar ao 

leitor como organizei o desenvolvimento da tese, é aqui que veremos como as expressões 

do meu caminhar formativo influencia na organização do presente trabalho, os temas que 

busco explorar, os atores estudiosos desses temas que busquei dialogar e em que ordem 

se dá a organização desse diálogo. 

Meu trabalho começa com a contextualização do caminho da pesquisa. Nesse capítulo eu 

situo as oficinas interdisciplinares, os sujeitos da pesquisa, e relato como realizei e 

organizei as entrevistas narrativas nessa tese. 

No capítulo dois eu abarco a provocação realizada pelo professor Emmanuel Paiva de 

Andrade da Universidade Federal Fluminense (UFF), e muito pertinente ao presente 

estudo, pois, se pretendo estudar um curso de Engenharia Sanitária e Ambiental no âmbito 

do sistema educacional, devo situar esse curso nas suas tradições e culturas educacionais. 

No caso devo entender qual é a tradição educacional das engenharias. O referido professor 

me fez a seguinte pergunta: “por que os cursos de engenharia são tão positivistas?” E eu 

tentei responder essa questão fazendo uma revisão de um conjunto de obras de Comte, 

considerado principal expoente do positivismo e de autores que avaliam a influência do 

Positivismo Comtiano no sistema educacional brasileiro e mais especificamente nas 

engenharias. No segundo capítulo também situo os cursos de Engenharia Sanitária e 

Ambiental no Brasil para depois discutir suas influências.  

No terceiro capítulo, eu amplio as discussões teóricas, e no subitem Compreendendo o 

currículo a luz de Sacristán, eu busco o entendimento sobre currículo e reflito sobre as 
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práticas pedagógicas, e sobre o “currículo como confluência de práticas” (SACRISTÁN, 

2017, p.99). Já no subitem a “Contribuições do pensamento de Edgar Morim para a 

questão de um currículo com proposta interdisciplinar e/ou transdisciplinar.Erro! Fonte 

de referência não encontrada.” eu faço o diálogo com a obra “os sete saberes 

necessários à educação do futuro” de Edgar Morin. Nessa perspectiva, coloco as oficinas 

interdisciplinares frente aos valores defendidos para educação como campo de 

possibilidades, e naturalmente, essas perspectivas, da educação para o conteúdo e para o 

aprendizado, coloco em discussão a formação positivista e enciclopédica e a formação 

para o pensar complexo. 

No capítulo quatro, denominado “um outro olhar para pesquisa” eu procuro me 

aprofundar no aborte teórico metodológico (auto)biográfico, a construção de narrativas, 

e as experiências que me deram possibilidades para a construção do método da presente 

pesquisa. Nele construir diálogos com os/as autores/as Bragança (2005), Ferraroti (2010), 

Henriques (2012), Jovchelovict (2008) e Sousa (2008). 

No capítulo cinco e seis eu apresentei as análises e/ou leituras das narrativas tentando 

alcançar as dimensões explicitas e implícitas dos sujeitos e compreensões sobre os 

desafios da formulação de experiências educativas para um pensar complexo, as 

contribuições das oficinas interdisciplinares nesse desafio, e sobre a complexidade de 

tornar uma carta de intenção algo vivenciado pelo corpo docente e discente na instituição 

de um curso de uma profissão que trabalha com assuntos complexos. 

No capítulo sete eu procuro tecer os diálogos entre os discentes e docentes e por fim, no 

oitavo capítulo chego as considerações sobre o presente trabalho. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E CAMINHOS DA PESQUISA 

Nessa contextualização primeiramente vou esclarecer o que são as oficinas 

interdisciplinares, como as oficinas são apresentadas no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (CEAS) e fazer uma discussão do 

que eu entendo como seu papel. Em seguida apresento os sujeitos de pesquisa, 

justificando a colaboração deles/as na realização desse trabalho, e a entrevista narrativa 

como caminho investigativo. 

As oficinas interdisciplinares são disciplinas obrigatórias do Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária (CEAS) aprovado pela Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) junto com o curso, em novembro de 2016 pela Resolução CONSUN/UFMA nº 

207, para funcionar no campus de São Luís (capital), sediando na Cidade Universitária 

Dom Delgado/Bacanga. Tendo seu Projeto Político Pedagógico (PPP) aprovado pela 

Resolução CONSEPE/UFMA nº1529 no mês de janeiro de 2017. Tal curso compõe o 

segundo ciclo de formação para as engenharias, com o aproveitamento do primeiro ciclo 

de formação em Tecnólogo no Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia. As oficinas, como bem menciona o artigo 5º da Resolução 

CONSEPE/UFMA nº1529/ 2017, tem a sua oferta realizada nos três últimos semestres 

do curso, e tem a finalidade de promover o desenvolvimento de atividades práticas 

integrando conteúdos disciplinares de mesma natureza, no caso observando aspectos em 

comum a formação de competências no que tange a atuação do Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista quanto analistas, projetistas e gestores. A referida Resolução orienta que o 

conjunto de professores/as responsáveis pelas disciplinas que tratam das respectivas 

competências, sejam integrados as atividades das oficinas. E que as oficinas subsequentes 

considerem no seu desenvolvimento os trabalhos realizados pelas oficinas que as 

precederam. No PPP do CEAS as oficinas interdisciplinares são apontadas como meio 

para estimular os/as alunos/as do curso a aplicarem os conhecimentos teóricos em uma 

prática, no desenvolvimento de práxis que visam contribuir a atingir três pressupostos de 

formação, tais como: o protagonismo do/a aluno/a no seu processo de aprendizado; o 

posicionamento do/a professor/a como orientadores do processo de aprendizado dos/as 

estudantes; oportunizar um processo de aprendizado participativo incluindo todo corpo 

universitário nesse processo. A princípio, nas oficinas, os/as professores/as devem ter o 

papel de orientadores e fomentadores de diálogos entre as suas especialidades que buscam 
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fundar competências profissionais da EAS, contribuindo para promoção da 

interdisciplinaridade entre as disciplinas de mesma natureza formadora. E assim foram 

concebidas as oficinas: 

A Oficina I, para formação da competência em analistas, 
será formada por professores das cadeiras Saúde 
Ambiental, Avaliação de Impacto Ambiental, Poluição 
Atmosférica, Poluição do Solo e Corpos Hídricos. Na 
referida oficina, será desenvolvida uma atividade pratica 
multidisciplinar relativa a análise da qualidade ambiental 
de um ambiente antropizado ou de interesse para o 
homem, tais como o ambiente interveniente na 
preservação de mananciais para abastecimento, ou sobre 
impacto de atividades humanas como lixões, aterros 
sanitários, unidades produtivas, de grande fluxo de 
veículos, de moradias com carências de infraestrutura de 
saneamento entre outras áreas eleitas pelos professores 
responsáveis pela concepção das oficinas. É desejável que 
o produto da atividade resulte na indicação de ações e 
intervenções a serem realizadas para monitorar, prevenir 
ou abater a poluição e remediar áreas degradas. A oficina 
tem a finalidade de dar uma visão mais ampla as 
respectivas disciplinas que a compõem, ultrapassando a 
visão compartimentada dos sistemas ambientais, 
permitindo ao aluno identificar aspectos de interação entre 
os compartimentos ambientais e atividades antrópicas, e 
suas implicâncias na saúde ambiental e nos Estudos de 
Impacto Ambiental. 

A Oficina II, para a formação de competência em projetos 
no campo do saneamento, será composta pelos professores 
das disciplinas Sistemas Urbanos de Abastecimento de 
Água Potável e Esgotamento Sanitário, Tecnologias de 
Potabilização da Água, Tecnologia de Tratamento de 
Efluentes, Sistemas Urbanos de Resíduos Sólidos e 
Manejo e Drenagem de Águas Pluviais que escolherão 
uma comunidade, de preferência a comunidade estudada 
na oficina I para o concepção e dimensionamento de 
projetos em saneamento (infraestruturas e serviços). Dessa 
forma, os alunos da Oficina II poderão dar continuidade 
dimensionando as soluções tecnológicas sanitárias 
apontadas para prevenir e remediar impactos ambientais 
negativos detectados na primeira oficina. A disciplina dará 
uma visão mais ampla as disciplinas de projeto de 
saneamento, fazendo com que o aluno observe as 
interferências dos sistemas e serviços como um todo que 
ocorrem na implantação e funcionamento, bem como 
permitirá ao aluno aproveitar conhecimentos gerados na 
oficina de análise ambiental. Tal exercício proposto 
ajudará ao aluno compreender como cada componente do 
saneamento pode interferir nos custos de implantação e 
qualidade da operação das outras componentes de 
saneamento e atender a prerrogativa da integralidade e da 
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integração dentre outras prerrogativas legais previstos nos 
princípios estabelecidos pela Política Federal de 
Saneamento. 

A Oficina III, para a formação de competência no âmbito 
da gestão dos serviços de saneamento e políticas públicas 
de saneamento e meio ambiente, os professores das 
disciplinas Gestão Ambiental, Gestão dos Recursos 
Hídricos, Organização dos Serviços de Saneamento 
Básico e Serviços de Saneamento realizarão atividade 
prática e interdisciplinar com vistas a análise da atuação 
de órgãos, instituições e empreendimentos na aplicação 
dos seus instrumentos de gestão, avaliando a eficácia e 
efetividade dos mesmos no cumprimento de seus objetivos 
legais. Sempre que possível, os professores tentarão inserir 
a oficina III como continuidade dos trabalhos realizados 
nas Oficina I e II. Oportunizando aos alunos refletirem 
sobre quais medidas no âmbito da gestão poderiam 
assegurar condições para a implantação e funcionamento 
das ações e intervenções propostas para intervir no espaço 
físico estudados na Oficina I, bem como refletirem quais 
melhores modelos gerenciais para operar os sistemas 
dimensionados na Oficina II. (UFMA, 2015) 

Sobre as Oficinas, cada uma em um determinado nível de organização, preconiza-se que 

sejam aglomeradas de quatro a cinco disciplinas distintas em favor de um trabalho multi, 

inter e/ou transdisciplinar que objetiva em um contexto social promover ligações, 

conexões, interações, ambiguidades e complementariedades entre os seus conteúdos, e 

também com as vivências no espaço social promovido pelas oficinas, no exercício, no 

desempenho, na tentativa e/ou execução de uma prática que na primeira oficina seria 

avaliar a qualidade de um ambiente antropizado, a segunda pensar soluções no campo de 

projetos de saneamento para o ambiente anteriormente analisado, e na última oficina, 

pensar em ações de controle socioambiental e de organização dos serviços de saneamento 

no âmbito das políticas públicas, também considerando os contextos de vida estudados 

nas duas oficinas anteriores. Nessa proposta o contexto, o local de trabalho investigativo, 

e propositivo, seria o mecanismo integrador do diálogo entre as teorias, entre as 

disciplinas, entre as teorias e disciplinas com o espaço social, com os sujeitos desse 

espaço, com os sujeitos de aprendizado, entre os/as docentes e discentes. Por isso que eu 

afirmo que as oficinas têm o objetivo de estabelecer conexões em volta das, e entre as 

disciplinas, as competências e habilidades exigidas para o profissional de EAS, entre os 

seus diversos níveis de atuação, conexões que seriam favorecidas em um contexto prático 

de trabalho, que busca o diálogo entre os campos disciplinares, entre os conteúdos 

teóricos e entre o pensar e realizar uma prática em torno deles, considerando os sujeitos 
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e instituições que gravitam e interferem nessa prática, em volta de uma realidade 

socioambiental real, emergente, em dinâmica e com amplitude do exercício de olhar 

também para o além do fragmentado, para o global, portanto, um exercício para uma 

análise mais complexa.  

Nas oficinas, entendo eu, busca-se diálogos de cada um dos fragmentos mencionados com 

um contexto real de trabalho. Valores que têm como base a educação para o pensamento 

complexo de Edgar Morin e, a meu ver, coaduna com a educação problematizadora de 

Paulo Freire. E coaduna no sentido da práxis educativa, no favorecimento do diálogo 

contínuo da teoria com o contexto de vida, da prática com a teoria, de forma cíclica e 

permanente, fazendo da teoria, aspecto essencial para enriquecer a prática, e da prática 

um aspecto de revisão crítica da teoria. É a meu ver o fomento a vivência, a experiência 

e o sentimento como unidades do aprendizado, é a conversão do objeto cognoscente a um 

processo onde os/as discentes são sujeitos do aprendizado e ao conhecer também se 

reconhecem, pois, o objeto passa a ser visto como fatos e sujeitos, e por isso, não apenas 

o observamos, mais dialogamos com os fatos e os outros sujeitos, dialogamos com a teoria 

sobre os fatos e sujeitos e com a prática reflexiva sobre ele, transformando o que era 

conhecimento puramente abstrato em um conhecimento histórico e culturalmente 

contextualizado e mais humanizado.  

As oficinas interdisciplinares para além de tratar das competências da EAS, no PPP, é um 

termo de intenções para que por meio de um contexto socioambiental sejam promovidas: 

a valorização do pensamento crítico, interrogativo, autônomo, dialógico, cooperativo, 

com emprego de métodos para resolução de problemas complexos, valorizando-se as 

dimensões subjetivas e afetivas no aprendizado, voltadas para encontrar respostas às 

dificuldades e complexidades vividas na atualidade; ou seja, valores educacionais tais os 

quais, apresentados na nossa discussão bibliográfica por Moraes (2015) que defende um 

ensino que rompa com uma educação exclusivamente disciplinar, com o conhecimento 

reduzido a um assunto de estudo, a ser assimilado e reproduzido pelo/a discente, envolto 

e limitados apenas a questões técnicas e objetivas do trabalho, desprezando as dimensões 

afetivas e subjetivas do aprendizado, que envolvem a cooperação para o trabalho, o 

cuidado com o outro e no pensar a ética, e que busquem abarcar também, além do contexto 

prático do trabalho, o contexto que sofre interferências e impactos com o trabalho, tais 

quais: o ambiental, econômico, social, cultural e institucional. 
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A meu ver, o local escolhido para trabalhar as oficinas é que dá a dimensão do contexto 

de trabalho, ele é entendido por mim, a luz de Ladriere (1999) como meio mediador do 

razoável, ou seja, como veremos mais adiante, como campo racional que passa a ser 

analisado como campo de possibilidades mediadas por um contexto. Pois, as oficinas, 

espero eu, deve fazer do contexto campo de diálogo com o estabelecido no âmbito teórico, 

ou seja, favorece a transformação do que é comumente visto pelos/as alunos/as de forma 

abstrata nas salas de aula para uma outra dimensão de aprendizado que traz o racional 

para o campo de avaliação do razoável. Pois, frente a um contexto de atuação, um 

problema a ser resolvido, o estabelecido na literatura quase sempre será avaliado quanto 

a sua efetividade na tarefa desejada em um contexto vivo, dinâmico, e terá que ser 

adaptado a realidade específica que se deseja atuar. Pois, a realidade dificilmente oferece 

as condições idealizadas de trabalho. O que significaria para mim, a proposição do 

exercício analítico e reflexivo sobre as diversas soluções técnicas referenciadas na 

literatura, frente a cumprir um desafio contextualizado, no ambiente, que tem a sua 

dinâmica, modo de viver e de interação dos sujeitos com o espaço social e natural, sujeitos 

históricos, e irremediavelmente, fazer ainda, adaptações as escolhas tomadas frente ao 

desafio de elaborar soluções com ampla participação dos sujeitos daquele espaço social, 

e com as restrições de recursos, tempo e pessoal, procurar os modos e ações mais efetivas 

frente ao desafio de analisar a qualidade ambiental, propor soluções sanitárias para essa 

realidade analisada e modelos gerenciais para os serviços e políticas públicas diante das 

soluções propostas.  

A reflexão sobre o racional e o razoável trazida por Ladriere (1999) me provocou o 

seguinte entendimento: o modelo analítico, tido como racional, nos oferece diversas 

possibilidades de fazer, possibilidades elaboradas de forma dissociada, isolada, dispersa, 

porém, quando passamos a pensá-las em um contexto, em função de torna-los uma ação 

efetiva naquele contexto específico, contexto vivido, aberto, dinâmico, caótico, 

interdependente, o campo racional passa a ser analisado como campo de possibilidades 

mediadas por um contexto, por isso, passa a ser compreendido no âmbito das 

possibilidades do razoável, dos seus fins éticos. É o exercício de pensar sobre dentre o 

que foi analiticamente produzido melhor se enquadraria a um contexto, ou ainda, 

considerar possibilidade de interação entre os conhecimentos que foram produzidos, as 

suas combinações, adaptações diante da necessidade de atender a um problema que se 

apresenta na sociedade. A análise do razoável significaria o campo das teorias como 
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possibilidades de exercer uma prática que em determinado contexto se apresenta ou nos 

parece ser mais efetiva. Esse seria o exercício de problematizar o racionalizado, por meio 

da promoção do diálogo entre os conhecimentos analiticamente produzidos com os 

sistêmicos, e dos sistemas fechados com os sistemas abertos e em interação, dessa forma, 

o contexto aparece como meio mediador do razoável. E a escolha do razoável é possível 

se pensarmos a ação em volta das possibilidades de atuação em um contexto de vida, 

considerando a eficácia da ação a ser planejada. O pensar agir em um contexto tem um 

papel revelador, pois se trata do encontro do que há de relativamente fixo e configurada 

no vivido, que fora estabelecido pelas ações históricas que implica no vivido e que confere 

um horizonte, um campo de possibilidades de atuar (Ladriere, 1999). Essa visão do 

razoável, segundo o autor, é oriunda de uma vivência, de uma base afetiva, da formação 

de sentimentos, e é na relação da razão com seus fins, com a prática de tomar decisões, 

de fazer escolhas, que a razão toma forma de razoável (LADRIERE, 1999).  

E nas oficinas, entendo eu, o contexto de vida deve ser utilizado como forma de exercitar 

a mediação do racional com o razoável, portanto, é um exercício ético que está envolto 

de escolher e melhor definir como analisar a qualidade de um ambiente antropizado; de 

melhor pensar nas soluções no campo de projetos de saneamento para o ambiente 

antropizado anteriormente analisado; e melhor pensar em ações de controle 

socioambiental e de organização dos serviços de saneamento no âmbito das políticas 

públicas. E o melhor pensar, para mim, envolve considerar as demandas e necessidades 

da comunidade local em estudo, dialogar com essa comunidade, pois, essas serão 

consideradas não pura e simplesmente objeto de intervenção de um/a engenheiro/a, mas 

sujeitos das ações estudadas e pensadas pelo/a engenheiro/a junto à comunidade. Eu vejo 

as oficinas como meio pelo qual os/as discentes junto os/as docentes exercitam em torno 

de um contexto a capacidade de fazer escolhas que devem ser tomadas pelos/as 

engenheiros/as ambientais e sanitaristas. Considerando dentre o que se dispõe na 

literatura técnica, e considerando as adaptações necessárias ao que se dispõe, os métodos 

e soluções que melhor se adaptem a uma realidade, fazer os/as estudantes pensarem 

nesses métodos e soluções junto à comunidade local, em prol de uma maior efetividade 

das ações propostas no campo da EAS, ou para além dela.  

Apresentadas as oficinas, seu conceito e campo de atuação, resta eu definir os sujeitos 

dessa pesquisa. Além de mim, autor dessa tese e idealizador do PPP do CEAS da UFMA, 

os sujeitos dessa pesquisa são os docentes e discentes que viveram as oficinas, por sua 
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vez as oficinas que estão contextualizadas em um CEAS, existente em um PPP, operando 

em um sistema educacional, em uma realidade educacional, que dá restritas condições 

materiais e imateriais de trabalho no desenvolvimento do currículo. E esses sujeitos são 

os/as alunos/as e os/as professores/as que vivenciaram e relacionaram-se com as oficinas 

interdisciplinares, e se relacionaram de formas diferenciadas. Tem nas suas vivências a 

existência de fatos comuns, incomuns, complementares e até contraditórios. Fatos esses 

relacionados às respectivas histórias de vida contadas por cada um deles/as. 

Tais sujeitos, segundo Sacristán (2017) nos elucidam fatos relacionados às práticas 

políticas e administrativas e o seu desenvolvimento, sobre condições estruturais, 

organizacionais, materiais, imateriais, recursos humanos, as ideias e significados, ou seja, 

elementos e fatos que dão forma ao currículo, no pensar e no executar o currículo. Me 

interessa nesse trabalho colocar em destaque como esses sujeitos professores/as e 

alunos/as vivenciaram esse currículo, o compreenderam e o significaram e também como 

significaram as oficinas, ou mesmo, nas palavras de Sacristán (2017) como esse currículo 

se tornou dinâmico a partir da mediação dos/as professores/as e da significação dos/as 

alunos/as. 

Conforme discutiremos mais adiante no item 3.1., na acepção de Sacristán (2017) os/as 

alunos/as são os sujeitos que reagem ao currículo, quando o currículo é visto como algo 

maior a conteúdos culturais selecionados, quanto esse é visto como também uma prática 

dialógica que envolve nesse dialogo os agentes sociais, elementos técnicos, o professor e 

os estudantes, ou seja, como conteúdos culturais selecionados, modelados e 

ressignificados que são estabelecidos em processos educativos. Os/as alunos/as têm uma 

experiência com o currículo no seu contexto geral, e nele as oficinas têm uma participação 

importante, principalmente no que diz respeito a uma possibilidade e experiência pluri, 

multi, inter e transdisciplinar. Eles/as nos trazem um olhar para o percurso que fizeram 

no currículo. Tem na memória o início, meio e fim do currículo em sua dinâmica. Ou 

seja, é na memória dos/as estudantes que são evidenciadas a escolha pelo curso de 

formação, as etapas iniciais da formação em disciplinas mais abstratas, o avançar para as 

disciplinas mais profissionalizantes e aplicadas, a inserção em atividades formativas 

extras e/ou externas a universidade, o contato e as vivências com e nas três oficinas (a 

um, a dois e a três), a conclusão do curso e, por fim, as perspectivas de atuação 

profissional. Por isso, na escolha dos sujeitos da pesquisa eu privilegiei os/as estudantes 

que passaram por todo currículo, ou seja, concluíram o CEAS, pois, o que me interessa 
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entender é como os/as alunos/as perceberam o papel e a função das oficinas no contexto 

formativo do curso que fizeram. Me interessa a compreensão do currículo que chega ao 

aluno e aluna conforme veremos nas informações narradas, e conforme já discutimos no 

nosso referencial teórico, chegam de diferentes formas a cada um dos/as alunos/as. Pois, 

mesmo quando as atividades tenham sido desenvolvidas igualmente a todos e a todas, 

cada aluno e aluna reportará essas vivências aos seus respectivos contextos de vida, as 

suas leituras, logo os/as alunos/as também modelam o currículo, são modeladores 

últimos.  

Os e as docentes são entendidos por mim, a partir da leitura realizada de Sacristán (2017), 

como sujeitos chaves da pesquisa, justamente por serem sujeitos do currículo, sujeitos 

mediadores e também força modeladora do currículo, em um currículo dinâmico. O/a 

docente é força reformadora do currículo escrito. Eles/as vivenciam as dinâmicas que 

atuam, são geradores de forças reformadoras das atividades curriculares que exercem 

mais diretamente. Conforme evidencia a discussão teórica a seguir, os/as professores/as 

nas suas narrativas revelam suas experiências que remetem as suas práticas pedagógicas, 

e a seu modo de ver a educação. E o rememorar o currículo dinâmico, que serviu como 

modelador e mediador de sua prática pedagógica, eles/as mencionam as experiências 

positivas e negativas que tiveram, e as ações reformadoras das suas práticas ao longo dos 

semestres. Nos sucessivos trabalhos realizados por eles/as nas disciplinas quais 

recorrentemente ministram, eles/as relatam também as sucessivas reformulações e 

adequações realizadas no currículo. Abarcam elementos outros que não veremos nos 

relatos dos/as estudantes. E eu escolhi entrevistar apenas os/as docentes que participaram 

das oficinas interdisciplinares. Privilegiei os/as docentes que se dispuseram a participar 

das entrevistas e que atuaram na oficina 01, pois segundo as narrativas dos estudantes foi 

a oficina mais rica em significados e que sofreu menos interferências em decorrência da 

disponibilidade de pessoal, de professores, entre outros fatos. Na oficina 01 os/as 

professores/as junto aos/as alunos/as tiveram maior tempo de maturação e de planejar as 

atividades quando comparadas as demais oficinas, as quais os/as professores tinham sido 

recém contratados e ainda tiveram interferências oriundas de calendário acadêmicos entre 

outras interferências diversas, em prejuízo de suas atividades. Outro aspecto importante 

para o foco na oficina 01 também foi por ela ser a mais executada, no momento da 

pesquisa ela estava na sua terceira realização, o que me permite ver na percepção dos/as 

docentes o repensar as oficinas a cada realização, pois esse processo de pensar as oficinas, 
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em suas adaptações na sua temporalidade também me importa. Logo foram escolhidos/as 

como sujeitos de pesquisa os/as professores/as do CEAS/UFMA que participaram das 

oficinas interdisciplinares 01, e ex-alunos/as, recém-formados/as no curso, por terem 

vivido todas as oficinas e todo o CEAS. E esses foram meus parâmetros de escolha 

restringidos a três entrevistados discentes da mesma turma, primeira turma de formados 

do CEAS. E foram escolhidos dois docentes que participaram da oficina 01. 

E por fim, relato sobre como obtive as narrativas. Relato sobre a entrevista narrativa como 

caminho investigativo para formar um tecido de vida. E ao pensar em como descrever o 

caminho investigativo que adotei nesse trabalho, veio uma imagem a minha cabeça que 

eu tentarei reproduzir em letras, palavras e texto aqui. Imaginei um carretel de uma linha 

colorida com cor vibrante sendo desenrolada sobre uma superfície, ou melhor, em uma 

experiência de formação. E imaginei essa linha colorida, desenrolada sobre essa 

experiência como sendo os caminhos percorridos por uma vida, que assim como outros 

carreteis coloridos (e com variadas cores) são desenrolados e expostos sobre a mesma 

experiência. O desenrolar desse carretel sobre essa experiência de uma história vivida, 

significada, ressignificada. E essas histórias são desenroladas e sobrepostas uma sobre as 

outras assim como os fios são sobrepostos sobre essa experiência, intercruzando-se, 

enrolando-se uns com os outros, ou seja,  ao olhar para a trajetória de cada linha realizada 

sobre a experiência verificamos que elas em muitos momentos se aproximam, se 

perpassam, se enrolam, seguem a mesma direção, ou direções opostas, ou ainda se 

atravessam, etc., são vidas cruzadas. Então, posso dizer que meu trabalho de pesquisa tem 

como base o desenrolar de alguns carreteis de linhas sobre uma experiência de formação. 

E essa experiência de formação trata-se de um curso concebido, realizado e vivido por 

alunos/as e/ou estudantes e professores/as e/ou educadores. Esses carreteis seriam 

narrativas desenroladas, ou melhor, contadas por sujeitos que vivenciaram uma 

experiência de formação em comum, não é uma verdade literal dos fatos vividos, mais 

trajetórias de vida percorridas, reconstruídas, ressignificadas, a luz do presente. Cunha 

(2010) nos ensina que as narrativas são representações da realidade, com significações e 

reinterpretações, pois, as pessoas ao narrarem, elas lembram e esquecem de fatos, apagam 

episódios, negão etapas, reconstrói trajetórias vividas, os ressignificando; como também 

permitem desvendar questões não anteriormente pensadas pelos sujeitos de pesquisa, por 

nunca terem sido estimulados a tratar de aspectos da vida as expressando e os organizando 
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em pensamentos. E esses carreteis têm como base as memórias de cada um dos indivíduos 

que passaram pela mesma experiência de formação, pelo mesmo curso.  

Essas linhas, histórias de vida, histórias vividas, podem ser registradas de diversas formas, 

dentre elas, eu posso destacar: filmagens, fotos, registros escritos e/ou documentados, e 

pela memória. Eu trabalhei com as memórias, com o que em um determinado momento 

da vida dos sujeitos, eles/as relembraram do seu passado. Com os registros da memória, 

provocada por estratégias de estímulo da memória, e da memória no que é relevante aos 

sujeitos da pesquisa. Para tanto, eu utilizei um dispositivo deflagrador dessa memória. E 

esse dispositivo deflagrador consistiu no relato de minhas memórias de formação quando 

aluno de graduação e quando docente. Ele foi usado como forma de fomentar memórias 

dos sujeitos da pesquisa, expressões da memória em uma narrativa produzida oralmente 

e concebida pelos sujeitos da pesquisa, para serem capturadas por um gravador, para 

posterior transcrição e diálogo. A minha história na qualidade de aluno do curso de 

graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, presente no memorial dessa tese (na 

página 11), foi utilizada como instrumento deflagrador da história dos discentes que eu 

entrevistei. Com o e a docente entrevistado/a eu utilizei minha história de vida docente, 

também presente no meu memorial (na página 33). Os sujeitos da pesquisa ouviram as 

minhas histórias e depois foram convidados a falarem sobre a história deles/as. 

Os sujeitos participaram da pesquisa por meio da entrevista narrativa seguindo 

recomendações de Jovchelovitch e Bauer (2008), conforme especificado no roteiro de 

entrevista desenhado por mim no Apêndice A. As entrevistas foram individuais. O local 

preferencial para as entrevistas foram as salas climatizadas da UFMA, sendo 

preferencialmente escolhida a sala da coordenação do curso de EAS/UFMA. Então, após 

agendar o encontro, em local e horário predefinido para entrevista, preparei o local com 

dois gravadores, o roteiro da entrevista, duas cópias da minha história de vida formação, 

ou cópias da história de vida docente, duas cópias do Termo de Livre Consentimento, 

uma para eu realizar a leitura, e a outra cópia para ser lida pelo/a entrevistado/a. Cheguei 

com meia hora ou mais de antecedência para arrumar sala, mesas e cadeiras, ligar o ar 

condicionado, e separar o material de leitura.  Com a chegada do entrevistado/a eu 

expliquei todo o procedimento da entrevista, fiz junto ao entrevistado a leitura do Termo 

de Consentimento e Livre Esclarecimento. Concordando com o Termo, colhi a assinatura 

dos entrevistados/as, ficando com uma cópia e entregando a outra cópia ao/a 

entrevistado/a. Logo em seguida, entreguei o texto para o/a entrevistado/a acompanhar a 
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minha leitura. Após leitura da minha trajetória de formação e minha trajetória docente 

foram realizadas as seguintes perguntas deflagradoras para os/as discentes: “Me conte 

como foi a sua experiência formativa no curso de EAS/UFMA. Como foi o seu caminhar 

formativo?”. E para os/as docentes: “Me conte como foi e tem sido a sua experiência na 

docência, em particular no curso de EAS/UFMA”. Após as perguntas eu liguei os 

gravadores e os/as docentes ou discentes me relataram as histórias deles/as. As narrativas 

dos/as entrevistados/as foram realizadas sem interferência, procurei apenas sinalizar com 

movimentos da cabeça e do rosto interesse pela narrativa, e fui tomando nota dos fatos 

relatados de meu interesse, qual eu solicitaria ao/a entrevisto/a que me contasse mais 

sobre o que foi dito. Então, após os/as entrevistados/as mostrarem sinais que concluíram 

a narrativa. E os sinais foram diversos, tais como: o entrevistado se perguntar, se tinha 

mais alguma coisa a dizer, os intervalos de uma fala para outra iam ficando cada vez mais 

extenso, ou simplesmente o entrevistado dizia é isso, acho que é isso. Apesar dos sinais 

eu ainda perguntei: tem mais alguma coisa que gostaria de dizer. E se a afirmativa fosse 

não. Eu retomava os pontos anotados no decorrer da entrevista. Esses pontos foram 

retomados da seguinte forma, eu solicitava para cada um deles/as me contarem mais sobre 

fatos relatados, da seguinte forma: me conte mais sobre a oficina, me conte mais sobre a 

empresa júnior, me conte mais sobre as disciplinas maçantes, etc.  Com essas 

provocações, os entrevistados/as retomavam as narrativas, e observo, sempre com maior 

detalhamento sobre o exposto anteriormente. Com o findar da entrevista e o desligar dos 

gravadores, eu perguntava aos participantes se eles/as gostariam de me dizer mais alguma 

coisa. Eu perguntava como eles/as se sentiram na entrevista. E de forma geral, após 

desligar os gravadores eu notei uma curiosidade deles/as sobre como eu pensava as 

oficinas. Por que eles/as sabiam que eu tinha concebido as oficinas interdisciplinares no 

PPP. Então, nesse momento eles/as me diziam muitas vezes que achava que as oficinas 

eram muito importantes, e deveriam ser abertas para outros cursos, que deveriam ser 

anuais e não semestrais, dentre outras contribuições. 

A maioria das entrevistas narrativas foram realizadas na sala da coordenação do 

CEAS/UFMA. Sendo que as narrativas produzidas pelos discentes duraram em média 

sessenta e três minutos. Sendo a menor delas, realizada por volta de cinquenta e dois 

minutos, e a maior delas em torno de uma hora e quinze minutos. Com os docentes a 

duração média foi de aproximadamente quarenta e quatro minutos e vinte e três minutos, 

sendo a menor duração de quarenta e quatro minutos e a maior de quarenta e cinco 
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minutos. A análise das narrativas foi realizada por meio da transcrição dos áudios, com 

base na proposta de Schutze, segundo Jovchelovitche e Bauer (2008) e por eixos 

temáticos para dialogar com as narrativas discentes e docentes. Sendo os eixos temáticos 

relacionados aos objetivos dessa tese e aos cenários que foram surgindo na leitura das 

narrativas. Os eixos temáticos para os/as discentes foram: a aproximação do campo de 

aprendizado em Engenharia; a compreensão e significação da realização do currículo em 

sua dinâmica em cada etapa formativa e sobre a atuação do/a docente nesse processo; a 

compreensão e significação da realização das oficinas interdisciplinares e demais 

atividades formativas contextualizadas em sua dinâmica e sobre a atuação do/a docente 

nesse processo. Os eixos temáticos para o/a docente foram: a aproximação do campo de 

ensino em EAS; como o/a docente compreende e significa a realização do currículo na 

sua dinâmica e a sua atuação nesse processo; como o/a docente compreende e significa a 

realização das oficinas interdisciplinares e a sua atuação nesse processo. Na busca da 

compreensão das narrativas procurei me inspirar na pesquisa narrativa, principalmente na 

preocupação de entender o olhar do sujeito para as experiências vividas. Para cada eixo 

temático eu procedi da seguinte forma: eu fiz pequena textualização das narrativas e 

depois procurarei destacar a partir dos nomes fictícios a narrativa individual de cada 

sujeito, ou seja, onde o eixo temático que destaquei está presente na textualização de cada 

narrativa individual. Os textos dos sujeitos sempre virão precedidos de nomes fictícios 

dados a cada um dos sujeitos dessa pesquisa. 
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2. A PERSPECTIVA HISTÓRICA E EPISTEMOLÓGICA DOS CURSOS DE 

ENGENHARIA SANITÁRIA E/OU AMBIENTAL NO BRASIL. 

Em meados do século XIX até os anos 60 eram os engenheiros civis que atuavam no 

campo de saneamento básico. Sendo a engenharia Sanitária no Brasil basicamente uma 

especialização da Engenharia Civil4, tornando curso de graduação apenas nos anos de 

1977 (BORJA e outros, 2015) (REIS e outros, 2005).  

A conjuntura de grande industrialização do País, e consequente urbanização, diante de 

uma cultura do governo militar de centralização dos serviços públicos, sobretudo de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, criou uma condição de favorecimento de 

organização desses serviços em grandes Companhias Estaduais, e em benefício de 

grandes estruturas hidrossanitárias e de um modelo desenvolvimentista voltados para 

sustentabilidade econômica. Essa conjuntura e condições estabelecidas fez a formação de 

mão de obra especializada em infraestrutura ser estratégico para o País. E nessa formação 

foi dado maior ênfase as obras, para o empreitar e gerenciar os serviços de água e esgoto. 

Os demais serviços sanitários do País, tais como: drenagem e resíduos sólidos, foram 

tratados como de menor prioridade (BORJA e outros, 2015) (COSTA e outros, SD). 

Seis cursos foram criados para atender Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) de 

1971 que centrava suas ações em abastecimento de água e esgotamento sanitário (COSTA 

e outros, sd), e como vimos no parágrafo acima, apresentava uma perspectiva reducionista 

do saneamento, mais focada na infraestrutura. Os cursos foram distribuídos em cada uma 

das regiões do País, ficando a Região Sudeste com dois e as demais regiões com um cada 

(REIS e outros, 2005). Quatro dos seis cursos foram criadas nas Universidades Federais 

dos Estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia e Pará, e os outros dois cursos em 

Universidades Privadas, uma na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e outra na 

Escola de Mauá em São Paulo, entrando em funcionamento em 1978 (BORJA et all, 

2015) (REIS e outros, 2005). 

Porém, os cursos criados, também, terminaram por atender uma demanda reprimida e que 

na época já sinalizava graves consequências para o País. A ocorrência de acidentes 

 
4 Segundo artigo 4º do Resolução Conselho Federal de Engenharia e Agronomia n.447/2000 os Engenheiros 
Ambientais integram o grupo da Engenharia de modalidade Civil. Tal disposição é igualmente estabelecida 
no artigo 8º da Resolução 335, de 27 de outubro de 1989. Tal disposição reconhece que essas duas áreas 
Civil, Sanitária e Ambiental terão uma base formativa comum. 
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ambientais que tiveram consequências sociais e econômicas fez com que o Brasil tratasse 

da falta de profissionais para atender uma crise socioambiental em decorrência de um 

desenvolvimento urbano-industrial tardio em uma realidade social com desigualdades 

econômicas e regionais muito acentuadas, colaborando para a ampliação de uma visão 

reducionista do saneamento básico para uma perspectiva mais abrangente, a do 

saneamento ambiental. A visão estritamente sanitarista colocada em prática desde os anos 

40, foi revista e ganhou maior abrangência nos anos 70, passando a internalizar 

preocupações ambientais, tais quais o comprometimento dos recursos hídricos, riscos de 

alagamentos e inundações, controle de vetores, qualidade do solo e do ar, e da relação da 

sociedade com o ambiente (BORJA et all, 2015). Essas preocupações passaram a 

influenciar sociedade e governos, impactando nas políticas coorporativas, devido a maior 

rigidez nas leis federais e ambientais de meio ambiente; a promulgação e implementação 

da Lei Federal nº.9.605/1998 que estabeleceu  os crimes ambientais; e a crescente 

imposição de barreiras comerciais dos Países europeus, Japonês e Norte Americano e 

consequente implantação de normatização de Sistemas de Gestão Ambiental e 

certificação ambiental de empresas para alcançar os mercados mais exigentes. Essas 

medidas acabaram repercutindo nos currículos dos cursos de Engenharia Sanitária 

promovendo reformulações e mudanças de denominação dos cursos nos primeiros anos 

da década de 90 (BORJA e outros, 2015) (REIS e outros, 2005). Aí surgiram os primeiros 

cursos de Engenharia Ambiental, e alterações de cursos de Engenharia Sanitária que 

passaram a ser de Engenharia Sanitária e Ambiental. É importante mencionar que a 

Confederação Nacional de Engenharia e Agronomia por meio das Resoluções de 

n.310/1989, n. 447/2000 e n. 1.010/2005 faz a distinção de atribuições e competências 

entre os Engenheiros Sanitaristas e os Engenheiros Ambientais, e que a maioria dos 

cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, Ambiental e Sanitária e até alguns cursos de 

Engenharia Ambiental, garantem as duas habilitações.  

No ano de 1991, foi criado o primeiro curso de Engenharia Ambiental na Universidade 

Luterana do Brasil (REIS e outros, 2005), porém, a primeira universidade que veio a 

constituir primeira turma de alunos/as foi a Universidade Federal de Tocantins no ano de 

1992 (UFRN, 2011). E o primeiro curso de Engenharia Sanitária a ser reconhecido como 

de Engenharia Sanitária e Ambiental foi o da UFBA, segundo consta no Sistema de 

Acadêmico da Universidade, essa nomenclatura passou a ser utilizada no currículo no ano 
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de 1995, após 17 anos da abertura para matricula da primeira turma, formada por 

remanescentes de outros cursos da engenharia da Escola Politécnica da UFBA. 

A Engenharia Ambiental embora tenha sido implementada posteriormente aos cursos de 

Engenharia Sanitária cresceu vertiginosamente no Brasil. Eram 11 cursos de Engenharia 

Ambiental em 1999, passando a 35 no ano de 2001 (UFRN, 2011), chegando ao ano de 

2009 a 127 cursos no Brasil, contra 22 cursos denominados Engenharia Sanitária e 

Ambiental (BORJA et all, 2015)5.  No ano de 2013, já eram 288 cursos de graduação com 

as mais diversas nomenclaturas (Sanitária e Ambiental, Ambiental, Ambiental e 

Sanitária, Ambiental e Energias Renováveis, Ambiental e Urbana, e Sanitária). Sendo 

68,4% deles e 83% das vagas ofertadas por eles proveniente de instituições privadas do 

ensino superior (Brasil. MEC, 2013 apud BORJA et all, 2015). Não obstante, estudos 

realizados por Borja e outros (2015) e Pacheco e outros (2015) mostram (respectivamente 

com informações do MEC do ano de 2013 e com informações de uma das principais 

revistas técnicas cientificas brasileira de Saneamento e Ambiente analisadas no período 

de 2004 a 2012) que embora em minoria numérica, é o conjunto das instituições públicas 

de ensino superior que apresenta melhor desempenho em critérios de qualidade do ensino 

e possuem maior representatividade nas publicações técnicas científicas em periódicos. 

As universidades públicas ocuparam mais de 73% das publicações no referido período, e 

as Instituições Superiores Privadas publicaram apenas 7,4% dos artigos técnicos 

científicos. 

Sobre o curso de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental podemos fazer diversas distinções 

do caminhar formativo, considerando a natureza das instituições de ensino, as suas 

estruturas curriculares, processos formativos, regionalidades, nomenclaturas entre outras. 

Porém, o que nos interessa no presente capítulo é contextualizar a sua origem, e fazer 

uma distinção dos cursos de Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental e 

outras nomenclaturas afins, dos demais cursos de Engenharia. Essa distinção é 

importante, porque como desenvolverei mais adiante, a tradição positivista da Engenharia 

e sobretudo na Engenharia Ambiental e/ou Sanitária, colocam questões interessantes 

quando se trata de pensar um currículo com uma proposta de cunho inter e transdisciplinar 

numa perspectiva do pensamento complexo. 

 
5 É bom evidenciar que existem cursos com o nome Engenharia Ambiental, porém com habilitação para 
Ambiental e Sanitária, um exemplo disso é o curso ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG 
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Mesmo considerando a importância de todas as engenharias se desenvolverem também 

humanisticamente, Silva e Moraes (2010, p.3) fazem uma importante distinção entre os 

cursos de engenharia Sanitária e/ou Ambiental dos demais cursos de engenharia quando 

afirmam que a respectiva área está “intimamente relacionada com a melhoria do bem-

estar físico, mental e social das pessoas através de projetos ambientais e de saúde 

pública”, por isso consideram existir um sentido social maior na Engenharia Ambiental 

e/ou Sanitária quando comparada às demais engenharias. COSTA e outros (2004) 

incluem a Engenharia Sanitária e Ambiental na perspectiva da engenharia dialógica, pois, 

consideram que ela tem a necessidade de incluir como instrumento de promoção do 

saneamento a educação popular tomando-a como um caráter político do processo de 

implementação de políticas públicas, colaborando com a formação da consciência crítica 

da população, e da apropriação popular dos bens e serviços. Já Reis e outros (2005) 

evidenciam a crescente exigência realizada aos profissionais que atuam no campo do 

meio ambiente, para que tenham uma visão mais integrada, multidisciplinar, tendo em 

vista a necessidade de fazer associações cada vez mais complexas entre os sistemas 

ambientais. 

Segundo Borja e Moraes (2013) “no campo do meio ambiente, percebe-se que o 

paradigma cartesiano promoveu a dicotomização entre as ciências da natureza e as 

ciências humanas” (BORJA e MORAES, 2013, p.2). Os referidos autores consideram que 

nenhuma especialidade por si só teria condições de promover decisões sobre questões 

ambientais, reconhecendo a formação e compreensão inter e transdisciplinar como 

essenciais à perspectiva da engenharia promovedora de tecnologias tidas como 

apropriadas, ou como eu gosto de dizer, tecnologia mais apropriada. Ele e ela defendem 

a perspectiva de que é a técnica e a tecnologia que tem que se adequar ao lugar, as 

condições físicas, sociais, culturais, econômicas, ecológicas existentes no espaço social, 

natural e na comunidade, promovendo a autodeterminação dos povos. 

No entanto, é importante mencionarmos que existe uma tradição de concepção de 

conhecimento, ensino e aprendizagem, pertencente a todos os cursos de engenharia, que 

foram desenvolvidas nas Escolas Politécnicas do Brasil. Uma tradição epistemológica 

positivista, defensora da neutralidade científica, do saber fragmentado, abstrato e 

enciclopédico, muito influenciada por intérpretes de Comte. E conforme exposto, ao 

mesmo tempo que a Engenharia Sanitária e Ambiental se insere numa perspectiva cultural 

positivista de ensino-aprendizado, ela, ao ampliar sua atuação para questões relacionadas 
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a saúde pública e meio ambiente, termina por cair numa ambiguidade entre os valores 

científicos positivistas e objetos de estudo de natureza complexa.  

Essa ambiguidade é percebida em todos os campos da engenharia visto as reflexões 

trazidas em publicações de autores da engenharia tais como Walter Antonio Bazzo, 

Renato Dagnino e Arlindo Philippi Jr. que tratam respectivamente de objetos ou 

abordagens educacionais sobre a perspectiva da “Ciência, Tecnologia e Sociedade”, 

acepções sobre “tecnologias sociais” e da Interdisciplinaridade no campo da formação do 

engenheiro. Porém, pelo exposto neste capítulo por Silva e Moraes (2010), Costa e outros 

(2004) e Borja e Moraes (2010) dentre tantos outros autores não citados aqui, considero 

que essa ambiguidade entre o positivismo e o pensamento complexo é ainda mais 

acentuada e emergente no campo da Engenharia Sanitária e/ou Ambiental. E para 

aprofundar essas questões epistemológicas que se colocam diante das questões e das 

propostas que surgem junto com a Engenharia Sanitária e/ou Ambiental considero ser 

interessante trazer a discussão alguns/mas expositores/as do positivismo na engenharia 

de forma ampla e geral para discutir questões do processo de conhecimento, ensino e 

aprendizagem da Engenharia e da Engenharia Sanitária e Ambiental nesse percurso até 

os dias atuais, e depois discutir esses mesmos aspectos à luz das contribuições do 

pensamento complexo, que tem como um dos seus principais expositores na atualidade, 

o Edgar Morin.  

No presente trabalho eu pretendo pôr em suspensão a tradição positivista presente nos 

currículos de Engenharia, e a compreensão de que Engenharia prescinde de uma outra 

concepção de conhecimento e consequentemente de ensinar e aprender, e nesse sentido o 

pensamento complexo de Edgar Morin tem muito a colaborar, principalmente a 

Engenharia Ambiental e Sanitária, devido a seu caráter mais humanístico. Me interesso 

trabalhar em termos de uma tradição que influenciou uma determinada forma de pensar 

o conhecimento, e o ensinar e o aprender, e tentar compreender o desafio de trabalhar 

uma proposta curricular que considera os aspectos da epistemologia da complexidade, 

representada pelo pensamento de Edgar Morin. E o mais importante, suspendendo essas 

diversas dimensões do conhecimento no currículo em uma prática docente e discente, em 

um currículo dinâmico, por meio de entrevistas narrativas, em busca das memórias das 

vivências dos/as docentes e discentes do curso. 
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2.1. Augusto Comte e o Positivismo 

Para introduzir o tema positivismo, primeiramente, temos que conhecer Comte, pensador 

e organizador da ideia positivista, para então realizarmos uma discussão sobre o 

positivismo e a sua penetração nas instituições de ensino, em especial nas escolas de 

engenharia do Brasil. 

Augusto Comte nasceu em Monthellier/França, aos 19 dias de janeiro de 1798 e viveu até 

os dias 5 de setembro de 1857, alcançando seus 59 anos de vida. Filho de pai fiscal de 

impostos, é uma pessoa com relações familiares e pessoais conturbadas (GIONNOTTI, 

1983). A ideia positivista de Comte é fruto do seu contexto de vida, da Europa do século 

XIX, pós-revolução francesa (1789), revolução burguesa francesa, afetada pelas 

transformações do seu ambiente, cada vez mais industrial, capitalista, urbana e ainda 

dominada pela Igreja, com o ideário iluminista ainda não materializado para todos 

(OLIVEIRA, 2010; MARTINI, 2006). Surge com o Renascimento Europeu em um 

contexto histórico marcado por propostas políticas que defendiam o respeito a liberdade 

e a dignidade humana, atenção para as artes e despertar para a astronomia e para a física 

moderna (CASTRO, 1999). Era contemporâneo da primeira revolução industrial e um 

insatisfeito como a exploração capitalista, desumana. Porém, acreditava na reforma 

pacífica oriunda da educação científica (MARTINI, 2006) e na moralização dos 

capitalistas. Viveu o clima de golpes e movimentos sociais em França. Viveu a queda de 

Carlos X em 1830, a retomada do poder por Luís Felipe, entre 1839-1848, “que foi 

marcada pela supremacia política e econômica da aristocracia rural e da burguesia 

urbana” (CASTRO, 1999, p.35), a tomada de poder e início de governo autoritário e 

desenvolvimentista em 1851 por Napoleão Bonaparte (CASTRO, 1999). Ou seja, viveu 

pleno clima Pós-Revolução Francesa, após uma nova revolta proletarizada fracassada e 

na restauração de um Império, com a França voltando a ser um Estado absolutista e 

conquistador (MARTINI, 2006), período em que Comte morre (CASTRO, 1999). Assim 

“era uma época de sistematização científica e de crença no progresso da ciência (...) em 

que o importante era sistematizar conteúdos (...) da ciência, construir um grande quadro, 

um grande sistema da ciência” (MARTINI, 2006, p.89).  

Comte ingressa na Escola Politécnica de Paris aos 16 anos de idade e no seu caminhar 

formativo como politécnico, filosofo, escritor e professor de matemática é influenciado 

por diversos ideólogos: Destutt de Tracy (1754-1836), Cabanis (1757-1808), Volney 
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(1757-1820); teóricos da economia política: Adam Smith (1723-1790) e Jean-Baptiste 

Say (1767-1832); filósofos e historiadores: David Hume (1711-1776), Willian Robertson 

(1721-1793), Condorcet (1743-1794); e politécnicos tais como: o físico Sadi Carnot 

(1796-1832), matemático Lagrange (1736-1813) e o astrônomo Pierre Simon de Laplace 

(1749-1827) pelas leituras das obras de Marie Antoine Caritat - o marquês de Condorcet 

(1743-1794), sendo a mais significativa delas “Esboço de um Quadro Histórico dos 

Progressos do Espírito Humano”; e pelo seu mentor Saint-Simon6, com quem rompeu 

relações por discordâncias de pensamento (1760-1825). (GIONNOTTI, 1983). 

Foi importante autor de obras, sendo a mais significativa delas o “Curso de Filosofia 

Positiva” (MOTTA E BROLEZZI, 2006). Embora o próprio Comte reconheça que o Renê 

Descartes, Francis Bacon e Galileu Galilei sejam fundadores e tenham sistematizado o 

pensamento positivista (OLIVEIRA, 2010; GIONNOTTI, 1983), Comte é considerado o 

pai do positivismo, por ser grande expressão dele (OLIVEIRA, 2010). Comte não 

formulou uma nova teoria, ele seguiu uma tradição mecânica cartesiana, integrando-a em 

três aspectos ou temas: a filosofia da história, ou filosofia positiva ou do pensamento 

positivo (evolução científica em estágios: religioso, metafisico e científico); a 

fundamentação e classificação das ciências; e uma sociologia que permitisse a reforma 

das instituições, determinasse as estruturas e os processos de modificação de uma 

sociedade (MARTINI, 2006; GIONNOTTI, 1983). Esses aspectos ou temas tinham como 

objeto a reforma intelectual do homem para a reforma e organização das instituições 

(GIONNOTTI, 1983). 

Buscando compreender o positivismo pela perspectiva Comtiana sobre as fases históricas 

do conhecimento e sobre a formação do saber científico, temos que o desenvolvimento 

da inteligência humana, segundo o autor, é marcado em três períodos históricos onde se 

verifica predominantemente métodos de concepção do conhecimento, que podem ser 

reunidos em períodos evolutivos que iniciam na fase teológica ou fictícia, passando pela 

fase metafísica ou abstrata e culminando na fase científica ou positiva, seguindo o 

ordenamento da fase mais primitiva para a mais científica (COMTE, 1983). Na 

perspectiva de Comte é na fase teológica ou fictícia que inicia o processo de aprendizado. 

Nessa fase, os fenômenos são explicados pela ação de divindades, ou seja, pela atuação 

 
6 Henri de Saint-Simon (1760–1825), mestre de Comte e um dos fundadores do socialismo (MOTTA E 
BROLEZZI, 2006) é considerado o responsável pelos pressupostos iniciais do positivismo comtiano 
(OLIVEIRA, 2010) e antecipador “da doutrina da luta de classes da sociedade” (CASTRO, 1999, p.24).  
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de numerosos agentes sobrenaturais. Chega-se no limite desse estágio entendido como o 

momento em que os numerosos agentes sobrenaturais são substituídos por um Deus único 

(COMTE, 1983). E é na fase metafísica ou abstrata, considerada uma fase de transição, 

que os fenômenos passavam a corresponder a uma entidade específica, ou seja, os agentes 

sobrenaturais são substituídos por forças abstratas personalizadas, inerentes aos seres 

humanos, autogeradoras dos fenômenos observados. Para Comte (1983, p.7), nessa fase 

“os agentes metafísicos volatizaram-se gradualmente a ponto de se transformarem, aos 

olhos de todo espirito reto, em nomes abstratos de fenômenos”. Atingindo-se um limite 

onde ocorre a substituição de diversas entidades particulares pela natureza, entendida 

como fonte exclusiva de todos os fenômenos (COMTE, 1983). A última fase, é 

caracterizada como o cume das etapas da formação do processo de aprendizado, o estado 

positivo ou científico, que se inicia, segundo Comte (1987, p.8), no “grande movimento 

impresso ao espirito humano” entendida como “ação combinada dos preceitos de Bacon, 

das concepções de Descartes e das descobertas de Galileu”.  

O positivo é na acepção de Comte (1983) representado pela palavra real, e indica o 

contraste entre os termos útil e ocioso, dessa forma, representaria a busca da especulação 

sadia, ou seja, aquela fundamentada na observação dos fatos, “para o aperfeiçoamento 

contínuo de nossa verdadeira condição individual ou coletiva” (COMTE, 1983, p.62, em 

negrito nosso). Representa também a quantificação da certeza e da indecisão pela 

harmonia lógica nos indivíduos e comunhão espiritual na espécie; a oposição do preciso 

e do vago, que é traduzido por Comte como a obtenção do “grau de precisão compatível 

com a natureza dos fenômenos e conforme às exigências de nossas verdadeiras 

necessidades” (COMTE, 1983, p.62), o contrário ao negativo, o organizar ao invés de 

destruir (COMTE, 1983). Logo, entendo ser características do positivismo a busca do real 

possível e necessário, pela observação dos fatos, obtendo-se elevado grau de certeza e de 

precisão, pela especulação lógica dos fatos, com o objetivo de promover a organização 

da sociedade. Tais afirmações trazidas pelo autor, podem nos levar a entender tratar-se de 

uma perspectiva utilitarista da geração do conhecimento, a perspectiva de encontrar o real 

aplicado. 

Pelo que vejo nas ideias de Comte (1983), o compromisso da ciência seria revelar o real. 

Ele acreditava que o método científico positivista pode definir uma lei regente da 

realidade, e que essa lei tem um grau de precisão correspondente a natureza do fenômeno 

observado e a aplicação das mesmas às nossas necessidades. Dessa forma, me pergunto 
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se poderíamos afirmar que na perspectiva de Comte (1983) a ciência seria utilitarista, ao 

passo que ele afirma ser ela condição para o estabelecimento de uma ordem social. Para 

Comte (1983) o positivismo, pela racionalidade, consegue estabelecer uma ordem social. 

A organização por sua vez é entendida como condição para o progresso. Tal perspectiva 

reforça uma perspectiva utilitária para a ciência positivista.  

Na fase positivista é reconhecida as limitações do saber absoluto, e volta-se para o saber 

mais objetivo. Combina-se o raciocínio e a observação para obter leis e fazer correlações 

entre variáveis. A ciência é reduzida ao que pode ser observado, ou seja, a diversos 

fenômenos específicos e a alguns fenômenos gerais. Porém, para a fase positiva, não há 

um limite, sua perfeição é utópica, pois “seria poder representar todos os diversos 

fenômenos observáveis como casos particulares de um único fato geral, como a 

gravitação o exemplifica” (COMTE, 1983, p.4).  

Comte (1983) considera que o estado positivo perfeito é inalcançável e que as fases 

evolutivas do saber, nunca seriam integralmente atingidas, ou seja, reconhece que não há 

ciência que atingiria o estado positivo completamente, preservando-se traços dos estados 

primitivos. Porém, embora admita que não se atinja o estado positivo perfeito, para Comte 

(1983, p.76) o espirito positivo seria o único “suscetível de desenvolver diretamente o 

sentimento social, primeira base necessária de toda moral sadia”. Os demais sistemas de 

conhecimento, que culminam no estado metafísico, seriam capazes apenas de gerar o 

desastroso sistema do egoísmo, pois, para Comte (1983) baseavam-se no eu, ignorando 

outras formas de vida, e tinham uma percepção reduzida a questão intuitiva limitada a 

condição do indivíduo, portanto, não abrangiam as questões das espécies vivas e da 

coletividade humana. Para Comte (1983) as etapas do conhecimento teológico e 

metafísico se ocupavam mais efetivamente com a formação dogmática dos indivíduos, 

com a disciplina moral aparente e serviu a ponderação de interesses da igreja e de 

monarcas, em estabelecer o controle sobre a sociedade7. O sistema teológico é para Comte 

 
7 Gionnotti (1983, p.X) considera que na concepção de Comte, a mentalidade teológica além de desenhar 
as explicações para os fenômenos naturais também exerce “relevante papel de coesão social, 
fundamentando a vida moral. Confiando em poderes imutáveis fundados na autoridade ...” (GIONNOTTI, 
1983, p.X) tendo “como fonte política correspondente a monarquia aliada ao militarismo.” (GIONNOTTI, 
1983, p.X). Para Gionnotti (1983) a fase Metafísica inicia-se com a explicação de forças físicas, químicas 
e vitais, que são reunidas como natureza, unidade equivalente ao Deus único. Diferencia-se da fase 
teológica por “colocar o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação” 
(GIONNOTTI, 1983, p.XI). E para Comte, pela argumentação ocorre a dissolução da teologia, por criar 
contradições que substituíam as vontades divinas por ideias e forças. O que favoreceu a substituição de reis 
por juristas e o Estado Absoluto pelo estado baseado na soberania do povo (GIONNOTTI, 1983). 
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(1983) um sistema formado por homens comprometidos com a salvação própria, e em 

atender recomendações supremas, e embora tenham resultado em ações coletivas em 

função de solicitações sacerdotais, é um sistema desapercebido do senso de coletividade. 

Já o sistema positivo é visto por Comte (1983) como um sistema diretamente social, por 

ter como base a realidade. Para ele tal sistema exclui o homem e promove a humanidade, 

e considera que todas as formas de desenvolvimento provem da sociedade.  

Dessa leitura das exposições reportadas de Comte que faço nesse capítulo, tenho a 

impressão que Comte acha que a ciência apaga o indivíduo, ou acha que a individualidade 

pode ser eliminada numa perspectiva científica sistematizada, e dessa forma, considera 

que a ciência beneficiaria tanto o social como o privado. Tenho a impressão que ele 

acredita existir compatibilidade dos interesses público e privado em torno da verdade. 

Essa compreensão pode estar relacionada ao fato dele vislumbrar no sistema capitalista 

uma força opositiva ao controle exercido pela igreja sobre os indivíduos, um controle 

teológico que poderia ser substituído por um sistema de controle racional, que buscaria a 

verdade, pois a verdade seria útil tanto para o capital como para a sociedade. A verdade 

seria o instrumento da ordem social.  

Comte (1983) compreende que é o campo das ideias que governam e subvertem o mundo, 

“que todo o mecanismo social repousa ... sobre opiniões” (COMTE, 1983, p.17). Defende 

uma convergência de ideias gerais sobre um sistema social comum, fixo e permanente. 

Defende o estabelecimento de uma ordem social pelo pensamento científico, pela 

filosofia positivista e completa superação da teologia e da metafísica. Defende o sistema 

social organizado por critérios técnicos e científicos. E entende essa organização 

promovida pela racionalidade como condição fundamental para o progresso. E o 

progresso por sua vez teria como meta necessária a ordem. E a educação científica tem 

grande importância nesse sistema. Para Comte (1983) ela é moralizadora. E 

universalizada tende a consolidar uma sistematização das ideias das massas para as elites, 

favorecendo os interesses das massas (COMTE, 1983). Comte (1983, p.71) assegura “que 

a doutrina que vier explicar suficientemente o conjunto do passado obterá 

inevitavelmente, por causa dessa única prova, a previdência mental do futuro”. Dessa 

forma, Comte (1983) enxerga que pela ciência, do ver para prever, se daria tanto os 

achados para a formação da sociedade, também pela educação, como para a organização 

de suas instituições, bem como, daria as provisões de como utilizar a natureza para o 

proveito mais efetivo da sociedade. Comte (1983) considerava que uma educação fundada 
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com base na ciência positivista promoveria uma convergência de interesses das classes 

populares as classes dominantes, colaborando para organização da sociedade. Ele entende 

a base científica com ênfase nas ciências naturais como um fator libertador, portanto, 

valoriza no contexto educacional as ciências duras, com base da formação racional. 

Porém, temos que compreender o que é para Comte essa base científica positivista, o 

espaço que ela ocupa, e como ela é traduzida em um modelo educacional. 

O espaço da ciência segundo perspectivas positivistas 

Para Comte  

... o caráter fundamental da filosofia positiva é tomar todos 
os fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis, 
cuja descoberta precisa e cuja a redução ao menor número 
possível constituem ao objeto de todos os nossos esforços, 
considerando como absolutamente inacessível e vazia de 
sentido para nós a investigação das chamadas causas, 
sejam primárias, sejam finais (COMTE,1983, p.7). 

Daí podemos considerar que alguns autores têm um entendimento que Comte defende a 

perspectiva científica experimental (MOTTA e BROLEZZI, 2006; DOMINGUES, 2014. 

LINS, 1967; MARTINI, 2006), matemática e lógica por estarem sujeitas a leis naturais 

(MOTTA e BROLEZZI, 2006; MARTINI, 2006). E, também, podemos observar no 

exposto por Comte (1983, p.7) uma perspectiva mais restrita de objetos de estudo, pois 

se retira da pesquisa científica as chamadas causas, as quais explicitaremos mais adiante.  

Para melhor ilustrar essa análise trago a discussão alguns expositores sobre essa 

percepção da ciência restrita a experiência e as perspectivas das consequências desse 

modelo. Motta e Brolezzi (2006, p.4670) afirmam que o positivismo se atém aos 

conhecimentos obtidos por métodos empíricos e lógico matemático, aceitando como 

realidade apenas os fatos que possam ser estudados, e atribuindo a essa perspectiva 

científica limitada a modelos matemáticos e estatísticos um caráter fragmentário e 

disperso, que diminuem a importância dos fatores culturais por não serem enquadrados 

como manifestações observáveis no comportamento. E nesses moldes, segundo os 

autores, termina por desprezar como verdade os valores, as ideologias e perspectivas 

sociais de mundo, dando a ciência um caráter conservador e legitimador da ordem 

estabelecida. Porém, Martini (2006) afirma que o apelo à experiência extrapola ao que 

Comte sugere para o positivismo. E Domingues (2004) considera que, no âmbito da 

ciência, o positivismo “sugere mais do que o próprio Comte o afirma explicitamente, a 
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necessidade de que todo juízo sobre um estado de coisas ou pronunciamento sobre o 

mundo seja confirmado pela experiência” (DOMINGUES, 2004, p;168). Domingues 

(2004) menciona existências de correntes positivistas, o que denota ter ocorrido um 

desdobramento das contribuições de Comte. Uma das correntes positivistas “mais 

chegadas ao real ou ao concreto” defendem “a observação objetiva e a indução 

amplificadora” (DOMINGUES, 2004, p.170), ou seja, uma associação da indução a 

experiência. Outra corrente, mais científica e defensora do rigor e da exatidão, associam 

a experiência a matemática, como via do saber verdadeiro (DOMINGUES, 2004). E para 

os desdobramentos do positivismo, a experiência e matemática associada a indução é que 

estabelecem condições para os ajustes do que é “particular e fático, instalados a 

observação, ao universal e abstrato, que nos levam à teoria ou vêm ao mundo com ela ou 

através dela (...) e também vai ser a alavanca que permitirá a passagem do particular ao 

universal” (DOMINGUES, 2004, p.173). 

Para Domingues (2014) o sucesso do programa positivista para a ciência é visto em 

grande medida decorrente do programa de indução assim como explicado por Lalande 

(1929, p.132): “permanecer perto dos fatos e acumulá-los; procurar sobre tudo as 

fórmulas matemáticas que resumam as observações reporta-las elas próprias tanto quanto 

possível às suas medidas: aproximar-se da indução completa de Aristóteles como de um 

ideal”. Sendo as três ideias centrais do programa positivista:  

1) Procurar acercar-se dos fenômenos tais como eles se 
oferecem à observação e à experiência e toma-los tais 
quais, como fatos ou dados da experiência, sem se apoiar 
em nenhuma ideia preconcebida e sem buscar nenhuma 
essência escondida por trás deles; 2) procurar estabelecer 
correlações entre os fenômenos observados, fixar os nexos 
causais que os envolvem e determinar as leis que os 
governam; 3) procurar confirmar as correlações, 
corroborar as leis por meio de testes precisos e de 
experimentos concluintes (DOMINGUES, 2014, p.172). 

Eu julgo que para Comte (1983) as ideias preconcebidas não se reportam a conhecimentos 

científicos, mas ao conhecimento que é fruto de uma vivência, da relação e percepção de 

mundo pela vivência, uma vivência natural com o objeto e não metodicamente definida. 

O que denota a ideia de não contaminar a pesquisa por valores pessoais, subjetivos, 

teológicos e oriundos de um contexto de vida, ou seja, eliminar a afetividade e a moral, e 

limita a observação como mais instrumental possível, aproximando a perspectiva humana 

a uma perspectiva física, amparada pela lógica do desencadeamento dos fatos 
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observáveis. E a forma como Comte vê a ciência reverbera na perspectiva do ensino 

enciclopédico, e distanciado da realidade do sujeito aprendiz. As descobertas científicas 

mais precisas na leitura da realidade seriam transmitidas para o/a aprendiz sem 

reverberações no contexto de vida do/a aluno/a, pois, esse contexto supostamente 

contaminaria a leitura do conhecimento real, cientificamente comprovado. Além disso, a 

referida citação realizada acima (COMTE, 1983, p.7), tem sido considerada por 

Domingues (2004) como entendimento que é dado de que as Ciências Sociais devem ser 

investigadas assim como são as Ciências Naturais. O que me leva a pensar: retirando a 

apreciação sobre às causas, que no âmbito das Ciências Sociais podem ser consideradas 

força explicativa para o retrato social, nessa perspectiva, pode abrir-se o entendimento de 

que interessaria as Ciências Sociais apenas os aspectos da pobreza, e não interessaria as 

Ciências Sociais as forças geradoras da pobreza e da sua conservação ou ampliação, as 

causas que levaram o conjunto de pessoas ao estado de miséria. E me levo a perguntar: 

“As causas da pobreza seria um exemplo de aspectos causal?”.  

Não muito diferente, os aspectos naturais também são afetados pelo modo de organização 

e produção da sociedade, inclusive pela pobreza como também pelo elevado padrão de 

consumo. Por isso, essa suposta recusa das investigações as chamadas causas dos 

fenômenos tanto para as ciências naturais como para as ciências sociais parecem ser um 

tanto controversas. O que nos leva ao esforço necessário de procurar entender o que seria 

para Comte os aspectos causais.  E eu vou me fazer uma pergunta para tentar desenvolver 

a ideia do que para Comte seria um aspecto causal: nesse caso, a lei da gravidade seria a 

causa da atração entre os corpos? E imediatamente respondo: Na Concepção de Comte a 

lei universal da gravidade não é a causa para a atração entre os corpos, isso seria uma 

regência. As causas segundo Comte (19, p.7) estariam na busca de explicar “o que são 

nelas próprias essa atração e essa gravidade”. Considerada por Comte “questões 

insolúveis” que buscam ir mais além da relação dos fenômenos de atração entre os corpos, 

mais além da correlação entre as medidas de massa e distância relacionadas a força da 

gravidade.  

Para Comte (1983) os positivistas são considerados aqueles que assim como Bacon 

reconhecem como conhecimentos reais aqueles oriundos de fatos observáveis, 

empreendidos com laboriosas investigações científicas, com o interesse em decifrar as 

leis regenciais dos fenômenos, as circunstâncias da ocorrência e correlações com outros 

fenômenos. O interesse pelas condições causais e existenciais dos fenômenos são postas 
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como perspectiva analítica considerada adversa ao estado positivo. Seria ela perspectiva 

teológica e metafísica, e deveriam ser abandonadas. E aí, entra um aspecto importante 

para eu compreender o que para Comte é um aspecto causal. A força de atração entre os 

corpos, a lei universal da gravidade, seria um exemplo de uma lei de regência de um 

fenômeno e não um exemplo de aspecto causal. Então, seriam forças de regência pelo 

fato das forças de atração entre os corpos estarem diretamente relacionadas ao tamanho 

de suas massas, e inversamente relacionado ao quadrado da distância entre os corpos, lei 

expressa pela linguagem matemática, e com unidades mensuradas. Porém, devemos nos 

questionar ainda se as causas da pobreza e da degradação ambiental são forças de 

regência. E se a observação metódica sobre um fenômeno, e sistematização de uma regra, 

é que torna uma causa uma força de regência, enfim, o que é força de regência para 

Comte?  E tal questão me levam a concluir que para Comte (1983) as causas são forças 

subjetivas não observáveis e a regência seria as características dos fenômenos, seriam 

oriundas das correlações entre fenômenos, “mediante relações normais de sucessão e 

similitude” (COMTE, 1983 p.7), que contribuem para descrever o comportamento deste. 

Então, entendo que Comte (1983) faz a distinção entre a descrição do comportamento 

como regência do fenômeno e aos valores subjetivos como perspectivas causais dos 

fenômenos. E essa distinção é realizada pela presença ou ausência da materialidade da 

observação, quantificação, mensuração e da análise lógica. E para melhor 

compreendermos Comte (1983) ainda exemplifico apresentando uma exposição de 

Blainville na obra “Princípios Gerais de Anatomia Comparada”. Para Blainville segundo 

Comte (1983) a análise de seres vivos é realizada em duas perspectivas complementares 

uma da outra, a estática e a dinâmica. Na perspectiva estática são analisadas a 

“determinação das condições orgânicas de que dependem” (COMTE, 1983, p.13), a 

exemplo da fisiologia e da anatomia de um corpo. Já na perspectiva dinâmica observa-se 

o ser vivo agindo efetivamente, portanto, analisa-se a lógica dos fatos registrados pela 

observação aprofundada. Fora dessas perspectivas, Comte (1983) considera serem 

unidades analíticas teológicas e não positivistas.  

Tais preposições nos levam a concluir que as causas pairam sobre a imaterialidade, ou 

seja, sobre o que não pode ser visto, quantificado, e/ou medido e ainda relacionado. 

Seriam as causas existenciais. E a regência paira sobre o que é visto e mensurado, aspectos 

característicos de um comportamento ou físico de um fenômeno. E dessa forma, as causas 

da pobreza e da degradação do ambiente são forças de regência se as causas forem 



99 
 

aspectos característicos do fenômeno, vistos, mensurados, e até correlacionados às suas 

manifestações, caso contrário são vistas como simples causalidades e/ou desígnios 

divinos. Exemplificando a análise sobre fundamentos positivistas da pobreza, suponho 

que se valorizaria aspectos quantificados e comparativos sobre a pobreza, tais como, a 

observação ao longo do tempo e espaço do crescimento e decrescimento da pobreza, e a 

busca de correlação de fatos históricos, econômicos, geográficos, climáticos, etc. Fatos 

que possam ser o mais precisamente relacionados e sintetizados em uma lei, tais quais: a 

distribuição de renda, a diversificação da atividade econômica, o investimento em 

políticas sociais ou de geração de emprego e renda, etc. 

Para Comte com o positivismo... 

... a pura imaginação perde (...) supremacia mental, e se 
subordina necessariamente à observação, de maneira a 
constituir um estado lógico plenamente normal, sem 
cessar, entretanto, de exercer, nas especulações positivas, 
ofício capital e inesgotável, para criar ou aperfeiçoar os 
meios de ligações definitiva ou provisória (COMTE, 1983, 
p.48).   

Ainda, evidencia-se no texto de Comte (1983), a compreensão de que, para o bem da 

análise cientifica, os objetos de pesquisa devem ser livres de paixões. Devem ser distantes 

do(a) pesquisador(a). O(a) pesquisador(a) deve ter um olhar externo sobre o fenômeno, 

não deve ser implicado com ele. Dessa forma, exemplifica Comte (1983), a psicologia é 

considerada uma experiência metafísica, pois, o sujeito no tratamento terapêutico é o seu 

próprio objeto de observação. Porém, para Comte (1983, p.114) o universo deve ser 

estudado para a humanidade, e quando limitadas a descobrir na economia natural as leis, 

“nossas especulações reais podem ser verdadeiramente satisfatórias” somente como 

subjetivas, nunca completamente objetivas. Para ele o proposito maior do positivismo 

seria realizar uma grande sistematização humana, não deixa de ser especialmente afetiva, 

por seu princípio subjetivo. No entanto, deve ser dependente de uma operação 

especulativa que lhe ofereça uma base objetiva de análise, capaz de relacionar fatos 

modificáveis pelo homem. Dessa forma, eu noto que Comte não exclui a análise subjetiva 

dos fenômenos, porém, entende que essa deva ser subordinada a observação dos fatos. 

Para ele, é a partir da observação dos fenômenos que se constroem os significados. Porém, 

para o autor o pesquisador não pode construir significados sobre o que observa de forma 

apaixonada. Fato que considero poder influenciar numa ênfase de um olhar mais técnico 

e científico, deixando de lado outros fatores, tais como os sociais. O que me leva a 
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perguntar se caberia ao processo de produção de conhecimento apenas o olhar técnico 

científico e afastado do problema, os das pessoas imergidas no problema? Questão que, 

por sua vez, poderia vir a justificar uma percepção cultural que tenho na engenharia, de 

que o/a engenheiro/a considera a participação e o controle social sobre uma obra como 

atraso para realização de um trabalho, e não como uma ação fundamental para garantir 

uma maior efetividade as ações estruturais.  

Uma outra questão que eu considero importante a ser observada sobre a posição de Comte 

(1983, p.49) sobre o saber científico, é que ele não o considera absoluto, ele considera 

que o saber científico “deve sempre permanecer relativo à nossa organização e a nossa 

situação”. E explica: 

Reconhecendo, sob esse duplo aspecto, a imperfeição 
necessária de nossos diversos meios especulativos, 
percebe-se que, longe de poder estudar completamente 
alguma existência efetiva, de modo algum poderíamos 
garantir a possibilidade de constatar assim, ainda que 
muito superficialmente, todas as existências reais, cuja 
maior parte talvez deva nos escapar totalmente. Se a perda 
de um sentido importante basta para nos esconder uma 
ordem inteira de fenômenos naturais, cabe pensar, 
reciprocamente, que a aquisição de um sentido novo nos 
desvendaria uma classe de fatos, de não temos agora ideia 
alguma, a menos de crer que a diversidade dos sentidos, 
tão diferentes entre os principais tipos de animalidade, se 
encontre levada, em  nosso organismo, ao mais alto grau 
que possa exigir a exploração total de nosso mundo 
exterior, suposição evidentemente gratuita e quase 
ridícula. Nenhuma ciência pode manifestar melhor que a 
astronomia essa natureza relativa de todos os nossos 
conhecimentos reais, porquanto nela a investigação dos 
fenômenos, não podendo realizar-se por um único sentido, 
facilmente aprecia as consequências especulativas da 
supressão ou da simples alteração de um deles. Não 
existiria astronomia alguma para uma espécie cega, fosse 
qual fosse a inteligência que lhe supuséssemos, nem existe 
astronomia dos astros obscuros, que são talvez os mais 
numerosos, nem ainda se a atmosfera através do qual 
observamos os corpos celestes permanecesse sempre e em 
toda parte nebulosa. O curso inteiro desse tratado nos 
oferecerá frequentes ocasiões de apreciar 
espontaneamente, de maneira menos equívoca, essa íntima 
dependência, onde o conjunto de nossas condições 
próprias, exteriores ou interiores, afeta inevitavelmente 
cada um de nossos estudos positivos (COMTE, 1983, 
p.49).  

Dessa forma Comte (1983) admite que tanto as condições interiores, e subjetivas, e os 

meios pelos quais vemos o exterior, e aí inclui-se os paradigmas sociais postos, afetam 
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nosso olhar sobre o que se apresenta aos nossos olhos. Daí a necessidade de se relativizar 

as descobertas científicas. Mas, ao mesmo tempo, Comte (1983) defende que temos que 

afastar essas interferências o máximo possível das observações, e considera que podemos 

fazer isso pela instrumentalização e pela linguagem matemática. Ele admite a 

subjetividade como variável interveniente da formação do saber, e a considera passível 

de ser minimizada com o olhar afastado sobre o objeto de análise. Olhar sobre o problema 

de pessoas não implicadas com o problema, livres de paixões. E também, minimizada 

pela subordinação da imaginação à observação metódica dos fatos, considerada por 

Comte como “especulação sadia”, que expressa o princípio positivo do “ver para prever” 

(COMTE, 1983). 

A relação da ciência com a prática ou o trabalho 

Entendida a perspectiva de Comte sobre o espaço da ciência, é importante entendermos a 

relação dessa ciência com o trabalho, pois, discutiremos nessa tese também a formação 

profissional. Comte (1983) divide o trabalho humano em teórico ou especulativo, e em 

prático entendido como ação. Considera que não se deve especular sobre o sistema inteiro. 

Se especula sobre partes fundamentais do sistema, para determinadas ordens de 

fenômenos, permitindo-se as combinações. E considera que é pela ação que se esclarece 

a especulação, ou seja, se comprova uma teoria. Comte (1983) destaca que as observações 

dos fatos não poderiam ser realizadas sem lastro teórico, sob pena de inviabilizar-se 

correlações entre os fatos isolados. Ou seja, entende que sem o lastro do acumulo de 

conhecimento oriundo de registros de observações realizadas anteriormente, perder-se-ia 

à capacidade de vincular os fatos a algum princípio, tornando impossível realizar 

correlações entre os fatos, e tirar daí alguma conclusão. Considera que sem teoria os fatos 

passariam despercebidos pela observação. Reconhecendo que a teoria amplia a percepção 

do(a) pesquisador(a) sobre o objeto de estudo.  

Assim entende-se que para Comte (1983) a ciência tem no positivismo uma perspectiva 

cíclica entre teorias já acumuladas pela prática observacional, nova prática observacional 

para uma nova teoria, ou seja, etapas sucessivas para o progresso da ciência. Porém, ela 

tem como base uma natureza especulativa. Essas etapas, notadamente fazem uma 

distinção do olhar comum para o olhar científico, mais apurado. Pois o lastro teórico seria 

oriundo do acumulo de estudos metódicos provenientes de práticas observacionais. E por 

sua vez, a ciência é tida como base das profissões. “A ciência, daí previdência; 
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previdência, daí a ação” (COMTE, 1983, p.23). Daí tem-se o entendimento de que a 

ciência faz a leitura dos fenômenos naturais, traduz em teorias que são apropriados para 

provimento das necessidades da humanidade, produz arte, compreendida como profissão. 

Comte (1983, p.25) considera “... que cada arte não só depende duma certa ciência 

correspondente, mas, ao mesmo tempo, de várias, de modo que as artes mais importantes 

se socorrem diretamente de quase todas as diversas ciências principais”. Para Comte 

(1983) o estudo da natureza destina-se “a fornecer a verdadeira base racional sobre a ação 

do homem sobre ela” (COMTE, 1983, p.23). Ele defendia a previsão dos fenômenos para 

proveito humano. Porém, ele refuta a ideia de que os estudos científicos devam atender a 

objetivos imediatos. Considera que as ciências não devem ser reduzidas as artes de 

modificar o ambiente. E explica: 

(...) Sejam quais forem os imensos serviços prestados a 
indústria pelas teorias científicas (embora, segundo a 
expressão de Bacon, a potência seja proporcional ao 
conhecimento), não devemos esquecer que as ciências 
possuem, antes de tudo, destinação mais direta e mais 
elevada, a saber, e de satisfazer à necessidade 
fundamental, sentida por nossa inteligência, de conhecer 
as leis dos fenômenos (...) (COMTE, 1983, p.23) 

Comte defende que a inteligência humana não pode ocupar-se apenas de investigações 

com fins de utilidade prática e imediata, em sacrifício dos trabalhos classificados por ele 

como “especulativos”. E explica: “Pois as aplicações mais importantes derivam 

constantemente de teorias formadas com simples intenção científica, e que muitas vezes 

foram cultivadas durante vários séculos sem produzir resultado prático algum” (COMTE, 

1983, p.23). Dessa forma, entende-se que para Comte não se objetiva a produção do saber 

à sua imediata aplicação, ou seja, em função do trabalho. Porém, no entendimento do 

autor, a ciência é objetivada à compreensão dos fenômenos naturais e sociais regidos 

como fenômenos naturais, e restrita a linguagem entendida como cientifica, no caso a 

linguagem das ciências naturais. Conforme já havíamos discutido anteriormente, em 

particular quando tratamos do positivismo como mecanismo social, eu interpreto que 

Comte vê a ciência comprometida com a verdade, para o conhecimento de fatos, e não 

necessariamente com o mundo do trabalho e da produção, porém, considera ser o 

conhecimento da verdade obtida pelos métodos considerados científicos benéfico para os 

interesses privados e públicos, logo condutor da harmonização de interesses. E devemos 

admitir que tais pressupostos, que privilegiam o estudo de sistemas isolados (das partes 
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fundamentais do sistema e não o todo), termina por favorecer a aplicação da ciência para 

o campo do trabalho. 

Comte (1983, p.56) vê a ciência como promovedora da arte racional. Colabora em fazer 

o “ofício muito superior a seu alcance efetivo”. Dessa forma, ele não vincula a ciência 

em função do trabalho, porém, vê na solidariedade entre a ciência e o trabalho a 

possibilidade de tornar nossas ações mais efetivas para a sociedade, colaborando no 

aprimoramento da arte e da sociedade. A efetividade do ofício e das nossas ações práticas 

são para Comte produto de uma dupla contribuição oferecida pela ciência, 

respectivamente: “exata apreciação dos diversos limites e variações peculiares a essa 

ordem exterior e também os limites de suas principais imperfeições” (COMTE, 1983, 

p.112). Para Comte (1983, p.112) o incompleto entendimento “das leis naturais relativos 

aos fenômenos mais eminentes” limita as possibilidades de racionalizarmos nossas 

atividades práticas e avanços no aprimoramento da arte social, moral e política. O 

aprimoramento científico e melhor e maior conhecimento sobre as leis naturais, entre elas 

Comte (1983) inclui as leis que regem os indivíduos e a sociedade, são para ele requisitos 

do estabelecimento de uma ordem que promove o êxito social pelo progresso. Essa arte 

racional promoveria a vida industrial, considerada mais harmoniosa por promover o 

homem e a sociedade. Pois para Comte, na época do politeísmo, os conflitos surgiam por 

ações de conquista de outros povos; com os monoteístas, período medieval, tem-se a 

marca de ações defensivas; e com o capitalismo promover-se-ia a revolução mental, 

substituindo a vida guerreira pela vida solidária (COMTE, 1983). Tais posicionamentos 

de Comte (1983) podem parecer coerentes numa época em que o teologismo era visto 

como uma grande ameaça ou desenvolvimento técnico e científico e percebido como 

inimigo da racionalidade. Porém, o olhar presente nos permite ver em Comte (1983) 

grandes equívocos. Principalmente no que se esperava entre a harmonização dos 

interesses privados e públicos. E a ênfase da ciência para a análise das partes do sistema, 

como partes isoladas do sistema, para que, a posterior soma dessas partes possibilitasse 

refletir significativamente sobre a realidade social e ambiental, o que iminentemente não 

ocorre. 

Comte (1983) defende como atributos do positivismo a ramificação do saber científico. 

Para ele “... a divisão do trabalho intelectual, aperfeiçoada progressivamente, é um dos 

atributos característicos mais importantes da filosofia positiva” (COMTE, 1983, p.11). 

Porém, reconhece também inconvenientes inerentes ao princípio da divisão do saber que 
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é a superespecialização, “em virtude da excessiva particularidade das ideias de que se 

ocupa exclusivamente cada inteligência individual” (COMTE, 1983, p.11). Entre os 

inconvenientes, Comte (1983) destacou a redução de cientistas que se dedicam a análise 

da parte de um grande todo, e a ampliação de cientistas que se dedicam aos estudos da 

parte sem se preocuparem da relação dessas partes com o todo. E complementa: 

“Receemos que o espírito humano acabe por se perder nesses trabalhos de por menor” 

(COMTE, 1983, p.12). No entanto, Comte (1983) considera que esse inconveniente pode 

ser evitado pelo aperfeiçoamento da própria divisão do trabalho. E explica: 

Basta fazer dos estudos da generalidade científica outra 
grande especialidade. Que uma classe nova de cientistas, 
preparados por uma educação conveniente, sem se 
entregar à cultura especial de um ramo particular da 
filosofia natural, se ocupe unicamente, considerando as 
diversas ciências positivas em seu estado atual, em 
determinar exatamente o espírito de cada uma delas, em 
descobrir suas relações e seus encadeamentos, em resumir, 
se for possível, todos os seus princípios próprios num 
número menor de princípios comuns, conformando-se em 
cessar às máximas fundamentais do método positivo. Ao 
mesmo tempo, outros cientistas, antes de entregar-se a 
suas especialidades respectivas, devem tornar-se aptos, de 
agora em diante, graças a uma educação abrangendo o 
conjunto dos conhecimentos positivos, a tirar proveito das 
luzes propagadas por esses cientistas votados ao estudo 
das generalidades e, reciprocamente, a retirar seus 
resultados, estado de coisas de que os cientistas atuais se 
aproximam cada vez mais (COMTE, 1983, p.12). 

Poderíamos dizer que essas referidas afirmações de Comte (1983) são compreendidas por 

Martini (2006) como a proposição de reduzir a filosofia do papel de prover o 

esclarecimento e a emancipação para a condição de compreender as manifestações das 

linguagens na sua racionalidade. Para Martini (2006) essa compreensão seria reflexo da 

modernidade de Kant (1781), dos avanços tecnológicos do século XVIII e especialmente 

nas descobertas de Newton, e exprime uma tentativa de descrever condições e 

possibilidades para a realização do conhecimento pelo sujeito, e como uma forma de 

romper com a ciência com fundamentos metafísicos que termina por negar ao filosofo o 

acesso à metafísica e nega a metafísica como instância julgadora e com condições e 

possibilidades de gerar conhecimento. E tais discussões trazidas por Comte (1983) têm 

repercussões no Neopositivismo conforme ilustram Castro (1999) e Nunes (1998). Os 

Neopositivistas ou positivistas lógicos, que se dedicavam à metodologia positivista por 

meio da lógica da linguagem (CASTRO, 1999) constituídos nos anos 20, pelo programa 
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do Círculo de Viena na Áustria, com a participação de pensadores como: “Bertrand 

Russell, Moritz Schilck, C. Morris, Rudolf Carnap e Ludwig Wittgenstein” entre outros 

(NUNES, 1998, p.12), acrescentaram uma nova perspectiva crítica de recusa da filosofia 

como ciência autônoma (NUNES, 1998, p.12). Ambas correntes recusavam a “filosofia 

enquanto domínio do pensamento autônomo” e entendiam que “não haveria filosofia 

válida senão enquanto produto da divisão do trabalho científico e a ele subordinado” 

(NUNES, 1998, p.12), porém, para os positivistas comtianos o filósofo era um 

“especialista de generalidades científicas” (NUNES, 1998, p.12), enquanto que para os 

neopositivistas o filósofo era analista lógico, “guardião do conhecimento das ciências e 

de sua verdade” (NUNES, 1998, p.12). 

Na leitura que faço da propositura de Comte (1983) vejo a defesa da criação de uma classe 

distinta de cientistas que tem como função perceber o conjunto do conhecimento, que se 

ocupa em fazer as ligações dos conhecimentos produzidos por outros ramos da ciência. 

Considerada por Comte uma classe “indispensável para prevenir a dispersão das 

concepções humanas” (COMTE, 1983, p.12). Para efetivação dessas ligações, no entanto, 

Comte (1983) compreende a necessidade de unificação das ciências pela linguagem das 

ciências naturais como forma de dar unidade ao conhecimento: 

... a função da física social completa o sistema das ciências 
naturais, torna-se possível e mesmo necessário resumir os 
diversos conhecimentos adquiridos, que atingiram, então, 
um estado fixo e homogêneo, afim de coordena-los, 
apresentando-os como diferentes ramos de um tronco 
único, ao invés de continuar considerando-os apenas como 
vários corpos isolados (COMTE, 1983, p.10).   

Me parece que Comte acreditava que as partes reunidas pudessem representar uma visão 

mais geral, e essa perspectiva geral, considerada imprescindível na formação humana, 

seria possível pela homogeneização da linguagem, que por sua vez representaria de forma 

mais precisa da verdade. Ele considera que os cientistas generalistas preparam conteúdos 

também para as unidades de ensino, e considera que todo especialista, tem que ter passado 

antes, por uma formação generalista. 

Também vê no contato entre as especialidades a possibilidade de resolver problemas “que 

só poderiam ser resolvidos pela íntima combinação de diversas ciências, cultivadas hoje 

duma maneira totalmente independente” (COMTE, 1983, p.17). E cita diversos exemplos 

disso: na matemática apresenta a concepção de Descartes sobre a geometria analítica 

como resultado duma aproximação estabelecida entre duas ciências; na química 
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exemplifica a teoria das proporções definidas que para ser considerada como saber 

verdadeiramente decisivo necessitaria reunir o ponto de vista da química com o ponto de 

vista da fisiologia; e ainda no ramo da química, considera que o mesmo se processa diante 

da necessidade de identificar se o gás azoto é um corpo simples ou composto (COMTE, 

1983). Dessa forma, verifica-se a percepção de Comte (1983) de que o diálogo entre 

disciplinas contribui para formação de novas especialidades científicas, sobre a 

necessidade de reunir diversas contribuições de distintas áreas científicas para explicar 

fenômenos mais abrangentes. E a necessidade de cientistas mais generalistas que 

busquem realizar as conexões das especialidades para obter parâmetros analíticos mais 

abrangentes. Bem como a necessidade de haver uma formação cientifica abrangente, 

sobre diversos aspectos do saber. E a impressão que tenho quando faço a leitura das 

exposições de Comte, é de que ele tem a perspectiva de que com a diversificação das 

ciências e das suas especialidades, poder-se-ia preencher lacunas do espaço da realidade, 

reduzindo-se os intervalos entre os pontos de conhecimento, ao ponto de obter-se uma 

equação integral, uma lei que rege o todo ou partes significativas do todo. Já que na visão 

matemática Comtiana, esses espaços preenchidos obteriam intervalos sobre eles cada vez 

mais curtos e nos possibilitaria fazer a soma das partes obtendo-se uma maior precisão da 

leitura da realidade. Esse seria o papel do cientista generalista. Porém, esse entendimento 

tem como base que a soma das partes do todo nos daria o todo tal como ele se apresenta 

na realidade. No entanto, a soma das partes de um todo na perspectiva de Edgar Morin e 

de diversos expositores da ecologia não refletem a realidade na sua complexidade, pois, 

a análise das partes não nos permite alcançar as propriedades emergentes, oriunda da 

interação entre as partes, das relações de interdependência entre os sistemas e os seus 

componentes, oriundas das trocas de energia, matéria e informação entre os sistemas, 

pois, na perspectiva positivista os sistemas são concebidos e analisados como sistemas 

fechados e não abertos. Ou seja, a soma das partes não representa o todo porque as partes 

quando isoladas se diferenciam das partes no todo, em interação.  

A visão da árvore trazida por Comte, onde um troco reuniria todo o conhecimento 

ramificado, todas as especialidades, é para Martini (2006) um contribuinte para a ideia da 

interdisciplinaridade. Para MARTINI (2006), Comte valorizava os campos disciplinares 

do saber, porém, reconhecia nelas limitações de leituras realizadas sobre a realidade, e é 

proveniente desse reconhecimento que defende a necessidade de fazer conexões entre as 
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disciplinas. Por isso Comte é considerado um dos precursores da interdisciplinaridade. E 

explica que para Comte: 

... a experiência mostra mais do que uma limitada 
interconexão entre determinados fenômenos. Cada ciência 
ocupa-se apenas com certo grupo de fenômenos, 
irredutíveis uns aos outros. A unidade que o conhecimento 
pode alcançar seria, assim, inteiramente subjetiva, 
radicando no fato de empregar-se um mesmo método, seja 
qual for o campo em questão: uma mesma metodologia 
produz convergência e homogeneidade de teorias 
(MARTINI, 2006, p.80; GIONNOTTI, 1983, p.XI).  

Dessa forma, Comte acentuou a importância da disciplina, 
bem como da interdisciplinaridade, visto que a utilização 
do mesmo método pode evidenciar problemas comuns 
(MARTINI, 2006, p.80).  

Comte, para Martini (2006, p.112), desejava a formação da capacidade de diálogo do 

engenheiro, reconhecia “a importância da comunicação e da participação no espaço 

público, bem como da inter, multi e transdisciplinaridade”.  Isso, de certa forma, é 

reforçado por Gionnotti (1983, p.XI) quando ele afirma que para Comte a unidade do 

conhecimento seria formada não apenas por uma perspectiva individual, mas também 

coletiva, e trata essa perspectiva como fundamento da filosofia positiva com base na 

fraternidade entre os homens, “possibilitando a vida prática em comum”. Para Martini 

(2006) cabe aos neopositivistas e behavioristas, e não a Comte, a redução do ensino a 

comportamentos, fragmentando o ensino, subsidiando o desempenho do aluno e da aluna 

pela recompensa e pelo esquecimento do que se considera errado, não se importando com 

o processo de aprendizado (MARTINI, 2006, p.115).  Porém, essa leitura de Maritini 

(2006) é um tanto antagônica, à compreensão trazida por importantes expositores da 

interdisciplinaridade. E adiantando alguns aspectos dessa discussão posso evidenciar a 

importância de valores excluídos por Comte na produção do saber científico tais como: 

os valores da subjetividade, do contexto de vida, do autoconhecimento, do diálogo entre 

a vida prática e a teoria. Conforme vimos anteriormente esses valores são considerados 

elementos essenciais para interdisciplinaridade na perspectiva de Ivani Fazenda e a 

Transdisciplinaridade na perspectiva de Nicolescu.  

No âmbito da transdisciplinaridade, assim como eu considero pensar Nicolescu e Morin, 

e conforme nos ajuda compreender Moraes (2015), e outros expositores que trabalham a 

perspectiva de sistemas no âmbito da ecologia, a perspectiva unicamente científica da 

reunião das partes é considerada insuficiente para um olhar complexo da realidade. 



108 
 

Conforme discutimos anteriormente, as partes de um todo ignoram as propriedades 

emergentes, fruto da interação entre as partes. Ou seja, um olhar mais abrangente não é 

suficiente para uma percepção da realidade na sua complexidade. Esse olhar colabora, 

porém, não substitui o olhar para o todo. Ou seja, a transdisciplinaridade depende do 

exercício do olhar para o todo e o olhar para as partes do todo, o ir e vir, é esse diálogo 

do todo e das partes que permite melhor ver os fenômenos provenientes das interações 

entre as partes, reconhecer as propriedades emergentes (MORAES, 2015). Estamos 

falando de estudos que buscam a compreensão de sistemas abertos, diferentes da 

perspectiva positivistas voltadas para questões internas de sistemas fragmentados, 

isolados e/ou fechados. 

A compreensão sobre as ciências naturais, seus gêneros e especialidades científicas. 

Comte (1983) compreende as ciências naturais em dois gêneros científicos com 

características e objetivos distintos. O gênero mais fundamental é o considerado abstrato 

e mais geral, e objetiva descobrir as leis que regem os diversos fenômenos, como exemplo 

cita a fisiologia como ciência investigativa da lei da vida. E a mais secundária considerada 

mais concreta e particular, é o gênero que objetiva a aplicação das leis descobertas. Como 

exemplo apresenta a botânica e a zoologia, qual se atem a estudar de modo particular de 

cada corpo vivo, se apropriando dos conhecimentos gerados pela fisiologia.  

Quadro 1 – Ordenação das ciências segundo seu grau de complexidade dos objetos de estudo 

Ordem de 

estudo e de 

complexidade 

Ciências Objeto de estudo 

1ª Matemática Cálculo, geometria e mecânica racional. 

2ª 

G
er

ai
 d

os
 c

or
po

s 
br

ut
os

 

(i
no

rg
ân

ic
o)

 

Astronomia 
Física inorgânica e celeste que estudo os efeitos 

gerais da gravidade universal. 

3ª Física 

Física inorgânica terrestre que além de 

considerar os fenômenos observados na 1ª 

ordem, estuda os fenômenos mecânicos. 

4ª Química 

Física inorgânica e terrestre que além de 

considerar os fenômenos observados na 1ª e 2ª 

ordem, estuda os fenômenos do calor, 

eletricidade e disposição mútuas dos átomos. 
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5ª 

G
er
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s 
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s 

co
rp

os
 o
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iz
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os
 (
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gâ
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s)
 

Fisiologia 

Física orgânica que além de considerar os 

fenômenos observados da 1ª a 4ª ordem, estuda 

os fenômenos relativos aos indivíduos vivos. 

6ª Sociologia 

Física social que além de considerar os 

fenômenos observados da 1ª a 5ª ordem, estuda 

os fenômenos relativos à espécie, sobretudo 

quando está é sociável. E sobretudo a espécie 

humana. 

Fonte: do autor com informações obtidas na obra de COMTE (1983). 

Avaliando apenas as ciências essenciais ou primárias, considera que o conjunto dos 

fenômenos naturais ainda podem ser divididos em duas grandes classes: a dos fenômenos 

dos corpos brutos e a dos fenômenos dos corpos organizados (COMTE, 1983). A segunda 

classe é atribuída maior complexidade de análise, tendo em vista que sobre os corpos 

organizados além dos fenômenos mecânicos e químicos, lhes são particulares os 

fenômenos vitais (COMTE, 1983). E a dispêndio de reconhecer que os assuntos de 

investigação deveriam ser vistos como uma unidade, Comte (1983) justifica a necessidade 

da divisão da ciência de forma artificial pelo interesse de distinguir as dificuldades para 

melhor resolve-las. Para Comte (1983) a classificação das ciências teria a finalidade de 

definir de forma ordenada o objeto próprio de todas as teorias cientificas, delimitando o 

que é objeto da ciência e o que são explicações teológicas e metafísicas. Para tanto, 

classifica as ciências gerais em seu grau de menor e maior grau de complexidade 

conforme apresentado no Quadro 1. E nesse quadro a matemática é vista por Comte como 

a ciência “topo da filosofia positiva” embora reconheça ser cada vez mais empregada 

como método (COMTE, 1983, p.39). E explica tratar-se de uma ciência não percebida 

como filosofia natural propriamente dita, mas como ciência base fundamental para todas 

as ciências naturais, ponto de partida para educação científica de todas as ciências. Ele 

divide a matemática em ciência abstrata ou de cálculo, e a ciência concreta, subdividida 

na geometria e mecânica racional. A matemática concreta, consideradas verdadeiras 

ciências naturais, são por sua vez fundada na matemática abstrata e pela observação 

(COMTE, 1983). Se a matemática é o ponto de partida, a sociologia para Comte (1983, 

p.90) constitui “a última meta essencial de toda filosofia positiva”. Ele considera, pois, 

todo sistema indivisível, conforme posto anteriormente uno, e reportado a humanidade.  
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Comte (1983) classifica as ciências segundo os fenômenos observados por elas. Dessa 

forma, têm-se como ciências essenciais ou gerais a astronomia, a física, a química, a 

fisiologia e a sociologia. As quatro primeiras ciências são classificadas como ciências 

naturais, e a Sociologia, embora compreendida por Comte (1983) entre as ciências 

fisiológicas, era entendida por ele como uma categoria própria em decorrência da sua 

importância e dificuldades próprias de estudo. Comte (1983) considerava que as 

diferentes áreas científicas, além de distinguir-se pelos objetos de análise, também 

diferiam por caraterísticas relativas ao “grau de generalidade, de simplicidade e de 

independência recíprocas” (COMTE, 1983, p.8). Para Comte (1983) são características 

que fazem as ciências necessitarem de tempos diferentes para atingir o estado positivo.  

Ainda observada como referência do ordenamento das ciências do estado de menor ao de 

maior complexidade, a extensão da aplicação da análise matemática aos diversos 

fenômenos, considerado por Comte (1983, p.35) “o mais alto grau possível de precisão e 

de coordenação”, ou seja, quanto maior abrangência da matemática na explicação dos 

fenômenos menor seu grau de complexidade e mais rápido é alcançado o positivismo. 

Seguindo a ordem exposta acima, o primeiro ramo da ciência a atingir o estado positivo 

seria a astronomia, e o último a física social ou sociologia. Pois Comte (1983) considerava 

a astronomia, entendida como física celeste, a ciência com maior grau de generalidades, 

simplicidade e independência para com as outras ciências e mais extensivamente 

representada pela linguagem matemática, ou seja, menor grau de complexidade e com 

maior grau de precisão e coordenação. O inverso da física social ou sociologia que nas 

palavras de Comte (1983, p.9) “reporta a fenômenos mais particulares, mais complicados 

e mais dependentes de todos os outros” e menos extensamente abrangida pela linguagem 

matemática, ou seja, tem menor grau de precisão e coordenação. 

A física social, ou seja, a sociologia operada como ciência natural seria a meta do 

progresso positivista, pois, para Comte (1983) é o último ramo da ciência a superar 

completamente as filosofias consideradas inferiores. Essa meta é vista por Comte (1983) 

como a homogeneização de todas as ciências a racionalidade científica, total superação 

da teologia e da metafísica. No entanto, considero que essa homogeneização ou 

unificação seja entendida por Comte, não como um processo ativo, e sim como um 

processo naturalmente estabelecido. Me parece que Comte (1983) considerava que a 

ciência caminhava naturalmente nessa direção, em todos as suas especialidades, porém, 

admite que em algumas especialidades, pela complexidade analítica, o tempo seria maior 
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para se atingir uma capacidade analítica mais precisa e coordenada. Existe por Comte 

(1983) um reconhecimento que as leis sociais são mais dificilmente sintetizadas pela 

linguagem matemática e mais dificilmente relacionadas. E Comte deixa claro a diferença 

entre precisão e certeza. A precisão não garante absolutamente uma maior certeza 

científica. O grau de certeza tem relação com fatos bem constatados. E considera que “... 

cada uma pode oferecer resultados tão certos como qualquer outra, desde que saiba 

encerrar suas conclusões no grau de precisão que os fenômenos correspondentes 

comportam ...” (COMTE, 1983, p.36). Comte faz a distinção das ciências pela precisão e 

não pelo grau de certeza. E quanto a homogeneidade desejada para a ciência, embora ela 

busque uma unidade, entendida como reunião do que é produzido de forma fragmentada, 

ele deixa claro que essa homogeneidade é referente a doutrina positivista. E não significa 

para Comte (1983, p.19) “querer preceder ao estudo geral desses fenômenos, 

considerando-os como efeitos diversos dum princípio único, como sujeitos a uma única 

e mesma lei”. Comte (1983) explica que o positivismo não é uma tentativa de uma 

explicação universal dos fenômenos, mas trata-se da busca de uma unificação do método, 

mesmo reconhecendo que os fenômenos naturais não são idênticos, defende que não é 

necessário obter leis explicativas únicas, mas torna-se necessário reduzir o número dessas 

leis explicativas dos fenômenos.  

Por fim, depois de discutimos o que cabe a ciência, a relação da ciência com o trabalho e 

sobre a organização enciclopédica do conteúdo segundo a ótica de Comte, agora 

chegamos à concepção da educação positivista. 

A concepção da educação positiva 

Para ter garantias de completa difusão dos conhecimentos reais e vencer a resistência da 

cultura especulativa, Comte (1983) defende que o público escolar deve ser universal e 

incluir todas as classes sociais. O autor, defende para o público escolar a formação do que 

considera ser “base racional do conjunto das concepções humanas” (p.81), ou seja, a 

oferta simultânea “de todas as ciências fundamentais, cada uma reduzida as suas noções 

essenciais” de forma abstrata e geral. Conforme vimos anteriormente as ciências 

fundamentais, ou essenciais, para Comte são aquelas que tratam das principais leis 

regentes dos fenômenos matemáticos, astronômicos, físicos, químicos, fisiológicos e 

sociológicos. E a característica abstrata e geral dada a esses fenômenos podem significar 

ou serem interpretadas como o processo da internalização do conhecimento desses 
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fenômenos sem necessariamente ocorrer uma contextualização epistemológica, histórica, 

social e na vida do/a aprendiz. Em prol da eficiência, Comte (1983) defende o currículo 

em áreas mais extensas, em ordem hierárquica e entende que “o estudo racional de cada 

ciência fundamental” (COMTE, 1983, p.34) exige o conhecimento prévio das ciências 

anteriores, contempladoras dos fenômenos mais gerais, mais abstratos, menos 

complicados e independentes. E considera que após os estudos das ciências gerais ou 

fundamentais, devem ser acrescentadas “os diversos estudos científicos especiais” 

(COMTE, 1983, p.16) entendido por Comte como ramos científicos das ciências 

combinadas. Para Comte (1983) estudos iniciais das ciências devem privilegiar “seus 

métodos principais e seus mais importantes resultados” (COMTE, 1983, p.16). Comte 

(1983) defende o estudo enciclopédico, e com a organização dos conteúdos privilegiando 

o início dos estudos dos fenômenos de menor complexidade para o de maior 

complexidade, e também ordenação dos estudos no sentido dos mais gerais para os mais 

especiais, das ciências de primeira ordem para as consideradas de segunda ordem.  

Para Comte (1983) os sistemas educacionais seguem caminhos científicos que se 

desdobram em histórico, dogmático e em derivações dos dois primeiros. O primeiro 

constitui-se no estudo de obras originais cronologicamente. A segunda constitui-se em 

“apresentar as descobertas anteriores de um ponto de vista mais direto” (COMTE, 1983, 

p.28). Comte (1983) considera o segundo caminho é o mais viável, haja visto que no 

início da ciência existiam poucas obras originais, e na atualidade uma imensidão delas, 

fazendo com que os(as) estudantes pesquisadores(as) se atenham aos estudos apenas das 

obras não originais e das mais recentes. Para o autor, o problema educacional reside em 

fazer com que os e as aprendizes em poucos anos atinjam a compreensão do que foi 

estudado e observado ao longo de séculos. E para tanto, Comte (1983) propõe um estudo 

mais dogmático, uma limpeza dos aspectos mais antagônicos ocorridos em todo processo 

de formação do conhecimento, dando ao processo de formação do conhecimento uma 

maior retidão, uma sequência de conteúdos que culmine no conhecimento a ser atingido. 

Sugere uma combinação entre a perspectiva dogmática e histórica, onde as perspectivas 

históricas trabalhadas seriam apenas aquelas que servem ao esclarecimento do 

estabelecido como certo. O conteúdo valorizado seria aquele circunscrito aos achados 

científicos mais significativos e precisos nos diferentes ramos científicos.  

Comte (1983) afirma que do contexto histórico a única coisa que não se pode ignorar é 

“a maneira por que se formaram os diversos conhecimentos humanos” (COMTE, 1983, 
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p.28). E considera que as formações dos conhecimentos humanos devem ser estudadas 

numa matéria separada para tratar da história da ciência de maneira a preservar a 

percepção das interações cientificas ocorridas na formação do conhecimento, dando-lhe 

um tratamento igualmente as demais disciplinas, mais geral e dogmática. E tal proposição 

me leva a entender que Comte defendia um ensino enciclopédico e dogmático a partir de 

uma estrutura curricular, a partir de uma epistemologia positivista do conhecimento, pois, 

ofereceria aos aprendizes de maneira igualmente dogmática um conteúdo histórico, e de 

maneira diferente de como tem sido pensado na atualidade, com a valorização do aprender 

a aprender (Paulo Freire) e do conhecer a conhecer (Edgar Morin), com maior 

democratização dos conteúdos e de processos reflexivos de aprendizado. Dessa forma, 

concordando com Motta e Brolezzi (2006)8, eu considero também que o ensino nos 

moldes do positivismo se constitui na projeção de conteúdos fragmentados, abstratos e 

generalistas como base para uma fase de aprendizado posterior mais concreta e particular, 

porém, ainda enciclopédica dogmática. Comte entende ser contraproducente discutir 

perspectivas outras e antagônicas ao conhecimento considerado na atualidade como o 

mais exato ou preciso, estabelecido pelos métodos mais precisos. Para ele o conhecimento 

deve ser tratado de forma dogmática e ser considerado como base de formação intelectual, 

pré-requisito para a formação moral e política. 

2.2. A educação positivista e sua inserção no sistema educacional 
brasileiro: o caso das engenharias. 

O registro que pretendemos fazer aqui é sobre como a influência positivista, na filosofia, 

na política e na idealização de modelos educacionais se relacionam com a concepção das 

engenharias. Ou seja, pretendo compreender e fazer compreender: Como a perspectiva 

positivista foi acolhida pela nossa cultura, internalizada no nosso sistema educacional, 

com quais consequências e por que perdura nos currículos dos cursos de engenharia do 

 
8 Para Motta e Brolezzi (2006) as marcas na educação positiva podem ser materialmente percebidas na 
fragmentação e hierarquização dos conteúdos escolares, ordenamento enciclopédico, na redução da 
importância dos fatores culturais, na internalização do pressuposto de neutralidade científica, a ideia do 
saber acabado, o(a) professor(a) como agente burocrático reprodutor do conteúdo a ser processado pelo(a) 
aluno(a) replicador(a) (MOTTA e BROLEZZI, 2006). Segundo referidos autores com o positivismo 
comtiano foi estabelecida a ideia de que as práticas humanas devem ser ordenadas por especialistas, por ser 
o detentor do conhecimento técnico, e de que os valores abstratos e científicos, por serem impessoais e 
embasados em métodos científicos seriam mais nobres que os conhecimentos cotidianos contextualizados 
(MOTTA e BROLEZZI, 2006). É criada uma visão determinista e indutivista da história, como se não 
houvesse outros caminhos possíveis, reduzindo as perspectivas analíticas críticas devido a objetividade do 
conhecimento e linearidade dada a evolução científica (MOTTA e BROLEZZI, 2006). 
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Brasil? Para tanto, vamos buscar compreender sobre os elementos construtores do 

positivismo Comtiano, como isso se dá no Brasil, qual o legado do Positivismo no Brasil, 

fazer uma crítica aos pressupostos que sustentam o positivismo e, por fim, tentar 

responder por que os cursos brasileiros de engenharia são tão positivistas.  

O positivismo é uma palavra difundida por Augusto Comte (DOMINGUES, 2004). E é 

considerado “um esforço de superação do conflito entre humanismo e progresso 

científico” (LOBO NETO, 1995, p.8). É compreendido como uma ideologia 

revolucionária, que estabeleceu um novo ideal de vida do séc. XVIII, trazendo uma nova 

vocação política e pedagógica que encontrou legitimidade nas ciências positivas e na 

burguesia (SCHUTZER, 1958). Foi fruto da Revolução Francesa, do exercício de pensar 

um novo governo, denominado por Schutzer (1958, p.277) como a “Reforma do Espírito 

com solução para o problema de existência”. Foi produto da procura pela mais 

permanente libertação da monarquia, e por uma identidade própria de governo, 

compatível com a história política da França. Foi oriunda do entendimento de que 

“somente a verdade das ciências” poderia “prevalecer como autoridade espiritual” e 

impor outra razão, em grau mais elevado (SCHUTZER, 1958, p.279), e de que os 

industriais teriam o poder temporal, por reunirem condições para viabilizar a prosperidade 

e o desenvolvimento de riquezas, das artes e ciências. Os positivistas entendiam que o 

ideal de reforma política seria aquela oriunda da descrição da realidade, de suas leis 

previamente estabelecidas (SCHUTZER, 1958).  

Conforme já mencionamos, segundo Domingues (2004), o positivismo ultrapassa os 

ideais de Comte, por explicitar o que ele não explicita em seus textos, a ciência 

subordinada à experiência. Ainda segundo Domingues (2004) outra não unanimidade, 

que ocorre em relação ao positivismo de Comte, refere-se a busca da unidade científica 

significando a subordinação das ciências humanas ao empírico, observação objetiva e 

imparcial. Por sua vez, a imparcialidade é defendida e traduzida em perspectivas práticas 

científicas por diversos expoentes do positivismo tais como: 

“Durkhein dirá que os estudiosos da sua matéria deveram 
esforçar-se por tomar os fatos sociais como coisas, tais 
quais, sem nenhuma ideia prévia ou valor preconcebido 
(...). Ranke (...) dizia que o historiador não deve julgar ou 
dar lições, mas relatar os fatos tais como eles ocorrem 
realmente. Seignobos (...) destacava dois preceitos. 
Primeiro: na abordagem das matérias históricas o sujeito 
cognoscente deve anular seu próprio “eu” para o melhor 
mostrar o “em-si” da coisa (...). Segundo: nas ciências 
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positivas o investigador deve esforça-se por “estabelecer 
proposições incontestáveis em torno dos quais o acordo 
possa ser completo entre todos os homens; o ideal é chegar 
a uma fórmula tão impessoal que ela não possa ser redigida 
de outra maneira; uma proposição impregnada da marca 
pessoal de um homem não é ainda uma verdade prestes a 
entrar no domínio comum” (DOMINGUES, 2004, p.174). 

Para Domingues (2004, p.171) o positivismo valoriza o método de forma dogmática e são 

“por demais dependentes do ensaio e do erro onde é mais empírico”. 

Para Schutzer (1958) é na análise das origens históricas do positivismo que são 

identificadas a sua vocação pedagógica, e dentre elas, destaca: o ideal de conhecimento é 

a própria realidade; o entendimento de que a realidade para ser analisada com direção 

racional deve ter um propósito de ação pré-estabelecida; a renúncia às especulações da 

metafísica e do socialismo utópico; o critério único da ciência como limites da verdade; 

o propósito político de salvação pelo progresso. O ideal positivista é a razão. Razão que 

renuncia a teologia medieval, e rompe com a teologia, e se torna um credo de prosperidade 

e salvação (SCHUTZER, 1958). É uma ideologia antagônica ao modelo educacional 

brasileiro estabelecido pela Igreja Católica desde 1530, e que tinha como principal 

finalidade moldar os nativos a cultura do colonizador, por meio da evangelização 

(OLIVEIRA, 2010). E que ameaçou o modelo educacional tutelado pela Igreja Católica, 

estabelecido no Brasil, em dois momentos da história que podem ser marcados como o 

pré-positivismo e pelo positivismo comtiano (MOTTA e BROLEZZI, 2006). 

Enfim, destacam-se dessas primeiras contribuições que o positivismo é tido como uma 

proposição de sistematização racional da ciência, da educação e da política. E nessa 

ordem evolutiva que inicia na produção de conhecimento racional, passa pela 

vulgarização do conhecimento técnico científico, e culmina na formação cultural que 

propicia a reformulação das instituições e das políticas públicas pela racionalidade. Por 

sua vez, esse conhecimento científico produzido é um conhecimento tido como racional, 

fruto da observação e da experiência, imparcial, pela anulação do eu, pesquisador e de 

demais sujeitos da pesquisa.  

Conforme descreve Lins (1967), Lothar Thomas citado por Cruz Costa (1956) evidencia 

que já na idade média os intelectuais portugueses adotavam uma posição empírica e 

pragmática, de tendência positivista que foram acentuadas no Brasil. Ainda segundo Lins 

(1967, p.12) verificava-se: “o desinteresse generalizado do brasileiro em relação às 

cogitações de natureza puramente abstrata ou metafísica”. Tais características favorecem 
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em Portugal, no período colonial, frutificar uma reforma educacional, denominada 

Pombalina, que buscou fortalecer a sociedade mercantilista da época. Reforma ampla que 

tornou a matemática disciplina obrigatória em todos os cursos ofertados pela 

Universidade de Coimbra, e que criou em 1772 a profissão de matemático (MOTTA e 

BROLEZZI, 2006). De Portugal tal experiência de ensino foi exportada para o Brasil, no 

início do império, resultando na expulsão da Companhia de Jesus (GHIRALDELLI JR., 

1994 apud OLIVEIRA, 2010). Houve então a exportação dos valores de ensino 

utilitaristas, cientificistas, voltados para as ciências experimentais e tendo a matemática 

como principal disciplina, sendo implementados a Acadêmica Militar do Rio de Janeiro, 

fundada em 1810. Local que viria a se tornar difusor do positivismo de Comte no Brasil 

(MOTTA e BROLEZZI, 2006), e também consagrado na literatura, como local onde se 

iniciou a engenharia no Brasil, pelos militares e construtores, sem qualificação formal de 

engenheiros (PONTE, 1996). 

No período colonial e imperial a engenharia ainda não era valorizada como profissão, os 

governos eram basicamente formados por juristas. A tradição medieval era de desprezo 

pelas ditas artes mecânicas, classificadas como atividade de segunda categoria e indignas 

para pessoas de boa origem. Esse preconceito perdurou até a revolução de 1830 (PONTE, 

1996).9 Já o positivismo no Brasil ocorreu no período de passagem de Império à 

República, e provem da aderência ao positivismo francês de Comte realizadas pelos 

intelectuais que desejavam mudanças políticas, pelos docentes de matemática e pelos 

engenheiros da Academia Militar do Rio de Janeiro, espalhando-se da capital brasileira 

ao restante do País (MOTTA e BROLEZZI, 2006). Ainda no império, muitos professores 

da Escola Politécnica, com grande importância política, a exemplo de Arão Reis, 

responsável pela Construção de Belo Horizonte, declaravam-se positivistas, outros tantos 

seguiam a linha positivista, porém de forma crítica. Tais professores, cultos e letrados, 

contingente raro na época do império, eram chamados para ocupar importantes comissões 

no governo, e certamente colaboraram como porta de entrada do positivismo no âmbito 

da política (KLOH e SANTOS, 2014).  

 
9 Tal aspecto cultural mencionada por Ponte (1996) é evidenciada em cartas escritas para Comte, por um 
de seus alunos, que fora analisada por Lins (1967). A carta foi escrita por José Patrício de Almeida, filho 
de advogado e Senador do Império, supostamente do Doutor Patrício José de Almeida de Silva, senador 
pela província do Maranhão. Na carta o aluno de Comte despede-se de seu mestre que lhe dera aulas até os 
fins de 1839 em Paris, pois tinha sido descoberto seus estudos em engenharia e em reprovação o pai cortou 
todos os meios de sustento por ter trocado a carreira de advogado. 
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Os positivistas independentes são considerados os maiores responsáveis pela difusão das 

ideias de Comte. Eram professores de instituições de ensino superior e secundarista, 

escritores da imprensa, colaboradores de governos (provisório e constituinte), membros 

das assembleias estaduais, servidores dos Exércitos e da Marinhas e altos funcionários da 

diplomacia e magistratura que contaminaram toda uma geração (LINS, 1967). No 

entanto, há um reconhecimento de que houve visíveis diferenças de interpretações sobre 

o positivismo de Comte, em função da personalidade dos seus interlocutores e autores. 

Martini (2006) afirma que o Positivismo Comtiano é basicamente importado da Europa 

de forma reduzida e descontextualizada para o Brasil e América Latina. A difusão do 

positivismo no Brasil, se deu por intelectuais brasileiros autodidatas (OLIVEIRA, 2010) 

e pela ação de jovens influentes, filhos de abastados da economia brasileira do final do 

Império, que iam estudar na Europa (CASTRO, 1999 e OLIVEIRA, 2010). Oliveira 

(2010) explica que o período de estudos dos jovens brasileiros na Europa era insuficiente 

para um adequado embasamento filosófico, e as novidades acolhidas nesse período eram 

trazidas de forma precária para o Brasil. Eram registradas superficialidades sobre o 

positivismo, que também era marcada por uma visão elitista, tendo em vista que só os 

mais ricos mandavam seus filhos estudarem na Europa. Os autodidatas, por não contar 

com a sistematização necessária, acabavam por formar pensamentos difusos e incoerentes 

com as fontes originais (OLIVEIRA, 2010). E Oliveira (2010) complementa: 

É nesse arcabouço intelectual que o Positivismo chega ao 
Brasil. Os que mais se aproximavam de um Positivismo 
Ortodoxo era uma fina elite da burguesia urbana que 
haviam estudado nas escolas técnicas a fim de se 
dedicarem posteriormente à carreira militar, à engenharia 
ou à medicina e por isso mantinham mais contato com as 
chamadas ciências positivas (biologia, física, 
matemática...). (OLIVEIRA, 2010, p.9) 

Essa via de acesso do Positivismo no Brasil acabou 
resultando num positivismo difuso, reduzido a um 
cientificismo desmedido, visto como solução para todos os 
problemas brasileiros da época fossem eles de ordem 
política, moral, social ou econômica. Homens dogmáticos 
e intolerantes, mesmo partidários do movimento 
republicano que apoiava a abolição da escravidão, nossos 
positivistas não concebiam espaço para a democracia em 
suas reuniões no Apostolado Positivista do Brasil. 
(OLIVEIRA, 2010, p.10) 

Muito embora tenham exercido fortíssimas influências no 
processo de proclamação da República, assumiam 
marcadamente uma destacada oposição ao pensamento 
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eclético e religioso que caracterizava esse período 
histórico brasileiro (OLIVEIRA, 2010, p.10). 

Para Giannotti (1983, p.XV) entre as intervenções dos positivistas destaca-se a importante 

“participação (...) no movimento republicano, embora seja um exagero dizer-se que foram 

eles que proclamaram à República, em 1889”.  E destoando de Oliveira (2010) e do 

Giannotti (1983), Castro (1999) não vê grande influência do positivismo no processo 

político da proclamação da república e nem no seu desenvolvimento político. Embora no 

exercício como presidente da República Marechal Deodoro tenha nomeado dois ministros 

considerados positivistas10 dos sete ministros constituídos para o governo provisório, 

Castro (1999) considera que a maior conquista obtida pelo Apostolado Positivista junto 

ao Governo tenha sido imprimir na bandeira os termos “ordem e progresso”. E justifica 

tal afirmativa considerando que pequeno número de positivistas participaram direta ou 

indiretamente da proclamação da república; no sistema político brasileiro prevalecia o 

pensamento dos liberais conservadores, maioria dos membros do governo provisório; a 

Carta Constitucional examinada e aprovada pelo congresso constituinte foi apresentada 

pelo Ministro da Fazenda Rui Barbosa, liberal, quem recebeu a incumbência de unificar 

as propostas e fazer alterações que considerava pertinente; e ainda registra que o tempo 

de contribuição dos ministros positivistas empossados foi curto11 (CASTRO, 1999). 

Castro (1999) ainda afirma que o Marechal Deodoro era indiferente ou tinha aversão a 

filosofia comtiana, em função da radicalização dos seguidores de Comte que organizados 

não chegavam a 53 associados frente a um País com aproximadamente 15 milhões de 

habitantes; por fim, a etapa transitória da ditadura republicana não foi instaurada, 

constituiu-se de imediato parlamento constituinte (CASTRO, 1999). Ainda segundo 

publicação citada por Castro (1999) de José Maria Belo (1983) intitulada “História da 

República” o positivismo obteve maior eficiência na Constituinte devido a representantes 

políticos do Rio Grande do Sul, que sob a liderança de Júlio de Castilhos, obtiveram 

poucas ementas e pouco influíram na organização provisória da república. E concordando 

com Oliveira (2010), Castro (1999, p.115-116) confirma que (...) 

(...) as classes menos favorecidas foram sempre mantidas 
distantes dessas decisões, tomadas a nível de cúpula. A 
República não possuía um programa capaz de atender às 
aspirações fundamentais da classe trabalhadora, que vivia 

 
10 o Ministro da Guerra, o General Benjamin Constant de Magalhães e o Ministro da Agricultura, Comercio 
e Obras Públicas, o Demétrio Ribeiro (CASTRO, 1999) 
11 por desentendimento o Demétrio deixa o ministério no findar de janeiro de 1890, e em abril do mesmo ano Beijamin Constant é 
removido da função de ministro para exercer cargo de Instrução Pública, Correios e Telégrafos (CASTRO, 1999). 
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mergulhada na ignorância e na insensibilidade 
governamental. Era grande a massa de analfabetos e de 
escravos libertos, há pouco mais de um ano, que não 
tinham adquirido consciência política ou ideológica 
(CASTRO, 1999, p.115-116).   

Schutzer (1958) ainda nos lembra que no Brasil e na América Latina não havia, como já 

havia na França12, grupos de operários letrados capazes de abraçar compromissos 

ideológicos. A nossa estrutura proletária era o trabalhador rural escravo e o artesão não 

urbano.  As salas de aulas restritas a pequena parcela da população brasileira foram as 

principais difusoras dos ideais de Comte. No Brasil a economia adquiriu maior 

intensidade nos anos de 1860, especialmente em decorrência da produção do café, 

algodão e açúcar, exigindo investimentos em infraestrutura de transporte e abastecimento. 

O seguimento de ferrovias, já em 1880 garantia o emprego de praticamente 75% dos 

engenheiros, praticamente todos estrangeiros, o que oportunizou a inclusão do curso de 

estradas nos programas da Escola de Minas e Ouro Preto (PONTE, 1996). A 

institucionalização da engenharia nacional se dá na segunda metade do século XIX com 

a criação do Instituto Politécnico Brasileiro e precursor da Academia Brasileira de 

Ciência (1862); do Clube de Engenharia no Rio de Janeiro (1880); e com a realização do 

primeiro Congresso de Estradas de Ferro do Brasil em 1882. Revertendo-se um quadro, 

que em 1870, quase totalidade de engenheiros estrangeiros atuando na construção de 

ferrovias, setor que garantia expressiva contratação de engenheiros, para quase totalidade 

de engenheiros nacionais atuando no final do século XIX (PONTE, 1996). Em 

decorrência de prejuízos ocorridos com a contratação de falsos inventores e charlatões, é 

que em 1880 ocorre um maior reconhecimento até então, pelo governo aos profissionais 

de engenharia, por meio da promulgação da lei nº. 3.001 qual estabeleceu como pré-

requisito a apresentação de títulos e cartas de habilitação para que engenheiros civis, 

geógrafos, agrimensores e bacharéis formados em matemática pudessem tomar posse de 

empregos ou comissões de governo. Porém, essa lei só tinha alcance para serviços 

públicos e deixava livre a contratação para empreendimentos privados (PONTE, 1996). 

Verifica-se que no desenvolvimento da engenharia no País também se acentua a 

expressão do positivismo. Porém, conforme vimos, há discordâncias sobre a influência 

exercida pelos positivistas na formação do estado republicano e na formação de sua 

 
12 O quadro de exclusão da mão de obra nacional é relatado em uma carta dirigida a Comte, escrita no ano 
1857, de seu discipulo e conterrâneo Segond, sobre suas impressões do Brasil após viagens realizadas ao 
Rio de Janeiro, Pernambuco e a Bahia. Nela registrou que as poucas vagas de trabalho existentes eram em 
sua maioria ocupadas por mão de obra estrangeira (LINS, 1967) 
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estrutura, no entanto, Castro (1999), considera ser o Rio Grande do Sul, o estado onde a 

doutrina política de Comte é parcialmente adotada, por um grupo “de jovens 

republicanos, originários da aristocracia rural e das elites intelectuais urbanas”, formados 

principalmente por alunos oriundos da Escola de Direito em São Paulo (CASTRO, 1999, 

p.13). Com base no projeto de Júlio Castilhos, sobre forte influência positivista que 

propunha a ditadura republicana, considerada por Comte, como fase necessária após 

revolução para a instauração da ordem e do progresso, no âmbito da Gestão Pública, em 

1891 foi promulgada a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (MARTINE, 2006; 

CASTRO, 1999). Júlio Castilho é também quem indica o primeiro diretor da Escola de 

Engenharia de Porto Alegre, o Engenheiro Civil Alves Nunes Pereira, que se juntou aos 

fundadores da Escola Politécnica, os engenheiros militares João Simplício Alves de 

Carvalho, João Vespúcio de Abreu e Silva, Juvenal Octaviano Miller, Lino Carneiro da 

Fontoura e Gregório de Paiva Meira. Todos eles também professores da Escola Militar 

de Porto Alegre, fortemente influenciados pelo positivismo (MARTINE, 2006). 

A referida ditadura republicana é entendida pelos positivistas comtianos como uma fase 

de transição, onde o poder central seria entregue a três homens, com distintas 

competências, sendo elas: a exterior, com o exército e a marinha, interior e finanças. 

Homens nomeados por departamentos. E onde o congresso seria controlado por homens 

abastados, conhecedores das finanças, sendo entregues ao controle do proletariado em 

uma outra fase (MARTINI, 2006). Teoricamente na primeira fase buscar-se-ia a 

articulação da indústria com a ciência como tarefa para políticos, cientistas sociais e para 

os técnicos (engenheiros, médicos, agrônomos etc.). Para numa segunda fase garantir-se 

as reformas mais significativas. Acreditava-se que por meio dos recursos científicos, 

paixão cívica, rigor da razão, dedicação e imaginação de um povo se conseguiria alicerçar 

uma aliança entre intelectuais e proletariados, assegurando a universalidade de trabalho e 

educação (MARTINI, 2006). Tal perspectiva Comtiana trazida por Martini (2006), sobre 

o ideal utópico proposto e abraçado por muitos brasileiros republicanos, também resvala 

numa configuração sociocultural específica quando analisamos a realidade do período, e 

quando a comparamos com a realidade francesa. Afinal, quem eram os intelectuais e o 

proletariado brasileiro, importantes representantes para o plano político, industrial e 

científico para o progresso? Quem compunha o grupo de técnicos engenheiros e qual o 

perfil dos abastados políticos responsáveis pela primeira etapa de transição? Isso tem 

implicações de como a realidade brasileira produziria avanços nas etapas evolutivas de 
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Comte, sem uma classe proletária constituída e com uma classe intelectual fortemente 

elitizada e como as diferentes realidades socioculturais da sociedade francesa e brasileira 

configurariam o positivismo comtiano. Tais indagações suscitam o que é discutido por 

alguns autores, quando reconhecem uma descaracterização do positivismo Comtiano no 

Brasil. E considerando que Getúlio Vargas é herdeiro político de Júlio Castilho, a ideia 

da ditadura republicana pode ter permeado a política de 1891 a 1950 (MARTINI, 2006). 

Haja vista que na Era Vargas prosperou uma classe proletarizada. 

Martini (2006) considera que as tomadas de poder na história brasileira, foram realizadas 

fundamentadas no positivismo, porém, a pesquisadora considera que o golpe de 1964 foi 

amparado pelo neopositivismo e obteve um tecnicismo no governo muito grande. E 

justifica: Comte defendia governos centralizados junto a comunas, que discutissem as 

coisas a serem deliberadas, e não o totalitarismo como se deu no Brasil e na América 

Latina (Martini, 2006). Tal distinção do golpe de 1964 com os pressupostos de Comte, 

encontra respaldo na definição da ditadura republicana trazida por Castro (1999), a qual 

o autor considera ser etapa transitória, que embora monocrática, com um governo forte, 

e em mãos de um só governante com a finalidade de introduzir na política a ordem e o 

progresso pela ciência, no entanto, assegurava a liberdade de expressão, de discussão e 

reunião, bem como a realização de atividades eclesiásticas, acadêmicas e universitárias, 

o exercício do voto, e assim previa a promoção da paz. 

O positivismo comtiano é uma filosofia da ciência, com implicações: na prática política, 

na educação e na filosofia da história (MARTINI, 2006). E na perspectiva de Klon e 

Santos (2014) influenciaram a política nacional e começaram a surgir em período de 

relativa estabilidade política e econômica, quando a engenharia nacional ganhava força e 

a partir da criação da Escola Politécnica (KLOH e SANTOS, 2014). O positivismo ganha 

maior intensidade após Guerra do Paraguai, em 1876 (KLOH e SANTOS, 2014; 

SCHUTZER, 1958), com a fundação da primeira sociedade positivista. E atinge seu ápice 

no final do Império, em 1889, durando até a segunda década do século XX (OLIVEIRA, 

2010). O seu trajeto começa com intelectuais positivistas brasileiros influenciando parte 

do movimento republicano e estende-se até o advento do ideário liberal, e a promoção da 

urbanização e industrialização (OLIVEIRA, 2010). 

Foram importantes difusores do positivismo dois ex-alunos da Escola Politécnica e de 

Benjamin Constant, os senhores Raimundo Teixeira Lemos e Miguel Lemos, que criaram 

em 1881 a Igreja Positivista do Brasil (KLOH e SANTOS, 2014), instituição que fazia 
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fortes críticas ao imperador e a participação do Brasil na Guerra. Na academia o 

positivismo “perdurou para além das excomunhões apostólicas; e elas apenas vieram 

prejudicar e impedir a renovação dos quadros doutrinários, inclusive no sentido de 

renovação ideológica” (SCHUTZER, 1988, p.284). 

Para diversos autores, como já foi apontado acima, não sendo unanimidade, o positivismo 

por marca a bandeira nacional com os termos “ordem e progresso” mostra que deixou 

marcas no nosso País, no entanto, é importante analisarmos que marcas foram essas e os 

seus significados principalmente na formação de engenheiros(as). Para tanto, temos que 

entender qual é o legado do positivismo e do neopositivismo na educação e seus impactos 

oriundos desses ideais nas Escolas de Engenharia. 

O positivismo comtiano, e o principal livro expoente de Comte, o Curso da filosofia 

positiva, obteve certa reverberação na Inglaterra, na Alemanha, Áustria, União Soviética, 

e na América Latina no Chile, Argentina, México, Venezuela e Colômbia. Porém, foi no 

Brasil que as ideias de Comte obtiveram maior desenvoltura e influência. Conforme 

vimos, mesmo como poucos seguidores, o movimento marcou a bandeira do Brasil como 

os termos ordem e progresso, mobilizou pequena mais ardorosa militância na libertação 

de escravos, na proclamação da república e passou ligeiramente por uma experiência do 

Rio Grande do Sul (CASTRO, 1999). Porém, Castro considera que “A ideologia política 

positivista desapareceu da vida brasileira como uma utopia sonhada sem consistência 

ideológica” (CASTRO, 1999, p.16), concepção diferente das apresentadas por Klon e 

Santos (2014), Oliveira (2010) e Martini (2006). A ordem que para Comte representava 

“o principal equilíbrio natural e agregativo, orgânico, da sociedade civil, e o progresso a 

evolução da espécie humana medida pelo envolvimento da ciência e da técnica” (NUNES, 

1998, p.12) não foram o único legado para o Brasil. Para Benedito Núnes (1998, p.14) o 

legado que o positivismo deixou foi “a aliança, que tem se repetido, entre 

conservadorismo político e legalismo”. Para Castro (1999) é no sistema educacional e 

jurídico, “com forte conteúdo hierarquizante e cientificista” que o positivismo reverberou 

e continua reverberando, tanto no Brasil quanto na América Latina (CASTRO, 1999, 

p.17). Não obstante, a teoria filosófica do positivismo de Comte, modificada e adaptada 

para servir a interesses específicos, é considerada uma das principais marcas na 

construção do pensamento educacional brasileiro (Oliveira, 2010). Influenciando as duas 

reformas do ensino, efetivadas nos anos 1890, por Benjamin Constance, e 1911, por 

Ministro Rivadávia Correia, significando a substituição da tradição humanística clássica 
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pela tradição científica, o destaque das ciências matemáticas e experimentais, e a 

hierarquização das ciências na organização dos currículos (MOTTA e BROLEZZI, 

2006). 

Segundo Oliveira (2010) são evidenciadas três linhas de alinhamento do positivismo 

como o pensamento brasileiro, sendo eles: a contestação do escolasticismo; o ideário para 

a modernização da sociedade brasileira e afirmação social da pequena burguesia 

emergente; e a superação parcial do sistema educacional dos jesuítas, em especial, as 

estruturas medievais arcaicas, pela pedagogia tradicional brasileira, fornecida pelo 

positivismo intermediado pelo pensamento pedagógico de John Herbart e também em 

decorrência da massificação das escolas. O positivismo forneceu ao ensino uma visão 

racionalista, que tinham como preocupações estruturar o ensino para manter a ordem e a 

reprodução de uma sociedade. Buscava dar unidade as ciências naturais e sociais, para 

tanto reduzia a ciência a aplicação de métodos experimentais matemáticos, e a experiência 

sensorial, ignorando a influência dos fatores humanos, das condições históricas e dos 

valores culturais (MOTTA e BROLEZZI, 2006). Martini (2006) colabora com Motta e 

Brolezzi (2006), quando reconhece que a “visão positivista dos fatos não investiga as 

causas dos fenômenos” (Martini, 2006, p.80), limita-se a investigação das leis regentes 

dos fenômenos observáveis, e concebe o sujeito e o objeto de forma separada (Martini, 

2006). Segundo Martini (2006, p.81):  

... essas ideias guardam uma herança aristotélica, voltada 
para a observação e classificação dos fatos da natureza, 
sem problematizar as condições do intelecto, a qual foi a 
matriz do pensamento científico, em termos de lógico 
demonstrativos (MARTINI, 2006, p.81). 

E como Comte se detêm ao objeto e ao método, e ignora o sujeito, termina por 

caracterizar-se com conteudista e metodologista, mas Comte também acredita que a 

própria prática do método é educativa (MARTINI, 2006). Porém, o que parece prevalecer 

no ensino brasileiro é a pedagogia conteudista e abstrata. Não se vê em larga escala 

estudos metodológicos e muito menos o fazer pesquisa. A pesquisa e as experiências 

parecem ser mais comuns nos cursos técnicos profissionalizantes e superiores. Creio eu, 

nos cursos superiores a experiência ainda é apresentada como um receituário a ser 

seguido, uma receita de bolo, e não um desafio ao aprendizado. A pesquisa na 

universidade me parece ser quase hegemonicamente uma atividade complementar e 

restrita a alunos/as que se inscrevem e concorrem a bolsas de iniciação científica. 
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As marcas na educação podem ser materialmente percebidas na fragmentação e 

hierarquização dos conteúdos escolares, ordenamento enciclopédico, na redução da 

importância dos fatores culturais, na internalização do pressuposto de neutralidade 

científica, a ideia do saber acabado, o/a professor/a como agente burocrático reprodutor 

do conteúdo a ser processado pelo/a aluno/a replicador/a (MOTTA e BROLEZZI, 2006). 

E apesar de Comte criticar o excesso de abstração dos matemáticos (MARTINI, 2006), 

com o positivismo comtiano foi estabelecida a ideia de que as práticas humanas devem 

ser ordenadas por especialistas, por serem os detentores do conhecimento técnico, e de 

que os valores abstratos e científicos, por serem impessoais e embasados em métodos 

científicos, seriam mais nobres que os conhecimentos cotidianos contextualizados 

(MOTTA e BROLEZZI, 2006). É criada uma visão determinista e indutivista da história, 

como se não houvesse outros caminhos possíveis, reduzindo as perspectivas analíticas 

críticas devido a objetividade do conhecimento e linearidade dada a evolução científica 

(MOTTA e BROLEZZI, 2006). 

Conforme já destacamos anteriormente, segundo Martini (2006) o positivismo nega a 

filosofia a condição de julgar as condições e possibilidades do conhecimento pela 

metafísica, e termina por reduzir a filosofia do papel de ciência que busca esclarecer e 

emancipar para a condição de limitar-se a compreender as manifestações das linguagens, 

como indício de racionalidade. Posição essa, questionada por críticos do paradigma da 

modernidade, tais como Nietzshe (1844-1900), Heidegger (1889-1976), e os pertencentes 

a primeira geração da Escola de Frankfurt, Horkheimer (1895-1973) e Adorno (1901-

1969). Esses referidos expositores consideram ser o mais importante para a ciência o fato 

representado e conhecido pelo sujeito, ou seja, “oferecer aos sujeitos em interação um 

mundo polissêmico de signos, histórico e culturalmente constituídos” (Martini, 2006, 

p.103).  

As respectivas críticas ganham corpo e vão se conformando na metade do século XX, em 

um movimento chamado de Pós-modernista, caracterizado também como “virada 

linguística-pragmática da filosofia” frutos da necessidade de realizar-se “uma crítica 

radical a razão” por “uma decepção com os rumos da racionalidade moderna”, levando 

os filósofos a colocarem “sob suspeita o paradigma da consciência, característico da 

modernidade” (MARTINI, 2006, p.103). Porém, Martini (2006, p.104) considera que 

apesar das críticas pertinentes a racionalidade moderna, que apregoa a ela “guerras 

mundiais, esgotamento dos recursos naturais, desemprego, poluição, ameaça e destruição, 
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etc.” a sociedade não pode negá-la, pois, necessitamos da ciência e da tecnologia para 

viver e reparar os enganos cometidos. E nessa discussão eu acrescentaria que o que deve 

mudar é o que se conclui como ciência e tecnologia. A ciência não deve acabar na 

confecção da técnica e da tecnologia, sobre ela deve pairar mais as incertezas do que as 

certezas, e deve avançar as análises e avaliações para os efeitos adversos provenientes da 

técnica e da tecnologia. O advento ou uso maciço da técnica e da tecnologia deve ser 

proveniente da análise das consequências do seu advento, processo de produção, uso e 

pós-uso (fatos externos a técnica e tecnologia) e não pode ser reduzida a análise a 

viabilidade funcional e financeira da mesma (aos fatos internos a tecnologia). O mesmo 

princípio de precaução e da prevenção deve ser aplicado às políticas públicas. Não 

analisamos as políticas públicas sistematicamente para verificar seus efeitos na sociedade 

(fatos externos, os desdobramentos de uma medida). Essa questão cultural que, a meu 

ver, deve inundar as escolas de engenharia, que muitas vezes propagam o entendimento 

que a tecnologia, ou melhor, a patente, é o objeto maior do aprendizado do engenheiro, e 

não o ser humano na sua diversidade social, cultural e individual. 

Evidentemente essa discussão trazida no parágrafo acima paira também sobre a 

orientação pedagógica que se dá nos currículos de engenharia. Se possuem o foco 

simplesmente em conteúdos que privilegiam apenas os sistemas isolados e fechados, ou 

extrapolam esse foco, para além dos conteúdos de sistema fechados e isolados, 

considerando também os processos de aprendizado que promovam a interação e diálogos 

entre os sistemas internos e o que há fora dele, tornando os sistemas internos passivos de 

crítica e reavaliação, ou seja, abertos. Ou seja, o que é importante evidenciar aqui é se os 

currículos das engenharias estão voltados apenas para os mecanismos do funcionamento 

de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), por exemplo, ou se eles estão 

considerando também que essa ETE irá ser construída e operada nas proximidades de 

uma comunidade, que vai depender de diversos sistemas externos as ETEs, tais como: 

das condições operacionais do sistema elétrico disponível; das condições da segurança 

pública, pois, o equipamento pode sofrer vandalismo ou ainda pode ficar localizado em 

local inseguro ao acesso de funcionários; se os padrões de tratamento dos efluentes vão 

ser seguros diante da capacidade de diluição dos efluentes tratados no corpo receptor que 

tem seu volume e qualidade da água variada pela sazonalidade das chuvas, e do uso 

realizado da água do manancial por outras atividades (presentes e futuras); se a concepção 

da ETE, e condições operacionais dela atende aos anseios da população, dos usuários, de 
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padrões de preservação da natureza; dentre outras questões externas a tecnologia, porém, 

influenciadoras e impactadas por ela. Ou seja, se no aprendizado do/a aluno/a o currículo 

irá privilegiar apenas os dados e informações para dimensionar esse sistema, pensar nas 

suas condições internas de funcionamento, olha-lo como sistema isolado e fechado, ou se 

vai também privilegiar o olhar dos/as estudantes para todo um contexto (estrutural, social, 

cultural, ambiental, econômico), o qual a concepção da tecnologia está inserida, ou seja, 

aspectos que extrapolam o funcionamento em si, porém, os define ou serão impactados 

pela concepção da aplicação de uma técnica ou tecnologia. O que devemos nos perguntar 

é se: o ensino em engenharia deve alcançar para essa complexidade analítica, discursiva, 

explicativa, buscando contextualizações, ou vai privilegiar a simplificação e abstração 

por questões da eficiência do ensino, o considerando como um processo industrial do 

saber?  

Após essas discussões e considerações nos deparamos com uma questão fundamental 

para o desenvolvimento dessa tese: por que os currículos de engenharia são muito 

positivistas? E tento aqui elaborar uma resposta. 

A França é berço das escolas de engenharia. Comte frequentou a Escola Politécnica de 

Paris entre os anos de 1814 a 1817. Lá reconheceu o que considerava ser uma verdadeira 

comunidade científica, modelo que na visão dele deveria ser seguido por toda instituição 

superior de ensino (MARTINI, 2006; GIANNOTTI, 1983). Tal afirmação pode denotar 

que parte dos pressupostos de Comte já era praticado no âmbito das escolas politécnicas 

francesas. No Brasil, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi criada em 1874 seguindo 

o modelo Francês, qual foi replicado posteriormente a todas as escolas de engenharia do 

País (MARTINE, 2006). Nessas escolas formaram-se uma nova elite brasileira 

caracterizada por Martini (2006) como ilustrada, burguesa, cética e líderes do movimento 

positivista e republicano. As Escolas Politécnicas do Brasil, provenientes de escolas 

militares, escolas privadas mais consideradas de interesse público, criadas isoladas de 

outros cursos, tinham forte influência positivista e de militares positivistas (MARTINI, 

2006). Reuniam perspectivas pouco democráticas que prestigiaram os valores do 

positivismo tecnicistas e científicos, e da autoridade pela ordem, hierarquia, disciplina e 

pelo método científico (MARTINI, 2006). E para Martini (2006), com o Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova (1932) verificavam-se influências diversas na concepção da 

cultura educacional, influenciadas mais significativamente por Dewey, mas também, pelo 

positivismo, revelando a tendência eclética do sistema educacional. Em comum 
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verificava-se a defesa da escola laica e pública. Porém, na engenharia a influência do 

positivismo era bem mais significativas, pois os cursos de engenharia surgem numa 

atmosfera positivista. Quando surge o positivismo, não existia nesses cursos, como no 

ensino fundamental, uma cultura pré-estabelecida de ensino e organização curricular. As 

escolas de engenharia surgem no auge do positivismo e de uma cultura pouco flexível, a 

militar (MARTINI, 2006), por isso, os cursos de engenharia já nascem moldados sob uma 

lógica organizacional e com determinados valores, e mais abertos as proposições 

neopositivistas da escola de Viena (MARTINI, 2006). 

Conforme vimos no texto, a filosofia positivista contribuiu para a valorização do 

profissional de engenharia no Brasil, apresentou-se de forma ainda mais significativa, 

pois a fase do desenvolvimento da engenharia deu-se no período de forte influência de 

republicanos positivistas, que ao se oporem a monarquia se opunham também a fatores 

culturais, os quais compreendiam a engenharia como atividade profissional de segunda 

categoria. E, nas primeiras décadas do século XX, o neopositivismo proveniente da 

Escola de Viena apresentou-se com forte influência na formação dos engenheiros pela 

afirmação de uma filosofia científica, que se impõe como supremacia científica à filosofia 

(MARTINI, 2006, p. 97). O positivismo vende a ideia do progresso, pela ciência, pela 

análise técnica e científica. Ideia que valoriza as áreas desenvolvimentistas e 

tecnológicas, ainda mais em um sistema capitalista industrial. A ciência e a tecnologia 

são vistas como pontes para o progresso, e redenção para todos os problemas, como 

mecanismos balizadores para decisões imparciais, a visão utilitarista e pragmática da 

ciência, simplificando a análise e tornando-a mais objetiva. Tais perspectivas, em certa 

ordem valorizam as ciências tidas como duras, pois lhe dão maior valia, e retiram 

obstáculos a sua aplicação e do seu desenvolvimento. Adota-se a noção de que os aspectos 

periféricos (causais) e externos (efeitos fora do sistema interno) não devam ser analisados, 

ou se analisados que os sejam posteriormente, como um outro objeto isolado, e não 

relacionado às alterações propostas nos sistemas, em função de uma ordem para o 

progresso, que não pode parar. E o acolhimento a essas ideias é favorecido em um 

universo técnico, pragmático e com pouca empatia pelos mais carentes. Condições 

históricas para o acolhimento parcial dos ideais positivistas em um País marcado pelo 

escravismo e controlado por uma elite agrária, e com o liberalismo, pelas instituições 

financeiras, defensoras de agências reguladoras técnicas autônomas e independentes do 

interesse popular. Por isso, também significa maior empoderamento técnico, pois, torna 
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a decisão técnica o elemento incontestado nas tomadas de decisão políticas, 

principalmente quando as teses são convenientes a elite brasileira. É a ideia oportunista 

de que o técnico é o que tem mais condições de decidir o que é melhor para o progresso 

do país e para o bem-estar social, e não a população, não promovendo o debate de ideias 

com a população e formulações de políticas pelas bases.  

Uma compreensão um tanto similar é encontrada em estudo realizado por Costa e 

Chrispino (2011), quando destacam que os valores positivistas sustentam a ciência “como 

construtora da verdade e da razão” e o cientista como um ser livre de crenças pessoais, 

neutro e imparcial. E por isso, consideram ser a principal motivação para o projeto 

educacional brasileiro em bases positivistas a concepção de cientistas e engenheiros para 

representar a sociedade, minimizando as possibilidades de uma representação mais direta. 

E dessa forma, a formação técnica passa a ser signatária da ideia de que a população, em 

geral, por não ter formação técnica não precisa ser ouvida, ela tem que se adaptar ao que 

é determinado como o melhor para ela e para o progresso do País. E isso em certa ordem, 

garante maior celeridade nas tomadas de decisão e implementação de políticas públicas e 

de infraestruturas e tecnologias no País, mesmo em detrimento da efetividade das 

intervenções. É a eficiência econômica impondo-se aos impactos socioambientais, 

sustentada pelo princípio de que a análise técnica é imparcial, mesmo que ela seja 

realizada por pessoas, parciais, com sonhos e interesses muito próprios, pois, se sustenta 

em números e não em espíritos. Creio eu, que esse ideal positivista tecnicista decantou 

nas escolas de engenharia e as questões sociais terminaram por não serem valorizadas no 

currículo. 

A meu ver, as questões sociais envolvidas na elaboração e execução dos projetos de 

engenharia não são temas de estudo satisfatoriamente contemplados nos currículos dos 

cursos de engenharia, por meio da abordagem de tecnologias apropriadas, tecnologias 

sociais, concepção dos instrumentos de controle e participação social, como parte das 

etapas dos processos de tomadas de decisão, concepção, implantação e operação de 

sistemas e serviços de engenharia. E deveriam ser, sobretudo quanto aos efeitos das 

tecnologias na sociedade, quanto aos serviços e obras públicas, e de interesse público, ou 

ainda, nos projetos privados de relevante impacto socioambiental. E devem ser 

contempladas as questões sociais relacionadas ao campo de trabalho como as postas por 

Paulo Freire (1999):  
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Na perspectiva progressista, naturalmente, a formação 
técnica é também uma prioridade, mas, a seu lado, há outra 
prioridade que não pode ser posta a margem. O operário 
que está aprendendo, por exemplo, o oficio de torneiro, de 
mecânico, de pedreiro, de marceneiro, tem o direito e a 
necessidade de aprendê-lo tão melhor quanto possível, 
mas tem, igualmente, o direito de conhecer as origens 
históricas da tecnologia, assim como o de toma-la como 
objeto de sua curiosidade e refletir sobre o indispensável 
avanço que ela implica mas, também, sobre os riscos a que 
nos expõe e de que Neil Postma nos adverte (...) a classe 
trabalhadora não deve dela fazer parte simplesmente como 
operário de Tempos Modernos (...) às voltas com o ato de 
apertar parafusos. (pg.133) 

Para Paulo Freire (1999) todos os trabalhadores devem ter uma visão crítica sobre a 

tecnológica, não devem nem a demonizar nem a divinizar, devem colocá-la a serviço dos 

seres humanos. E completa: 

A formação da classe trabalhadora, na perspectiva 
progressista pós-moderna, democrática, em que me ponho, 
lhe reconhece o direito de saber como funciona sua 
sociedade, de conhecer seus direitos, seus deveres, de 
conhecer a história de classe operária, o papel dos 
movimentos populares na refeitura mais democrática da 
sociedade. A história de seu país. A geografia, a linguagem 
ou, melhor dito, a compreensão crítica da linguagem, em 
suas relações dialéticas com o pensamento do mundo; 
linguagem, ideologia, classes sociais e educação. 
(FREIRE, 1999, 133p.) 

(...) Não importa em que sociedade estejamos, em que 
mundo nos encontramos, não é possível formar 
engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiras, dentistas 
ou torneiros, educadores ou mecânicos, agricultores ou 
filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão 
de nós mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais 
e culturais; sem uma compreensão de como a sociedade 
funciona. E isso o treinamento supostamente apenas 
técnico não dá. (FREIRE, 1999, 134p.). 

Então, me pergunto: e como contemplar essas questões sociais em um currículo? Entendo 

que não pode ser algo prescrito, e que na concepção de Paulo Freire, de Nicolescu e de 

Morin, a perspectiva social entra com o engajamento dos/as estudantes, na qualidade de 

estudantes, agentes de seu desenvolvimento orientado pelos/as seus/suas professores/as, 

por meio da realização de pesquisa ação, projetos de pesquisa e extensão, que transpassem 

as disciplinas do curso, que trabalham os temas de projeto de engenharia e temas da 

sociedade, ciência e tecnologia. Ou seja, dando contexto social as disciplinas, e 

fomentando uma prática calcada na teoria, reflexiva sobre o contexto social, 
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proporcionando o diálogo da teoria com a prática implementadora de uma teoria, 

apreciando-se as dificuldades, as emergências e as adaptações necessárias a viabilidade 

de um projeto, pensada e concebida pelos/as estudantes com a participação da 

comunidade, também sujeitos do projeto de pesquisa extensão. Dessa forma, considero 

eu, no currículo deve ser fomentada além das dimensões disciplinares, as 

pluridisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, onde o 

contexto é o agente mediador de diálogos entre as disciplinas, entre mestres e aprendizes, 

entre a teoria como a prática, e entre os valores objetivos e subjetivos, que favorecem a 

internalização de valores sociais. E completando, Nicolescu (1997) recomenda a criação 

nas universidades de Ateliês de Pesquisa Transdisciplinar, que congreguem 

pesquisadores de todas as disciplinas, como forma de criar uma cultura de diálogo em 

benefício da Transdisciplinaridade. Um processo que se daria gradualmente até que os 

valores da transdisciplinaridade passassem a ser também uma cultura institucional. 

E colaborando com a discussão realizada nos parágrafos acima, Habermas (1988) citado 

por Martini (2006) chama a atenção para um valor relevante a atuação do/a engenheiro/a 

que considera, teriam os cursos de Engenharia função importante em valorizar nos seus 

currículos. Chama a atenção para o fato de que o/a engenheiro/a tem o importante papel 

social de dotar os cidadãos e cidadãs de poder decisório. Para tanto, os/as engenheiros/as 

devem também serem preparados/as para usar uma linguagem acessível e mais universal, 

e para dialogar com a comunidade sobre as consequências oriundas de projetos e adventos 

tecnológicos nas vidas das comunidades. Nessa direção, uma formação voltada para a 

importância da articulação de aspectos socioculturais e políticos com aspectos técnicos 

abrem uma maior possibilidade para que os/as profissionais da engenharia, compreendam 

a importância do conhecimento das necessidades da população e também da importância 

de sua participação em processo de tomadas de decisão. Porém, mesmo ocorrendo a 

inclusão da população nos processos de tomada de decisão nas políticas públicas, essas 

medidas muitas vezes são vistas como um entrave ao progresso. Concepções essas, 

existentes nas escolas e na grande maioria das vezes já trazidas para as escolas pelos/as 

alunos/as, haja vista a resistência de setores desenvolvimentistas em acatar políticas 

estabelecidas como as de recurso hídrico, ambiental, saneamento, cidades e de saúde que 

preveem instrumentos de controle e participação social nos processos de tomada de 

decisão. O plebiscito popular para tomada de decisão de políticas públicas é demonizado, 
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pelos mais diversos veículos de comunicação e de outros seguimentos da economia, 

principalmente pelos representantes políticos. 

Costa e Chrispino (2011) relatam ter igual impressão quando analisam os resultados de 

sua pesquisa e concluem que a perspectiva da ciência e do cientista como detentor da 

verdade absoluta não é construída apenas nas escolas, são também propagadas pela mídia 

e por demais veículos de comunicação. 

Na academia a visão tecnicista, cientista, elitista, e da falsa imparcialidade pela 

instrumentação de métodos científicos objetivos e matemáticos termina por persistir por 

um aspecto cultural, fruto do acolhimento das ideias em um período onde o dogma 

religioso e monarquista eram extremamente indesejados, eram vistos como entraves para 

o desenvolvimento da ciência e por consequência do progresso. Esses valores, mesmos 

inconscientes, vingam e ficam, conforme descrito por SCHUTZER (1988): 

O republicanismo do Exército nascera das aulas de 
Benjamin Constant. J. Castilho converte-se ao positivismo 
na Faculdade de Direito de São Paulo. As antigas Escolas 
Militar e Politécnica do Rio, transformaram-se em 
autênticos núcleos de positivistas, e mesmo Teixeira 
Mendes e Miguel Lemos chegam as convicções do Mestre 
por vias escolares. Na distante escola de Ouro Preto, tanto 
se desenvolvia a ciência como a religião positivista. E, 
assim, em virtude do seu impulso inicial, o positivismo 
de cátedra ainda perdurou para além das 
excomunhões apostólicas; e elas apenas vieram 
prejudicar e impedir a renovação dos quadros 
doutrinários, inclusive no sentido de renovação 
ideológica (SCHUTZER, 1988, p.284, grifo nosso). 

Visto o exposto pode-se afirmar que as ideias positivistas perduram até os dias de hoje. 

Elas repercutem inclusive nos processos de seleção dos mestres. E persistem 

principalmente nas disciplinas teóricas, e separadas dos contextos histórico, social e 

profissional, separadas dos seus sentidos mais diversos que humanizam os conteúdos. A 

ideia de que a tecnologia é redentora de todos os problemas da humanidade perdura até 

hoje, mesmo a humanidade estando de posse de indicadores que mostram que essa crença 

exagerada em torno da ciência e tecnologia tenha nos colocado em condição de sociedade 

de risco.  
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2.3. Analogias da estrutura enciclopédica Comtiana aos currículos de 
Engenharia Sanitária e/ou Ambiental no Brasil 

Analisando a organização programática dos conteúdos a serem aprendidos de 13 cursos 

de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental verifico que praticamente 12 deles, possuem uma 

organização que se assemelha a organização enciclopédica Comtiana. Ou seja, eu percebo 

existir, até mesmo por força da Resolução CNE/CES nº11/2002 que vigorou até o 

presente ano de 2019, um ordenamento das disciplinas de forma a favorecer nos anos 

iniciais o estudo de disciplinas consideradas essenciais ou abstratas que se atêm a leis 

regentes dos fenômenos, para depois tratarem das disciplinas mais concretas e 

particulares que tem como objeto a aplicação das leis. Essa organização preponderante é 

inclusive explicitada nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) que enquadram suas 

disciplinas em três núcleos de conteúdo, tais quais: das disciplinas de base, das disciplinas 

profissionalizantes, e das disciplinas específicas, ou profissionalizantes específicas. 

De modo geral as disciplinas de base são concentradas nos primeiros semestres, abrindo 

espaço para a inserção das disciplinas profissionalizantes, e mais comuns as engenharias, 

entre o quinto e sexto períodos, e por sua vez, essas abrem espaço para as disciplinas 

profissionalizantes específicas entre o sétimo e nono ou décimo período, sendo que, 

alguns cursos deixam o último semestre para o desenvolvimento de atividades 

conclusivas, tais como: trabalho de conclusão do curso e estágio probatório. 

Dentre os projetos políticos pedagógicos analisados por mim, devo evidenciar que, o mais 

novo deles, o implementado na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no ano 

de 2016, conseguiu romper com a estruturação curricular positivista dos cursos de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Nele não observamos as disciplinas como fragmentos 

de um conhecimento, isoladas de um contexto e abstratas. As disciplinas não obedecem 

a uma classe de conhecimento, elas estão organizadas por questões epistemológicas, 

fenômenos e/ou temas abrangentes da sociedade e da profissão da engenharia, do início 

ao último semestre. Conforme explica a UNIFESP (2016) no seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP), o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS) e demais cursos 

do Instituto das Cidades são diferentes dos cursos tidos como tradicionais também por 

trazer os conhecimentos básicos de física, matemática, química e biologia ao longo da 

formação do estudante, e não em um momento específico do aprendizado. Esses 

conteúdos vão sendo introduzidos conforme especificidade e necessidade de cada unidade 
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curricular, fazendo com que as ciências tidas como básicas sejam aplicadas pelos/as 

estudantes imediatamente na Engenharia Ambiental e Sanitária.  

O curso de EAS da UNIFESP com habilitação em Engenharia Ambiental, está inserido 

em um Projeto Político Pedagógico maior, ou seja, não se restringe ao projeto de EAS, 

ele é compactuado com outras áreas de conhecimento que tem como objeto as cidades, é 

compatibilizada com os cursos de Geografia, Administração Pública, Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia Civil, Design, Turismo, Engenharia de Mobilidade e Transporte. 

Ele está inserido no Projeto Político Pedagógico (PPP) do Instituto das Cidades da 

UNIFESP fundado em 2014, inspirado na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, e fruto 

de diálogos com movimentos sociais influenciados pela jornada de junho de 2013, que 

colocaram em evidência a exclusão social nas cidades (UNIFESP, 2016). Dentre os 

projetos pedagógicos analisados por mim, ele é o único que fundamenta a 

transdisciplinaridade em seu currículo. A transdisciplinaridade é citada vagamente em 

dois outros PPPs, no entanto, sem fazer explicitações de como seria apropriada e aplicada 

à formação do estudante.  

A UNIFESP (2016) explicita mecanismos e abordagem inter e transdisciplinares 

empregados na formação dos/as estudantes, e os apresentam como pressupostos 

característicos dos/as profissionais que pretendem formar, e os incluem como objetivos 

do curso, tais como: proporcionar ao/a estudante o diálogo com diversos atores 

institucionais e sociais, e a análise crítica sobre seu caminhar formativo, por meio da 

construção de autonarrativas assim compreendida como meio pelo qual o/a estudante: 

Constrói de um enredo do aprendizado, a partir de uma 
narrativa que parte da experiência vivida (mais imediata), 
faz genealogia e contextualização dos problemas (tempo, 
lugar e teoria) e estudos de futuro/resolução por meio de 
ação projetual imaginativa (como práxis) (UNIFESP, 
2016, p22). 

As narrativas são apresentadas pela UNIFESP (2016) como um instrumento de síntese e 

reflexão do/a estudante, que visa evitar a fragmentação do currículo e a circunscrição dele 

ao resultado de uma tarefa feita pelo/a discente sem a construção necessariamente de uma 

autoconsciência e autonomia em seu processo formativo. Essas narrativas, conforme 

explicitado no PPP do curso de EAS da UNIFESP (2016) são construídas em diversos 

momentos do curso e são relacionadas a outro instrumento para a interdisciplinaridade, 

os núcleos temáticos, sobre as quais as disciplinas de todos os cursos se organizam a cada 
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semestre. Nesses núcleos são estabelecidas uma questão comum aos cursos a cada 

semestre, porém, conforme explicita UNIFESP (2016, p.22) cada campo profissional 

desenvolve as suas respectivas formas de olhar, “analisar, explicar e interpretar como ela 

se apresenta e imaginar transformações possíveis ... próprias a cada formação acadêmica 

e profissional”. E servem a promoção de diálogos entre os cursos, permitindo a construção 

de identidades e o reconhecimento nos demais cursos a diferença e a 

complementariedade, favorecendo a convergência dos cursos ao diálogo, e também o 

diálogo da teoria com a prática (UNIFESP, 2016). E entendo eu que as narrativas em si, 

não caracterizam uma perspectiva do curso para uma formação transdisciplinar. 

Conforme a UNIFESP (2016), as narrativas são um instrumento de síntese das 

experiências vividas pelos alunos e alunas na sua formação. De síntese e de autoavaliação 

em torno dos aprendizados, de reflexões sobre os aprendizados, sobre os caminhos 

percorridos por cada indivíduo, e da tomada de consciência de si nessa caminhada, a partir 

dos resgates das memórias sobre experiências acumuladas pelos indivíduos do curso. E 

essas memórias estão associadas as atividades desenvolvidas pelos alunos e alunas por 

meio dos núcleos temáticos, que organizam atividades com disciplinas oferecidas em 

comum aos cursos de formação da UNIFESP. 

A diferença do curso da UNIFESP (2016) para os demais cursos de Engenharia Sanitária 

e/ou Ambiental fica muito bem explicitada nessa referida citação: 

O percurso formativo do curso propõe uma sucessão 
concatenada de Núcleos Temáticos semestrais 
constituindo um currículo em narrativa que orienta o 
entendimento de sentidos e objetivos de ensino-
aprendizagem, a formação do discernimento por sínteses 
progressivas e subsequente construção de autonomia 
intelectual por parte dos estudantes (UNIFESP, 2016, 
p.22). 

Conforme analisado no PPP do Curso de EAS da UNIFESP (2016), eu vejo a intenção de 

total rompimento com a concepção positivista que vem sendo a tradição da estrutura dos 

cursos de engenharia, o rompimento com a fragmentação dos conteúdos, das classes de 

disciplinas tipificadas como essenciais ou secundárias, ou ainda, com a relação das 

disciplinas básicas associadas a fenômenos de maior ou menor complexidade. No referido 

PPP, é proposto um sistema de aprendizado colaborativo entre diversas áreas do 

conhecimento, dialógico com a realidade dos indivíduos aprendizes, dialógico com atores 

implicados com a problemática em discussão, fazendo o conteúdo programático dialogar 
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com o inesperado, com o emergente, com temas complexos, e com a vivência dos/as 

envolvidos/as no processo de aprendizado, pela práxis.  

Dentre os cursos de Engenharia Ambiental e/ou Sanitária que eu analisei o PPP o curso 

da UNIFESP é um exemplo de um currículo de engenharia no Brasil que mais tensiona 

uma aproximação de uma perspectiva de uma reflexão sobre a prática, e da promoção de 

um pensamento mais complexo, que mais tensiona se distanciar de um modelo positivista 

de conhecimento e de aprendizado, no entanto, ficou a dúvida quando ao atendimento 

formal dos dispostos sobre as  Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos em 

Engenharia. Diretrizes determinadas pela Resolução CNE/CES nº11/2002 que vigorou 

até o dia 24 de abril de 2019, após a nova Resolução CNE/CES nº/2019 passar a vigorar. 

No primeiro dispositivo definia-se o percentual da carga horária que os cursos deveriam 

atender para cada um dos conteúdos, os básicos e específicos teriam respectivamente 30% 

e 15% da carga horária do currículo mínimo, o que deixa dúvida da necessidade de 

distinguir essas disciplinas das demais, tendo em vista o atendimento aos seus 

dispositivos. Já na atual Resolução, embora se mantenha a obrigatoriedade de trabalhar 

conteúdos básicos e específicos, abre-se a possibilidade desses conteúdos serem 

ministrados em temas ou eixos de conteúdos, e atual resolução não estabelece a 

obrigatoriedade de carga horária mínima para cada aglomerado de conhecimento, dando 

maior liberdade às IES, o que de certa forma nos retira a dúvida quanto ao cumprimento 

das disposições legais no currículo da UNIFESP. 

Entendo eu, que a Resolução CNE/CES nº11/2002, mantinha a organização curricular 

numa perspectiva Comtiana da base formativa, estabelecida pela abstração e 

generalização dos fenômenos, para só depois ir à formação mais concreta e particular 

destes. O que termina por dificultar o que Paulo Freire nos trouxe como sentido 

educacional, a práxis educativa, e o que eu entendo por favorecer o diálogo continuo da 

teoria com o contexto de vida, da prática com a teoria, de forma cíclica e permanente, 

fazendo da teoria um aspecto essencial para enriquecer a prática, e da prática um aspecto 

de revisão crítica da teoria. A nova Resolução, no entanto, embora diminua os critérios 

de controle do MEC sobre as instituições de ensino superior, elas dão maior segurança a 

concepção de currículos de cursos de engenharia como os oferecidos pela UNIFESP. 

Outro aspecto importante a mencionar é que resolução de 2002 tratava da dimensão de 

projetos acadêmicos multidisciplinares, já a nova resolução de 2019, ela já menciona 

projetos interdisciplinares e transdisciplinares.  
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O Curso de ESA da UFMA, o segundo curso mais recente dentre os analisados, e que eu 

concebi quando integrante do Departamento de Planejamento Acadêmico da UFMA 

(DEPLAC/UFMA) para compor uma das quatro oportunidades para a formação em 

Engenharia, para o segundo ciclo de formação após BICT, por sua vez, não rompe com a 

estrutura positivista a meu ver sustentada por força da Resolução CNE/CES nº 11/2002. 

Ele foi inserido no âmbito do segundo ciclo de formação de um Bacharelado 

Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia e manteve a estrutura tradicional das disciplinas, 

atendendo a pressupostos da referida Resolução. Porém, as disciplinas profissionalizantes 

especificas, foram organizadas em eixos de competência profissionalizantes. Isto é, para 

se discutir questões no âmbito da análise da qualidade ambiental, para se discutir questões 

no âmbito de projetos, e para se discutir questões no âmbito do gerenciamento e gestão 

foram desenvolvidas oficinais interdisciplinares com intenção de promover atividades de 

pesquisa-ação em uma comunidade. E é essa comunidade ou realidade específica, que se 

pretendeu como o eixo integrador de aspectos importantes a todas as disciplinas 

profissionalizantes, tais como: das competências formativas, da teoria com a prática, dos 

diálogos entre atores institucionais e sociais, do/a estudante com a práxis, entre os/as 

estudantes, favorecendo uma maior autonomia dos/as estudantes em identificar 

problemas, propor soluções no âmbito de projeto de serviços e estruturais, e no âmbito de 

projetos estruturantes de políticas públicas (gestão) sob a orientação dos/as docentes.  

Nesse curso de EAS/UFMA foi entendido a necessidade de estabelecer no currículo uma 

disciplina que promovesse aos/as estudantes uma atividade prática, contextualizada, e que 

requeresse o diálogo com as teorias das diversas disciplinas profissionalizantes, e exigisse 

dos estudantes a feitura de um trabalho síntese, pois se compreende que a grande questão 

que tem sido levantada contrária a organização dos conteúdos curriculares de forma 

enciclopédica, e com base em conteúdos abstratos e delimitados a fenômenos específicos, 

é relativa à falta de sentido e de contextualização das disciplinas de base. Vê-se um pouco 

de tudo dos fenômenos, porém, não se vê, como os conhecimentos foram gerados e nem 

como eles são aplicados no campo das engenharias e as implicações desses 

conhecimentos para a sociedade. Falta-lhes contexto aplicativo, falta-lhes contexto social, 

falta-lhes contexto epistemológico e falta-lhes contexto histórico. Falta-lhes 

complexidade analítica, explicativa e discursiva, a complexidade que nos desafia Edgar 

Morin, e sobra-lhes abstração. 
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3. AMPLIANDO A DISCUSSÃO TEÓRICA  

3.1. Compreendendo o currículo a luz de Sacristán 

Considerando o exposto na introdução desse trabalho, de que devemos buscar trabalhar 

uma nova perspectiva de produção do conhecimento que aproxima a ciência de uma 

vivência, ou do campo das vivências, que extrapola o saber para uma técnica e/ou 

tecnologia para uma reflexão dela sobre a vida, e para uma prática de aprendizado que 

entre outras questões reúnem diálogos entre vivências e teorias científicas. Do exposto, 

vejo uma concepção de ensino que dialoga com as perspectivas educacionais 

emancipatórias, trazidas por Edgar Morin e Paulo Freire. Diante do exposto, considero 

imprescindível uma discussão sobre o currículo, das acepções da 

multi/inter/transdisciplinaridade no currículo, do ensinar e o aprender, visando 

possibilidades de outras concepções de currículos e práticas pedagógicas que se 

distanciem de uma perspectiva positivista. E Sacristán nos dá uma compreensão do 

currículo em sua dinâmica, no seu funcionamento, no cotidiano do/a aluno/a e/ou 

estudante, e do/a professor/a e/ou educador/a. E a leitura da obra de Sacristán me ajudou 

a compreender os conceitos sobre currículo, considerando os diversos sistemas 

intervenientes no desenvolvimento de um currículo, inclusive o cultural, oriundo de uma 

perspectiva positivista, frente a um currículo que propõe atividades formativas abertas 

também para uma vivência, procurando atenuar a forte influência das concepções de 

ensino aprendizado enciclopédico, pragmático, dogmático e abstrato. 

Razão para explorar esse assunto, é que a grande questão que me moveu ao campo da 

pesquisa em educação foi refletir sobre as práticas pedagógicas, e sobre o “currículo como 

confluência de práticas” (SACRISTÁN, 2017, p.99). Essa é uma questão que me move, 

e que devo organizar em um problema de pesquisa, para dar maior direcionamento a 

pesquisa pretendida, e melhor entendimento ao que se pretende analisar. E é nesse item 

que pretendo dar esse direcionamento, e com o apoio de, ou apoiado em Sacristán. 

Sacristán (2017) entende o currículo como algo além da seleção cultural de conteúdos. 

Entende como uma seleção cultural estática e provisória e que por meio de práticas 

dialógicas e subsistemas diversos passam por processos que dão ao conteúdo cultural 

forma (recortes, modelações, ênfases) e significados. Entende o currículo como um 
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sistema social contextualizado histórico e socialmente, e que ganha personalidade em 

cada uma das instituições de ensino. É o conceito de currículo concreto entendido como:  

... uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e jovens, que tão pouco se esgota 
na parte explícita do projeto socialização cultural nas 
escolas. É uma prática, expressão, da função socializadora 
e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa 
em torno dele uma série de subsistemas ou práticas 
diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica 
desenvolvida em instituições escolares que comumente 
chamamos de ensino. E uma prática que se expressa em 
comportamentos práticos diversos. O currículo, como 
projeto baseado num plano construído e ordenado, 
relaciona a conexão entre determinados princípios e a sua 
realização, algo que se há de comprovar e que nessa 
expressão prática concretiza seu valor. É uma prática na 
qual se estabelece o diálogo, por assim dizer, entre agentes 
sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frete a ele, 
professores que o modelam, etc. Desenvolver esta acepção 
do currículo como âmbito prático tem o atrativo de poder 
ordenar em torno deste discurso as funções que cumpre e 
o modo como as realiza, estudando-o processualmente: se 
expressa numa prática e ganha significado dentro de uma 
prática de algum modo prévio e que não é função apenas 
do currículo, mas de outros determinantes. É o contexto da 
prática, ao mesmo tempo, que é contextualizado por ela 
(SACRISTÁN, 2017, p.15-16) 

Tal acepção significa que para estudar o currículo deve ser considerado o “contexto em 

que se configuram e através do qual se expressam em práticas educativas e em resultados” 

(SACRISTÁN, 2017, p.16). Deve-se estudar além do currículo, as forças que atuam sobre 

ele (SACRISTÁN, 2017). Para Sacristán (2017) o currículo é um tipo de cultura que é 

desenvolvida em um sistema educacional. Ele tem atividades práticas por objeto. 

Atividades essas que desencadeiam processos transformadores que dão forma e 

significado ao currículo, ou seja, é o currículo conformado “como prática realizada em 

um contexto” (SACRISTÁN, 2017, p.IX). Sacristán (2017) entende o currículo como 

uma seleção cultural, ou como seleção de um tipo de cultura a ser desenvolvida pelo 

sistema de educação e de ensino. Essa cultura a ser desenvolvida no sistema educacional 

é traduzida para os alunos e as alunas por meio de processos de aprendizado, que 

envolvem práticas e códigos, que dão significados aos conteúdos culturais selecionados. 

Então para Sacristán (2017, p.IX):  

A qualidade da educação e do ensino tem muito a ver com 
o tipo de cultura que nela se desenvolve, que obviamente 
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ganha significado educativo através das práticas e dos 
códigos que a traduzem em processos de aprendizagem 
para os alunos (SACRISTÁN, 2017, p.IX).  

Para Sacristán (2017, p.IX) os conteúdos e os processos educativos estão correlacionados 

na medida em que sugere que: “não tem sentido renovação de conteúdos sem mudanças 

de procedimentos e tampouco uma fixação em processos educativos sem conteúdo de 

cultura”. O que demostra o entendimento que a revisão dos conteúdos e as mudanças em 

processos educativos, devem caminhar juntas. Para Sacristán (2017, p.X) pouco adianta 

“fazer reformas curriculares se estas não forem ligadas à formação dos professores”. E 

continua: “não existe política mais eficaz de aperfeiçoamento do professorado que aquela 

que conecta a nova formação a aquele que motiva sua atividade diária: o currículo”. 

Sacristán (2017) entende que o currículo é “algo que adquire forma e significado 

educativo à medida que sofre uma série de processos de transformação dentro das 

atividades práticas que tem mais diretamente por objeto” (SACRISTÁN, 2017, p.IX). E 

para entender o currículo defende que sejam analisadas em conjunto “as condições de 

desenvolvimento e realidade curricular” (SACRISTÁN, 2017, p.IX). No entanto, o 

entendimento trazido de currículo por Sacristán (2017) termina por abrir outras questões: 

Quais são esses processos de transformação que dão forma e significado ao currículo? 

Quais são as atividades práticas objeto direto do currículo onde os referidos processos 

transformadores ocorrem? Quais são as condições de desenvolvimento do currículo? E o 

que é realidade curricular? A compreensão a essas perguntas nos permite melhor entender 

o que Sacristán (2017) nos traduz como currículo que perpassa a ideia de conteúdos 

culturais selecionados, mas envolvem também os processos educativos que modelam, 

significam e ressignificam o conteúdo cultural aos alunos e às alunas e/ou estudantes. 

É bom eu colocar aqui o que entendi por modelar o currículo. Eu compreendi o ato de 

modelar o currículo, com uma força resultante de diversos fatos e ações que terminam 

por determinar a forma que é realizado o trabalho educativo em torno dos temas e 

conteúdos cognoscentes que são organizados em disciplinas, sequenciados e definidos os 

períodos de tempo e número de encontros para serem trabalhados. Entre essas forças 

estruturantes, criadas por uma tradição, um hábito, Sacristán (2013) cita como exemplos: 

a cultura profissional dos/as docentes, a organização das instituições de educação, os 

regulamentos, os materiais bibliográficos de uso frequente, a formação e os 

procedimentos de seleção dos/as professores/as, entre outros. A modelação do currículo 
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é uma força resultante de diversas forças, que ao final é mediada pelo/a professor/a antes 

(no planejamento da aula) e durante o ato de ensino.  

Para Sacristán (2017, p.IX) o “currículo se conforma como prática realizada em um 

contexto, uma vez que deixamos claro seu significado cultural”. Esse currículo, objeto de 

reflexão de Sacristán (2017) é aquele realizado, é aquele que chega ao aluno e à aluna 

e/ou estudante, e chega de diferentes formas dependendo do contexto os quais são 

desenvolvidas as atividades práticas, e de como cada um/a aluno/a e/ou estudante recebem 

os conteúdos modelados, dependem também do contexto do/a aluno/a e/ou estudante. 

Então, temos dois aspectos para entender o currículo: os processos de transformação do 

currículo que dão forma e significado ao currículo, e as condições, e os contextos de 

desenvolvimento das atividades que desencadeiam a transformação do currículo. 

Para Sacristán (2017, p.21) o currículo é entendido como o próprio processo, quando ele 

afirma tratar-se “de um complexo processo social com múltiplas expressões”. Processo 

esse limitado pela temporalidade e certas condições. E para ele o currículo ...  

modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-
se a determinados professores e alunos, serve-se de 
determinados meios, cristaliza, enfim, num contexto, que 
é o que acaba por lhe dar o significado real. Daí que a única 
teoria possível que possa dar conta desses processos tenha 
de ser do tipo crítica, pondo em evidência as realidades 
que o condicionam (SACRISTÁN, 2017, p.21). 

Logo tem-se que o currículo é entendido como algo condicionado pelo sistema escolar, 

pelas realidades do sistema escolar, tais quais as condições materiais e imateriais de 

trabalho, o público-alvo, os meios de modelação e pelo contexto em que ocorre o seu 

desenvolvimento. Porém, entendo aqui, que o objeto de transformação que o citado autor 

se refere é o conteúdo curricular ou o currículo escrito, que entre outras coisas, talvez a 

mais importante delas, expressa a seleção cultural a ser desenvolvida pelo sistema 

educacional, logo são os conteúdos ou os tipos de conteúdo selecionados, e estáticos 

provisoriamente até a sua revisão. Entendo na leitura de Sacristán (2017) que os 

conteúdos selecionados são transformados por atividades que produzem processos de 

definição de prioridades, significação e/ou ressignificação dos conteúdos selecionados. 

Esse processo de transformação do conteúdo forma o currículo em ação ou dinâmico em 

um contexto em que os processos de transformação se configuram e através das quais 

expressam as práticas educativas e os resultados obtidos por esses processos e práticas, e 
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nos/as estudantes e/ou alunas/os configuram elementos de análise do currículo concreto 

(SACRISTÁN, 2017). 

A concepção processual do currículo é para Sacristán (2017, p.21) a verificação de 

significados e da importância real do conteúdo resultante de diversas operações, nos seus 

“aspectos materiais”, “ideias que lhe dão forma e estrutura interna”, mas também nas 

“condições reais do seu desenvolvimento”, o que significaria ... 

prestar atenção às práticas políticas e administrativas que 
se expressam em seu desenvolvimento, às condições 
estruturais, organizativas, materiais, dotação de 
professorado, a bagagem de ideias e significados que lhe 
dão forma e que o modelam em sucessivos passos de 
transformação (SACRISTÁN, 2017, p.21).  

E eu entendo que para Sacristán (2017) esses processos podem ser explicados ou 

esclarecidos pela análise da prática desenvolvida na instituição de ensino. Quando o autor 

afirma que: 

A prática tem uma existência real que uma teorização deve 
explicar e esclarecer – tarefa pouco simples quando se trata 
de um território de interseção de subsistemas diversos. 
Essa realidade prática complexa se substância ou se 
concretiza em realidades e processos diversos, analisáveis 
por si mesmos de diferentes pontos de vista, mais 
conectados mais ou menos estreitamente entre si: o 
currículo como expressão de uma série de determinações 
políticas para a prática escolar, o currículo como 
conteúdos sequencializados em determinados materiais, 
como saberes distribuídos pelos professores nas aulas, 
como campo das interações e dos intercâmbios entre 
professores e alunos, como “partitura” da prática, etc. 
(SACRISTÁN, 2017, p.21). 

Do expresso acima, entre outras questões, podemos evidenciar que para Sacristán (2017) 

a prática escolar é substanciada e concretizada por meio do contexto em que é 

desenvolvida e pelos processos que é desencadeado por ela. E que o contexto da prática 

seria as interseções de subsistemas que formam o território do seu desenvolvimento. As 

atividades práticas objeto do currículo são entendidos por Sacristán (2017) como 

atividades contextualizadas pelo currículo, mas também contextualizadoras do currículo. 

Elas têm função socializadora e cultural. E reagrupam diversos subsistemas e diversas 

outras práticas, entre elas as práticas pedagógicas. E é nas práticas pedagógicas que são 

estabelecidos diálogos entre “agentes sociais, elementos técnicos, alunos ... e professores 

..., etc.” (SACRISTÁN, 2017, p.16). No entanto, para Sacristán (2017, p.21) o currículo 
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não pode ser reduzido “unicamente a prática pedagógica de ensino”, ele é entendido como 

parte integrante de múltiplos tipos de práticas que incluem as ações “de ordem política 

administrativa, de supervisão, de produção de meios, de criação intelectual, de avaliação” 

entre outras entendidas como “subsistemas em parte autônomos e em parte 

interdependentes” que “geram forças diversas que incidem na ação pedagógica”. Então, 

o currículo é entendido como mais uma fonte de força sobre a prática pedagógica, porém, 

o currículo é uma força também reagrupadora das outras ações, portanto, reagrupadora 

das outras forças que incidem sobre a prática pedagógica. Nessa perspectiva o currículo 

é entendido como um sistema social contextualizado por subsistemas, que nas suas 

interações formam o território de desenvolvimento do currículo, ou seja, formam o 

contexto operacional do currículo. Território onde são desenvolvidas as diversas práticas 

curriculares que envolvem: as atividades político-administrativas; a participação e o 

controle social; a ordenação do sistema educativo; a produção de meios de elaboração e 

concretização do currículo; a criação de conteúdos cultural, científica etc.; as atividades 

técnico-pedagógicas realizados por formadores, especialistas e pesquisadores em 

educação; as ações de inovação; e a prática pedagógica e/ou ensino (SACRISTÁN, 2017). 

Por sua vez essas referidas práticas curriculares ou processos em seus contextos 

desencadeiam processos conformadores do currículo e junto ao “campo institucional 

organizado imediato” condicionam o ensino (SACRISTÁN, 2017, p.26). 

Sacristán (2017) tem o entendimento de que os fenômenos curriculares só podem ser 

explicados se considerarmos que “o seu valor real depende dos contextos nos quais se 

desenvolve e ganha significado” (SACRISTÁN, 2017, p.22). E conforme já 

evidenciamos, o contexto em que se realizam as atividades objeto direto do currículo são 

os “territórios de interseção de subsistemas diversos” (SACRISTÁN, 2017, p.21). Isso é, 

um contexto, não restrito a escola, que “se situa entre as experiências pessoais e culturais 

dos sujeitos, (...), prévias e paralelas às escolas, realizando-se num campo escolar, mas 

sobre o qual incidem, (...), subsistemas exteriores muito importantes” (SACRISTÁN, 

2017, p.21). Os quais Sacristán (2017, p.22) distingue oito subsistemas sobre “os quais 

se expressam práticas relacionadas com o currículo”. Nesses subsistemas são decididas 

ou criadas influências ao significado pedagógico. Os subsistemas são assim nomeados: 

“político-administrativo”, “participação social e controle”, “especialistas e pesquisa”, 

“produção de meios”, “criação de conteúdos”, “ordenação do sistema educativo”, 

“inovação” e o oitavo é o subsistema que todos os demais subsistemas incidem o “prático 
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pedagógico”. Esses subsistemas formam o sistema social compreendido como sistema 

curricular. 

É importante pontuar o que Sacristán (2017, p.26) esclarece: “todos os subsistemas (...) 

incluindo o pedagógico, existem de antemão, quando se quer implantar um projeto 

curricular novo”. E continua ... 

E mantêm relações de determinações reciprocas entre si, 
de força distinta (...). O conjunto dessas inter-relações 
constitui o sistema curricular, compreensível apenas 
dentro de um determinado sistema social, que se traduz em 
processos sociais que se expressam através das práticas 
concretas dentro do sistema geral e dos subsistemas 
parciais que podemos observar as funções que cumpre e os 
significados reais que adota (SACRISTÁN, 2017, p.26). 

Ou seja, as condições de desenvolvimento do currículo, a realidade curricular e os 

contextos de realização das atividades objeto direto do currículo são o território produto 

das interações das práticas ou subsistemas curriculares que formam um sistema social. 

Formam o contexto social onde se desenvolvem os processos de conformação curricular.  

E refletindo sobre as relações do currículo escrito, conteúdo cultural estabelecido 

provisoriamente com a prática pedagógica, encontramos em Sacristán (2017) que a 

função educadora e socializadora da escola não se esgota no currículo entendido como 

seleção particular de cultura, da imagem da seleção de conteúdos a serem aprendidos, 

porém, para Sacristán (2017), se faz através dela. Então, para o autor, além dos conteúdos 

a serem aprendidos também são comumente introduzidos nos currículos: orientações, 

diretrizes e componentes que colaboram na formulação de planos educativos para os e as 

discentes, o que podemos dizer, é definida uma carta de intenções. Na perspectiva de 

Sacristán (2017, p.18) a: 

“escola educa e socializa por mediação da estrutura de 
atividades que organiza para desenvolver os currículos que 
têm encomendados – função que cumpre através dos 
conteúdos e das formas destes e também pelas práticas que 
se realizam dentro dela” (SACRITÁN, 2017, p.18). 

Esta expressão usada por Sacristán (2017, p.18) “dentro dela” parece sugerir os conteúdos 

curriculares, suas formas e intenções como um limite para as práticas educativas que se 

desenvolvem nas escolas. E essa ideia é reforçada ainda quando afirma “boa parte do que 

é objeto da didática” é “composta pela análise dos pressupostos, mecanismos, das 

situações e das condições relacionadas com a configuração, o desenvolvimento e a 
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avaliação do currículo”13 (SACRISTÁN, 2017, p.18). Para Sacristán (2017) o currículo é 

o motivador da atividade do professor e da professora e a “prática escolar que podemos 

observar num momento histórico tem muito a ver com os usos, as tradições, as técnicas e 

as perspectivas dominantes em torno da realidade curricular num sistema educativo 

determinado” (SACRISTÁN, 2017, p.IX). E para entender essa afirmativa de Sacristán 

(2017) temos que retomar e melhor compreender: O que é realidade curricular? Como ela 

influi nos usos, tradições e técnicas que definem a prática pedagógica? Essas perguntas 

remontam a seguinte afirmação de Sacristán (2017, p.26): 

O currículo que num momento se configura e objetiva 
como um projeto coerente, já é por si o resultado de 
decisões que obedecem a fatores determinantes diversos: 
culturais, econômicos, políticos e pedagógicos. Sua 
realização posterior ocorre em um contexto prático no qual 
se realizam tipos de práticas muito diversas. Assim, o 
projeto configura em grande parte a prática pedagógica, 
mas é por sua vez, delimitado e limitado em seus 
significados concretos por essa mesma prática que existe 
previamente a qualquer projeto curricular (SACRISTÁN, 
2017, p.26). 

Então, aqui é importante a minha tese eu ampliar o significado do currículo e da relação 

dele com a prática de ensino/aprendizagem trazida por Sacristán no parágrafo acima. Que 

é a questão de que, embora, aparentemente o currículo seja aquele que configura as 

práticas escolares, é por sua vez configurado por determinantes diversos, como os 

culturais, econômicos, políticos, pedagógicos, mas também por práticas curriculares já 

existentes, prévias ao próprio projeto curricular. Estou falando de uma tradição de 

trabalho existente na instituição, e além da instituição, no ecossistema que a instituição 

interage, que é prévia ao currículo. E isso é particularmente importante para eu confirmar 

o que eu venho mostrando até aqui, que um novo currículo de engenharia já sofre 

influências prévias, tais como da tradição positivista. E as práticas que são geradas a partir 

daí vão realimentando por sua vez os projetos curriculares. Ou seja, da mesma forma que 

o currículo é um dos principais configuradores das práticas educativas, ele também é 

configurado por ela. 

 
1313 Porém Sacristán (2017, p.19) considera que o estabelecimento de fins para o projeto educativo tem que 
ser discutido e não simplesmente acatado como algo dado, pois essa prerrogativa seria coerente com 
interesses dominantes em subsidiar os projetos educativos. 
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3.1.1. Delimitando o problema de pesquisa. 

O currículo vai apresentar a complexidade analítica, que Sacristán (2010) evidencia ao 

sistema curricular, considerando que ele não é limitado a sua expressão escrita, mas as 

forças que o definem em cada uma das suas etapas constitutivas que o fazem real. E 

explicita:  

Nesse sistema, as decisões não produzem linearmente 
concatenadas, obedecendo a uma suposta diretriz, nem são 
frutos de uma coerência ou expressão de uma mesma 
racionalidade. Não são extratos de decisões dependentes 
uma das outras em restrita relação hierárquica ou de 
determinação mecânica e com lúcida coerência para 
determinados fins. Os níveis nos quais se decide e 
configura o currículo não guardam dependências estritas 
uns com os outros. São instâncias que atuam 
convergentemente na definição da prática pedagógica com 
poder distinto e através de mecanismos peculiares em cada 
caso. Em geral representam forças dispersas e até 
contraditórias que criam um campo de conflito natural, ... 
abrindo, assim, perspectivas de mudanças nas próprias 
contradições que apresentam, opções alternativas, 
situações frente às quais tomar partido, etc. (...) cada um 
dos subsistemas que intervêm na direção do currículo real 
tem algum grau de autonomia funcional, embora mantenha 
relações de determinação reciproca ou hierárquica como 
os outros (SACRISTÁN, 2017, p.100). 

Do exposto acima, tanto os e as docentes, como os e as discentes, são entendidos no 

presente projeto como agentes chaves da pesquisa, justamente por serem sujeitos do 

currículo. No caso dos e das docentes, eles/as são agentes modeladores do currículo real 

e força reformadora do currículo escrito. Entende-se de Sacristán que o currículo real são 

os efeitos do currículo nos sujeitos aos quais ele se destina, seriam os significados e 

ressignificados no/a aluno/a e/ou estudante, em decorrência a atividade docente 

modeladora do currículo. Entendo eu, o currículo real seria numa perspectiva do campo 

autobiográfico trazido por Cunha (2010) representado pelas memórias dos/as alunos/as 

sobre o currículo, sobre o seu aprendizado e seu processo de aprendizado, por exemplo, 

em um curso como de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS). E, por que eu coloco a 

discussão também na perspectiva de Cunha? (2010, p.199). Porque a referida autora 

considera que: “as apreensões que constituem as narrativas dos sujeitos são” uma 

“representação da realidade e, como tal, estão prenhes de significados e reinterpretações”. 

Dessa forma, o currículo real seria aquele que se realizou na memória do e da estudante 

e/ou aluno/a, pois, é nele/a, sobretudo nele/a que o currículo se destina realizar. 
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Entendemos aí o real como radical de realizado no/a e/ou com o/a aluno/a, e não como o 

real, de realidade.  

Já o currículo escrito é o projeto de educação formalizado em um texto, ele pode ser 

sintetizado em um Projeto Político Pedagógico (PPP) e também em outros instrumentos. 

Esse currículo é modelado principalmente pelo/a professor/a, sujeito que articula as 

intenções previstas no currículo escrito, por exemplo no PPP, com as condições materiais 

e imateriais de trabalho, e as mediações realizadas para e/ou com os/as alunos/as. E aqui 

que se dá o currículo na sua dinâmica e na sua conformação até o currículo real. É o 

currículo que sofre os processos de modelamento, ações de diversas forças mediadas 

pelo/a professor/a que lhe dão uma caraterística factual. E é principalmente na memória 

do/a professor/a que melhor se evidencia o currículo em sua dinâmica, ou seja, como se 

deu o trabalho do/a professor/a realizado no/a ou com os/as alunos/as. E aqui eu acho que 

existe uma aproximação entre o ato de modelar o currículo do/a professor/a com o exposto 

por Cunha:  

“O professor constrói sua performance a partir de 
inúmeras referências. Entre elas está a sua história 
familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua 
convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção 
cultural no tempo e no espaço” (CUNHA, 2010, p.202). 

O modelar, a meu ver, na perspectiva de Sacristán e dialogando com Cunha seria então a 

performance do/a professor/a frente ao currículo, ou melhor, parcela do currículo que lhe 

cabe ministrar e/ou trabalhar para e/ou com os/as alunos/as, envolvendo nessa atuação 

também as questões evidenciadas por Cunha (2010), dentro outras forças representadas 

por Sacristán como sistemas que interferem na ação do/a professor/a no trabalho com o 

currículo. E o que me proponho na presente pesquisa é tentar compreender como, a partir 

de todas as circunstâncias de produção desse currículo, em especial a uma instituição com 

tradições positivistas de ensino, o/a professor/a compreende e compreendeu as oficinas 

interdisciplinares da CEAS/UFMA, as significaram e as traduziram em práticas 

pedagógicas. E como essas oficinas modeladas são compreendidas pelos/as alunos/as, são 

realizados neles/as. Ou seja, a tradução e a interpretação dos/as docentes em relação às 

propostas das oficinas no PPP, como essa significação afetou a realização da proposta de 

trabalhar as oficinas, e por fim como os/as discentes também as significaram. Para então, 

discutir e compreender os desafios para a implementação de um trabalho docente mais 

comprometido com a transdisciplinaridade, na construção de campos de possibilidades 
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para um pensar mais complexo, conforme nos desafia Edgar Morin, frente as oficinas 

interdisciplinares. Para tanto, adaptando as minhas palavras as palavras de Sacristán 

(2017, p.100) proponho-me fazer um esforço de compreender as determinações 

recíprocas que resultaram em atividades pedagógicas que reportam aos referidos valores 

e para as suas contradições, tornando explicitas as linhas de políticas curriculares que se 

seguem a cada sistema14. 

3.2. Contribuições do pensamento de Edgar Morim para a questão de 

um currículo com proposta interdisciplinar e/ou transdisciplinar. 

Nesse capítulo irei trazer a minha percepção sobre as contribuições de Edgar Morin para 

uma proposta de currículo que privilegia a construção de um conhecimento mais inter 

e/ou transdisciplinar, trazendo os sete saberes necessários a educação como campos de 

possibilidade para a concepção das oficinas em sua dinâmica de trabalho, no currículo 

dinâmico. Os sete saberes necessários tratam da cegueira do conhecimento, do 

conhecimento pertinente, do ensinar a condição humana, a identidade terrena, o enfrentar 

as incertezas, a compreensão e a ética humana. Saberes que tentarei vislumbrar 

perspectivas de serem internalizadas no desenvolvimento das oficinas interdisciplinares 

as quais eu idealizei. 

A discussão sobre as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, eu compreendo que 

passa pela epistemologia da modernidade, tão difundida no Brasil pelos positivistas, que 

nasce também de uma crítica e necessidade de superação do dogma religioso. Pois, essa 

crítica ao dogma religioso propõe para superá-lo o dogma racional, significando a 

eliminação do sujeito e da sua subjetividade da pesquisa científica (SOUZA, 2008). E é 

sobre esse dogma racionalista que Morin (2011) faz uma crítica importante, quando 

distingue a racionalidade da racionalização. Para Morin (2011, p.22) ... 

A racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a 
ilusão. Por um lado, existe a racionalidade construtiva, que 
elabora teorias coerentes, verificando o caráter lógico da 
organização teórica, a compatibilidade entre as ideias que 
compõem a teoria, a concordância entre as suas asserções 
e os dados empíricos aos quais se aplica: tal racionalidade 
deve permanecer aberta ao que a contesta, para evitar que 
se feche em doutrina e se converta em racionalização; por 

 
14  Exemplos de sistemas dado por Sacristán (2017, p. 99) “políticos, administrativos, de produção de 
materiais institucionais, pedagógicos, de controle, etc.” 
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outro lado, há a racionalidade critica exercida 
particularmente sobre os erros e as ilusões das crenças, das 
doutrinas e das teorias. Mas a racionalidade traz também 
em seu seio uma possibilidade de erro e de ilusão, quando 
se perverte, como acabamos de indicar, em racionalização. 
A racionalização crê-se racional, porque constitui um 
sistema lógico perfeito, fundamentado na dedução ou 
indução, mas fundamentam-se em bases mutiladas ou 
falsas e nega-se a contestação de argumentos e à 
verificação empírica. A racionalização é fechada, a 
racionalidade é aberta. A racionalização nutre-se das 
mesmas fontes que a racionalidade, mas constitui uma das 
fontes mais poderosas e erros e ilusões. Dessa maneira, 
uma doutrina que obedece a um modelo mecanicista e 
determinista para considerar o mundo não é racional, mas 
racionalizadora (MORIN, 2011, p22, negrito nosso). 

Eu percebo aí, nesse parágrafo destacado de Morin (2011) que o espectro positivista, da 

cultura positivista que inunda as escolas politécnicas, estão circunscritas na perspectiva 

da racionalização. Ainda mais, quando eu considero que falta contexto e vivência ao 

ensino da engenharia, e Morin (2011, p.23) ainda considera que: 

 “... a verdadeira racionalidade, aberta por natureza, 
dialoga com o real que lhe resiste. Opera o ir e vir 
incessante entre a instância lógica e a instância empírica; 
é um fruto do debate argumentado das ideias, e não a 
propriedade de um sistema de ideias”. (MORIN, 2011, 
p.23)  

E complementa afirmando ser irracional ignorar a subjetividade e a afetividade dos 

sujeitos, posto que a racionalidade é crítica e autocritica, e dialoga também com a 

irracionalidade, identificando na racionalidade “os limites da lógica, do determinismo e 

do mecanicismo” (MORIN, 2011, p.23). Na visão de Morin (2011, p.23) a “verdadeira 

racionalidade não é apenas teórica, apenas crítica, mas também autocritica”. Para Morin 

(2011) uma importante tarefa contra a ilusão é manter nossas ideias no campo da 

mediação, não a confundindo com o real, e evitar a instrumentalização simples e vazia da 

ideia e da teoria. Para Morin (2011) a teoria deve ser colocada como uma fonte de ajuda 

e orientação a serem dirigidas por sujeitos, e ainda no perceber que existe também 

racionalidade nos mitos, magias, religião, e no saber popular. 

A grande crítica trazida por Morin (2011) ao sistema educacional é que ele não se ocupa 

do conhecimento humano. Para Morin (2011) os e as estudantes devem “conhecer o 

conhecer”. Para Morin (2011, p.19) o sistema educacional deve clarear que “todo 

conhecimento comporta o risco de erro e da Ilusão”, “o conhecimento não é um espelho 

das coisas e do mundo externo”, são traduções de percepções e da leitura realizada dessas 
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percepções por nosso intelecto, ambos sujeitos ao erro, bem como podem ser oriundas de 

um processo de racionalização e não de uma racionalidade aberta. Conforme aprendemos 

com Morin (2011) é pela atividade racional, porém, uma atividade racional aberta, que as 

ideias são mantidas no campo da mediação, onde a teoria é colocada não como dogma, 

mas, como uma fonte de ajuda e orientação para os sujeitos. Ainda, nos ensina Morin 

(2011) que essa racionalidade não é exclusiva da academia, ela está presente também no 

conhecimento popular, que desenvolvem sua racionalidade própria, relacionado ao seu 

contexto de vida e que não pode ser ignorada.  

Quanto a compreensão sobre o conhecimento pertinente, Morin (2011) nos explica que 

tem relação com a compreensão sobre o que do mundo temos que conhecer, de pensarmos 

como obter informações sobre o mundo, de como organizar e articular essas informações 

para que possamos compreender o mundo na sua complexidade, na relação do todo e de 

suas partes, na sua multidimensionalidade. E para tanto, teríamos que reformar o 

pensamento de como organizamos os conhecimentos para tornarmos visíveis o contexto, 

o global e o complexo diante de um sistema que prioriza os saberes fragmentados. Na 

perspectiva de Morin (2011) o contexto reduz a abstração do conhecimento dando sentido 

aos dados e informações; o global, ou seja, as relações entre o todo e as partes nos 

permitem ver as propriedades emergentes, e também melhor conhecer as partes; o 

multidimensional, nos permite contemplar diversas dimensões do conhecimento dentre 

elas a histórica, econômica, sociológica, religiosa..., por sua vez o complexo “é a união 

entre a unidade e a multiplicidade” (MORIN, 2011, p.36). 

A condição humana é outro saber necessário à educação. Nele Morin (2011) defende a 

necessidade de que a educação nos ajude a compreender e a se reconhecer como seres 

humanos no que nós temos em comum e no que somos diversos. Devemos contribuir para 

que nossos/as alunos/as se situem no universo. Morin (2011) também apresenta como 

obstáculo a esse desafio a organização do conhecimento fragmentado e compartimentado.  

Morin (2011) também defende o conhecimento da identidade terrena, concebido como 

estudo da história da humanidade, em particular dando ênfase ao que construímos de 

valores de solidariedade, e também em ações que resultaram e resultam em dominações 

e opressão. Ele defende a necessidade de revelar nessa história humana a complexa crise 

planetária. 
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Morin (2011, p.17) é um crítico a valorização das certezas científicas e considera 

importante a valorização das incertezas. Para o autor, os/as estudantes devem aprender a 

enfrentar o imprevisto, o inesperado e as incertezas. Os/as estudantes devem ser 

maleáveis, devem saber modificar seu desenvolvimento, em “virtude das informações 

obtidas ao longo do tempo”, em virtude do novo. 

Para Morin (2011) uma das finalidades da educação é fazer com que as pessoas alcancem 

a compreensão. E essa finalidade ganha maior relevância quando o autor constata a 

elevação da comunicação e da diversificação dos meios de comunicação, sem resultados 

para a compreensão. Morin (2011) observa um aumento da incompreensão. A 

compreensão não é quantificável e na educação abrange significados diferentes (MORIN, 

2011). A educação para a compreensão de uma disciplina é diferente da educação para 

compreensão da vida. A educação para compreender a vida é para Morin (2011) ensinar 

a compreensão das condições relacionais entre pessoas para garantir a solidariedade 

intelectual e moral da humanidade. Envolve dois polos ambas relacionais: uma esfera 

pública, relacionada a compreensão entre humanos, e envolve a compreensão entre 

culturas e de povos com diferentes origens culturais. E outra esfera privada, referente as 

relações pessoais, que para o autor está cada vez mais ameaçadas pela incompreensão. 

Para Morin (2011) a compreensão é o meio e o fim da comunicação. Porém, a educação 

para a compreensão não tem sido objeto de ensino nos sistemas educacionais.  

Morin (2011) considera que devemos dar conta na educação do “caráter ternário da 

condição humana” de indivíduo, sociedade e espécie, por se tratar de uma questão ética. 

A ética individuo-sociedade é pressuposto da condição de “controle mútuo da sociedade 

pelo indivíduo e dos indivíduos pela sociedade” é um pressuposto da democracia. Já a 

ética individuo-espécie convoca-nos para a cidadania terrestre. Nesse sentido, Morin 

(2011) defende o desenvolvimento nas escolas do conjunto “das autonomias individuais, 

das participações comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana” tendo 

como finalidades: “estabelecer uma relação de controle mútuo entre sociedade e os 

indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária” 

(MORIN, 2011, p.18) 

No âmbito da engenharia enfrentamos um campo cultural ainda muito positivista no 

sentido de que, quem detém o conhecimento técnico é quem quase que exclusivamente 

pode determinar as intervenções necessárias nos processos construtivos, tecnológicos e 

nos espaços sociais. Existe, no âmbito dos cursos de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental  
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disciplinas mais transversais, a preocupação do diálogo com a comunidade a ser atingida, 

em algumas delas em defesa de uma maior efetividade das soluções engenhadas e outras 

como forma de atender dispositivos normativos e legais vigentes em nosso País, ou seja, 

como forma de dar legitimidade a uma intervenção, mesmo que ela se dê apenas em 

aspectos burocráticos e não efetivos. Mas, no âmbito das disciplinas de projeto termina 

por restringir os conteúdos a ilusão tecnicista, ou melhor, as certezas científicas, 

desprestigiando os conhecimentos populares, as tecnologias sociais e mais apropriadas, e 

fomentando a cultura de que os usuários e beneficiados do sistema e serviços é quem 

devem se adaptar a técnica e tecnologia e não que a técnica e a tecnologia que devem se 

adequar as necessidades dos usuários e pretensos beneficiados. Acho que aqui estamos 

falando de um valor defendido por Morin, em particular quando ele coloca que a teoria 

deve ser empregada como fonte de ajuda e orientação a serem dirigidas por sujeitos, e 

não como dogma, e ainda no perceber que existe também racionalidade nos mitos, 

magias, religião, etc., e que a racionalidade aberta não é reflexo do real, mais é um diálogo 

com o real, fruto do debate argumentativo de ideias, e do ir e vir constante entre a instância 

lógica e empírica, incorporando a esse diálogo “os seres, a subjetividade, a afetividade, e 

a vida” (MORIN, 2011, p.23). E nas oficinas eu vejo a oportunidade de aprofundarmos 

esses diálogos. Do ir e vir da teoria com a prática contextualizada, dialógica, de 

compreendermos que não existe uma verdade técnica e científica, existe na teoria uma 

recomendação para o diálogo, que cada espaço social exigirá do/a engenheiro/a o repensar 

a literatura técnica no sentido de assegurar adaptações sobre as recomendações técnicas 

para melhor atender também aos anseios da comunidade, as particularidades do ambiente, 

abarcando a questões sociais, culturais, políticas, ambientais, econômicas etc. A meu ver, 

as oficinas podem ser utilizadas para trabalharmos nesse sentido. E nesse sentido o 

contexto social de uma localidade de estudo pode nos oferecem oportunidades de 

aprendermos com os nossos erros quanto sociedade, nos interrogando, por exemplo, do 

porquê uma determinada unidade de tratamento de efluentes não deu certo, ou não 

funcionou satisfatoriamente, por que os rios foram poluídos, por que não conseguimos 

gerenciar adequadamente nossos rejeitos, quais nossos erros quanto sociedade e na 

qualidade de engenheiros/as. São questões que as oficinas podem nos levar a reflexão, ou 

seja, trazer os nossos erros também como elemento importante do nosso aprendizado. E 

esse aspecto eu considero que falta muito no nosso sistema de aprendizado quando eu 

vejo que foi priorizado na minha graduação realizar visitas a obras públicas tidas como 
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referência, aquela que aparentemente deu certo, sem observarmos o outro lado da história, 

o que não deu certo. 

Também reconheço que o princípio do conhecimento pertinente é o principal objetivo das 

oficinas, ou seja, dar contexto ao conhecimento elaborado, e romper estruturas 

disciplinares e fragmentadas. No curso de EAS não excluímos as disciplinas, porém, 

concebemos uma estrutura curricular mais aberta as emergências, e espera-se que essas 

emergências inundem as disciplinas inserindo-se cada vez mais entre os conteúdos 

programados, levantando abordagens globais e mais gerais a questões específicas, 

verificando os encaixes e os ajustes necessários, para que o conhecimento seja levado a 

uma vida prática. Dessa forma, objetivou-se dar contexto ao objeto cognoscente, 

favorecendo a ruptura das barreiras disciplinares por meio da observação de vínculos 

entre as partes do todo, e o olhar para o todo destacando as suas partes. 

No currículo comum a saúde ambiental, o solo, a água, o ar, os impactos ambientais são 

vistos de forma compartimentada. Foca-se de forma mais pragmática cada um dos 

ecossistemas, porém, pouca ênfase interacional ocorre entre eles. O mesmo ocorre no 

âmbito das disciplinas de projetos, pouco discutimos de forma interacional sobre os 

projetos e ações de saneamento, e dessas ações com demais serviços públicos. No âmbito 

da gestão dos serviços então, as ações de planejamento se dão de forma muito setorizadas 

ignorando-se as interações. As oficinas objetivam essa visão integrada e interdisciplinar 

do ambiente, dos projetos e serviços e da gestão dos serviços e políticas públicas, tanto 

das suas etapas (diagnóstico, prognóstico e gestão), quanto das suas interfaces e 

interferências mútuas de suas componentes (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais, com demais ações e 

empreendimentos). E espera-se que essas questões do contexto inundem o diálogo do/a 

estudante com os/as mestres/as também em sala de aula. 

Buscamos nas oficinas, a exemplo da proposta de análise ambiental, conhecer um 

ecossistema social na sua dinâmica socioeconômica e ambiental, em um local que tem 

regimes de chuvas, ventos, vazão de rios, processos erosivos do solo, variação da 

temperatura e ruídos mais tem também atividades econômicas e culturais diversas, e 

muitas vezes conflituosas e intervenientes nos fenômenos naturais, para que os/as 

estudantes analisem o singular modo de vida, modo de produção e trabalho, também como 

reflexo de um cultura social que perpassa fronteiras e estabelecem padrões de consumo e 

descarte, e que afetam características físicas, químicas, biológicas, sociais, econômicas, 
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e a dignidade humana na sua acessibilidade, qualidade de moradia, segurança, saúde, 

segurança no trabalho, percebidos na sua objetividade e subjetividade pelos sujeitos, ou 

seja, questões que perpassam pelos compartimentos teóricos da saúde ambiental, 

qualidade do solo, qualidade dos corpos hídricos, qualidade do ar, dos estudos de impacto 

ambiental, perpassa os compartimentos teóricos das disciplinas, porém, não são 

consolidados, pois, essas questões perpassam mais não são amarradas, ou melhor, 

enraizadas a um contexto de reflexão e interações, enraizados a uma condição onde se 

olha o todo e busca-se as especificidades. Especificidades do espaço onde os fenômenos 

não estão compartimentados mais naturalmente interagem e se implicam, gerando 

propriedades emergentes. É um todo que se dá pela análise das componentes do 

conhecimento na sua dinamicidade e contextualizada numa realidade, por isso, abarca 

especificidades que, não obstante, estão inseridas em um mundo, sendo influenciada por 

ele, pelos seus sistemas políticos, culturais, econômicos, tecnológicos etc. 

Retomando a proposição de Morin (2011), que considera ser fundamental a abordagem 

de problemas globais e conhecimentos parciais e locais a serem inseridos nesse problema 

e trazendo essas discussões como contribuições para as oficinas, poderíamos considerar 

que a questão do global e do parcial foi discutida no parágrafo acima, quando tratamos 

de propriedades emergentes, porém, o problema global e local ainda carece de 

desenvolvimento. Nesse sentido, do global e local, o problema global fundamental das 

oficinas seria a definição de conceitos universais, e para tomar como exemplo, eu posso 

destacar a referência do que seria um ambiente com qualidade. O que é qualidade 

ambiental? Essa compreensão deve alcançar um valor universal, permitindo comparações 

em muitos aspectos da localidade de análise com outras localidades do Brasil e do Mundo, 

porém, devem abarcar também aspectos particularmente encontrados naquele local, 

contemplando os que vivem ali. E aí, talvez seja interessante a incorporação de um 

conceito trazido por Paulo Freire (1992), o da “leitura do mundo” como técnica para 

“grupos populares, expressa no seu discurso, na sua sintaxe, na sua semântica, nos seus 

sonhos e desejos” (FREIRE, 1992, p.10) diante da compreensão que tem da sua realidade 

e que pode ser uma compreensão externa, plantada culturalmente, ou pode ser aquela 

compreensão condicionada a uma realidade concreta. 

A definição do que se compreende ou como se compreende a qualidade ambiental é uma 

questão global e fundamental às três oficinas. Pois, espera-se que esse ideal seja referência 

das três oficinas. Os dados e informações coletados no local de estudo são conhecimentos 
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locais, pois representarão um espaço específico e um tempo específico, e fatos que 

decantaram e foram internalizados pela leitura dos sujeitos que moram ali. É a leitura de 

uma realidade que representa um espaço geográfico específico limitado e que sofreu 

modificações ao longo de um tempo, fruto das ações desenvolvidas ali, mas, também no 

seu em torno, fruto de uma interação com a vizinhança e com o mundo. Trata-se de uma 

análise que colabora para situar aquela realidade específica no mundo, quando tem início 

no global, vai ao local e retorna ao global. E dessa forma, considerando a questão global 

e específica, global e a local, espera-se que as oficinas colaborem para o que Morin (2011) 

considera ser o desenvolvimento do espírito humano para que ele possa situar 

informações a um contexto, ensinando aos/às estudantes métodos que favoreçam o 

estabelecimento de relações mútuas e as influências reciprocas entre as partes e o todo 

em um mundo complexo. Tenho a esperança que as oficinas proporcionem uma outra 

dinâmica e organização inclusive as disciplinas do curso, pois, conforme dito 

anteriormente, elas são geradoras de uma força que atuará sobre os conteúdos 

disciplinares e sobre a ação pedagógica dos professores e das professoras. Essas forças 

são as emergências. Os e as estudantes terão que pensar um ambiente de estudo, e esse 

pensar, exigirá demandas por conteúdos e compreensão desses conteúdos diante de uma 

tarefa. E essas demandas, espero eu, ganharão mobilidade na sala de aula, na interação 

dos sujeitos que compõem a sala de aula, na interação com os sujeitos que vivem a 

realidade que deseja-se estudar e porque não mediar e intervir. Serão os professores e as 

professoras que darão a orientação para as atividades desenvolvidas em campo, e as darão 

na construção dos seus conteúdos pedagógicos, e nas oficinas com demais professores e 

professoras e com os/as estudantes farão ajustes necessários as atividades. Os professores 

e as professoras serão condutores do desenvolvimento dos processos de aprendizado que 

terão os e as estudantes como protagonistas da formação do conhecimento por 

procedimentos metodológicos que visam um olhar complexo, que visam promover o 

diálogo de uma realidade com os seus diversos campos de conhecimento do global com 

o específico e do global com o local. 

As políticas de saneamento e de meio ambiente, assunto importante ao curso de EAS, é 

uma perspectiva importante para compreendermos a história do que concebemos como 

direito difuso. Direito a qualidade do ar, direito ao acesso e a qualidade das águas, direito 

ao ambiente salubre, da segurança do trabalho. Compreender como esses direitos foram 

internalizados nos ajudam a entender a sua importância e relevância para conquistas dos 
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direitos humanos e animal. O entendimento da vida, e equilíbrio sistêmico da vida como 

pressupostos a própria existência digna do ser humano, nos ajuda a entender a necessidade 

de harmonizar nossas atividades sociais e econômicas com a preservação da natureza. No 

âmbito da oficina de gestão, além de entender como o Brasil e o Mundo pensam e 

organizam a gestão das águas, do uso e ocupação do solo, as suas atividades 

potencialmente poluidoras, os serviços essenciais e básicos no ambiente real, pode 

colaborar com essa reflexão e construção de valores para humanidade. O diagnóstico, o 

pensar em projetos e o culminar disso, no pensar em modelos de gestão podem colaborar 

com essas reflexões. E para potencializar esse olhar para o ser humano, para sua história, 

evidenciando nela os aspectos de conquistas e perdas, e logo de mobilização, mas 

também, de dominação e opressão, consideramos que o trabalho de histórias de vida de 

moradores da localidade de estudo das oficinas seja uma contribuição para na primeira 

oficina entender a relação de um conjunto de indivíduos com o espaço social, para depois 

a partir dessas relações percebidas junto com os sujeitos do espaço social realizar um 

diagnóstico socioambiental, para então pensar junto aos indivíduos, soluções sanitárias e 

ambientais para aquele espaço, para na oficina de gestão refletirmos como essas histórias 

de vida se inserem nos âmbitos das políticas públicas ambientais e sanitárias 

desenvolvidas no âmbito local, estadual e federal, e nos acordos ambientais firmados com 

organismos internacionais. E nessa terceira oficina, poderíamos incluir a história de vida 

de atores institucionais, profissionais de carreira e órgãos públicos, e de instituições que 

atuam no ambiente em estudo, para melhor entender: Quais amplitudes das políticas 

públicas? como aquela comunidade se inseriu e foram impactadas por essas políticas 

públicas?  Quais as perspectivas e possibilidades de desenhos gerenciais para administrar 

serviços e ações podem ser pensadas e discutidas com a comunidade e o poder público? 

Seria o olhar do global para o local e do local para o global, o olhar para a história da 

humanidade e de vida dos indivíduos que vivem em um local, e que trabalham e pensam 

as ações e políticas que incidem também naquele local. Quais avanços notados no 

entendimento de direitos sociais e o que de fato foi consolidado em uma realidade local? 

E porquê? Quais entraves no âmbito da gestão de serviços essenciais e básicos? 

Suscitando essas questões eu acho que as oficinas podem ajudar na reflexão sobre a 

concepção de uma identidade terrena. 

Também consigo vislumbrar nas oficinas a possibilidade do/a estudante desenvolver o 

conhecimento, uma prática para o aprendizado, colaborando para uma maior 



156 
 

maleabilidade e encontro com as incertezas, ou seja, a possibilidade de valorização das 

incertezas. Visto que o diálogo da literatura com a prática, e da prática com a literatura, 

naturalmente traz a necessidade da realização de adaptações, ao exposto na literatura 

como uma tradição de trabalho, para atender questões particulares da realidade em estudo. 

Considero que a prática oportunizar o repensar teorias, e também a evidenciar 

significados não alcançados, bem como transportar uma teoria geral para um contexto 

mais específico. Dessa forma, considero que as oficinas ajudariam os e as estudantes de 

engenharia a lidar melhor com as incertezas e necessidades de realizar mudanças e 

adaptações aos métodos de trabalho e produção de conhecimento. 

Eu considero que o processo de trabalho pedagógico com base nas oficinas de certa forma 

pode colaborar com a reforma das mentes em atendimento ao princípio da compreensão. 

Pois, as oficinas suscitam diálogos. Diálogos em função de uma tarefa, um objetivo 

comum, que defendo que ocorra envolvendo a participação de diversos sujeitos, ou seja, 

que a construção da tarefa desenvolvida nas oficinas seja concebida pelo diálogo. As 

oficinas suscitam a ideia de preparar os/as engenheiros/as para o diálogo técnico e 

popular. Para o diálogo entre os/as colegas, com a diversidade, com diferentes culturas, o 

que para Paulo Freire (1992) culmina por exigir numa nova ética fundada no respeito as 

diferenças. 

Eu considero que as oficinas têm uma importante contribuição para a dimensão do saber 

ético, pois, eu as compreendo quanto perspectiva de que elas visam antes de tudo discutir 

a dignidade da pessoa humana, no acesso as condições de um ambiente salubre, de acesso 

a serviços essenciais e básicos garantidos em quantidade e em qualidade, das condições 

de moradia e trabalho, na participação de tomadas de decisão sobre projetos e políticas 

públicas. Pretende-se discutir as relações éticas estabelecidas, do cidadão com o local de 

moradia, das instituições com responsabilidades com as pessoas que moram no espaço 

social determinado, e também das instituições com os trabalhadores/as que realizam as 

ações e serviços. As oficinas objetivam também oportunizar discutir os processos que 

desencadearam na realidade socioambiental encontrada, como forma de reflexão de 

proposição de avanços futuros, o que significa repensar as relações socioeconômicas 

estabelecidas das pessoas com o local de moradia e trabalho, dos trabalhadores com as 

instituições que desenvolvem ações de saneamento e promoção e controle ambiental, bem 

como dessas instituições desenvolvedoras de serviços e políticas públicas com o cidadão, 

usuário dos serviços ou atingidos pelas suas ações e políticas públicas. As oficinas 
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objetivam levar o entendimento a todos envolvidos que a engenharia mais que a aplicação 

de uma técnica ou tecnologia numa realidade social, é repensar as relações sociais 

envolvidas com o território, com as instituições, entre os profissionais e as pessoas para 

que as soluções técnicas se tornem mais democráticas e efetivas em benefícios 

socioambientais. E no que tange especificamente ética do gênero humano, esse pode ser 

objeto das oficinas no que for pertinente a trabalhos relacionados a acesso a serviços 

essenciais, e sobre o ambiente de trabalho, quando nas oficinas de gestão e diagnostico 

dos atores institucionais. Qual o papel das engenheiras em diferentes órgãos ou empresas 

que atuam em obras, concepção de projetos, no saneamento e na gestão ambiental ou na 

gestão ambiental empresarial, ela se diferencia do papel do engenheiro? São questões que 

podem e devem surgir nas oficinas.  

3.3. Engenharia Sanitária: entre a herança positivista e os desafios do 

pensamento complexo. 

Das minhas leituras para esse trabalho, primeiramente tenho que reconhecer que o 

positivismo fez importantes contribuições para a engenharia. No sentido de aprimorar o 

olhar para sistemas internos, delimitados, isolados, para o pensar e elaborar a execução 

de trabalhos, técnicas de trabalho e tecnologias. Um olhar apurado para a realização de 

tarefas específicas, ganho de eficiência para a prática, gerando diversos benefícios sociais, 

em todos os campos práticos, da saúde a educação, da construção civil a processos 

produtivos, etc.  

Reconheço que o positivismo teve grande importância no desenvolvimento técnico e 

científico. No entanto, também reconheço que devemos considerar que o seu maior foco 

são sistemas internos, isolados, simplificados, objetivado, em benefícios de problemas 

envolto e para uma vida prática e artificializada, criada, programada e controlada, para a 

sistematização de novas formas de viver, por isso, para adaptar sistemas naturais e não 

apenas atender, mas, também criar demandas sociais. E essa perspectiva tem trazido 

consequências também negativas, as quais devemos tentar superá-las. As engenharias são 

fortemente influenciadas pelo ideal positivista, e é iniciada com a revolução industrial. A 

engenharia e a industrialização estão implicadas. E essa relação e resultados negativos 

disso devem ser nosso ponto de reflexão. 
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Reconheço que os mencionados benefícios supracitados são limitados e não abrangem a 

perspectiva do mundo real, são geradores de externalidades positivas, mas também 

negativas. Externalidades tradicionalmente não consideradas e pensadas no âmbito das 

ciências mais positivistas na concepção de técnicas, tecnologias e serviços. E por isso, 

hoje esse é um limite ainda tensionado para o desenvolvimento da engenharia. Ainda 

hoje, reconhecemos a necessidade da engenharia: obter maior efetividade no seu campo 

de produção e trabalho; em compreender as interações dos sistemas internos como parte 

integrante e em interação com o sistema real e aberto; e compreender aspectos externos 

em sua interação com o sistema concebido de forma isolada. E é nessa falha, e nesse 

limite que vêm sendo tensionado, desde as primeiras críticas a racionalidade científica, e 

qual é desejável seu rompimento, que surge a Engenharia Sanitária e/ou Ambiental 

(ESA). A ESA é uma perspectiva de criar um campo de diálogo, entre os sistemas 

internos, dos sistemas delimitados, com o ambiente real, dos sistemas sociais e 

ambientais, ou melhor, socioambientais, sistemas abertos. A ESA tem o desafio de fazer 

a abertura dos sistemas isolados, observando-os em rede, interagindo, de forma sistêmica 

e no contexto real, multidimensional. Importa a ESA a interação da produção e da 

tecnologia como produto e processo, como dinâmica social, com a sociedade e o 

ambiente. A ESA surge com essa finalidade. 

Como vimos Morin (1999) colabora sensivelmente para essa discussão quando faz uma 

proposição de desafios para a educação e quando ele critica o modelo educacional 

puramente disciplinar. Segundo Morin (1999) 

Quando abordamos as disciplinas compartimentadas – 
com vocabulário, linguagem própria de cada disciplina -, 
temos a impressão de estarmos perante um quebra-cabeças 
cujas as peças não conseguem encaixar uma nas outras a 
fim de vermos aparecer uma figura. Porém, a partir do 
momento em que se possui um certo número de 
instrumentos conceptuais que permitem reorganizar os 
conhecimentos - tal como quanto as ciências da Terra, que 
permitem concebê-la como um sistema complexo e que 
permitem utilizar uma causalidade feita de interação e 
retroações incessantes -, há a possibilidade de começar a 
descobrir o rosto de um conhecimento global, mas não 
afim de chegar a uma homogeneidade no sentido holista 
que sacrifica a visão das coisas particulares e concretas 
numa espécie de bruma generalizada. É esta, 
verdadeiramente, a relação, a ligação incessante do 
conhecimento das partes com o todo, do todo com as partes 
(...). (MORIN, 1999, p.430 – 431). 
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Colaborando para explicitar esta distinção entre as abordagens do conhecimento 

realizadas por intermédio de disciplinas e considerada enciclopédica e da inserção de 

operadores e temas transversais no desenvolvimento de uma perspectiva complementar 

de formação é importante trazermos a discussão Rosnay (1999).  

Para Rosnay (1999) existem duas abordagens dos saberes que são complementares: a 

analítica e a sistêmica. A abordagem analítica é considerada uma maneira mais 

tradicional. Incide sobre as causas primeiras. Seus métodos reduzem o foco a elementos 

observáveis, simples, que têm uma relação direta com o fenômeno e/ou fato. Tem como 

foco aspectos internos de um sistema delimitado. Suas variáveis controladas são 

modificadas uma de cada vez. Tem a centralidade das suas atenções em elementos, no 

por menor, no objeto observável independente da duração. Os fatos são validados por 

provas experimentais, e no âmbito de uma teoria. É uma atitude enciclopédica que reduz 

o saber a um grupo de disciplinas disjuntas e isoladas uma das outras (ROSNAY, 1999). 

A abordagem analítica não dá conta da análise de um sistema complexo. Para Rosnay 

(1999) os sistemas complexos são abertos, caóticos, não lineares ou extrapoláveis, 

portanto, não controlados. Nele manifesta-se propriedades emergentes, os seus elementos 

são variados e numa relação de interdependência, por isso em constante interação, em 

rede de comunicação, em ciclos de regulação por meio de sistemas de retroalimentação 

de informação, e em diversos níveis de organização. 

Já a abordagem sistêmica, considerada por Rosnay (1999) como um olhar racional mais 

complexo, busca dar conta dos sistemas complexos, extrapolando a análise também a 

síntese, e buscando a compreensão dos fatos e/ou fenômenos em um contexto, tendo como 

foco tanto a parte interna de um sistema delimitado, como a parte externa em que esse 

sistema delimitado está inserido. E por meio de simulações e pela inscrição dos fatos em 

um espaço de referência mais amplo, procura explicar a dinâmica e as evoluções dos fatos 

e/ou fenômenos. Tem a centralidade na interação entre os elementos, considerando os 

efeitos dessas interações, privilegiando uma visão mais global e mais sistêmica. A 

abordagem sistêmica para o autor é uma atitude integradora, uma ação organizada no 

tempo, onde grupos de variáveis são modificadas ao mesmo tempo, e a qual os fatos são 

validados pelo contexto, comparando o modelo ao funcionamento dele, na realidade.  

(ROSNAY, 1999). Segundo Rosnay (1999) ocorre uma complementaridade entre as 

abordagens de conhecimento, residem no fato da abordagem analítica contribuir para 

basear teorias por meio da extração de elementos e fatos, enquanto que a abordagem 
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sistêmica tonar possível uma ação mais eficaz, por proporcionar uma visão mais global 

do sistema permite uma melhor organização dos conhecimentos para uma ação. 

Rosnay (1999) aponta uma distinção entre abordagem que buscam o aprender por 

aprender; o aprender para agir; e o aprender para compreender resultados e os objetivos 

da ação. E nos provoca: 

Em vez de levar a cabo a acumulação permanente do 
conhecimento, a relação de analítica e sistêmica vai 
permitir religar os saberes dentro de um quadro de 
referências mais amplo, que favorece o exercício da 
análise e da lógica. Não será este um dos objetivos 
fundamentais da educação? (ROSNAY, 1999, p.437) 

Para Rosnay (1999) a utilização das duas abordagens na educação além de não disporem 

de um sistema educacional puramente enciclopédico, entendido como aquele que empilha 

conhecimentos sem relacioná-los, termina por oferecer aos/as estudantes um quadro de 

referência mais amplo, permitindo-os/as agir com maior eficácia e ter acesso a uma 

cultura da complexidade, no sentido de construir sentidos ao integrar os conhecimentos. 

Sentidos não só para o trabalho, mas também para respeitar ao próximo e para a 

tolerância. 

Para atenuar a estrutura disciplinar, Morin (1999) defende que pelo menos um décimo 

dos cursos, entendo eu da carga horária dos cursos das universidades, deveria dar ênfase 

a problemas epistêmicos iniciados por temas transversais. As oficinas interdisciplinares 

propostas no Curso de EAS/UFMA têm essa intenção. Tendo como temas transversais 

interligados: a qualidade do ambiente de um local predeterminado; os estudos de soluções 

técnicas e tecnológicas mais apropriadas a comunidade local que tem como foco melhorar 

a qualidade do ambiente analisado; e a análise de políticas públicos e de modelos de 

gestão para as soluções pensadas e em funcionamento no local analisado 

(respectivamente: avaliação de um ambiente, projetos para esse ambiente avaliado, e uma 

reflexão sobre os modelos de gestão dos projetos e de políticas públicas para o local em 

estudo). Entendo eu, tratar-se na perspectiva de Morin (1999) de conceitos e operadores 

transversais a serem trabalhados pelos/as estudantes sob a supervisão dos/as docentes. 

Esse seria a concepção de um currículo que propõe uma estrutura do currículo integradora 

de conhecimentos, que utiliza temas transversais relacionadas a competência do ESA, de 

um contexto real circunscrito a vivência de um local, e o desenvolvimento de uma 

atividade que associa teoria e prática, a abordagem analítica e sistêmica, trazendo às 



161 
 

disciplinas ministradas isoladamente a um contexto de ação, permitindo religar os saberes 

em um quadro de referências mais amplo, para além dos teóricos, promovendo a formação 

de sentidos e dos valores desejados para a educação tais como: a descoberta dos pontos 

cegos do conhecimento, do conhecimento mais pertinente a uma prática em um contexto, 

do aprendizado sobre as condições humanas, sobre a condição do outro, do situar o ser 

humano como identidade terrena e gênero humano, do enfrentamento das incertezas 

técnicas e científicas que se apresentam no desafio de executar uma tarefa de forma 

solidária. Enfim, pretende-se valorizar conhecimentos que permitam a formação dos 

acadêmicos docentes e discentes para uma cultura da complexidade. 
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4. UM OUTRO OLHAR PARA PESQUISA 

No presente texto busco dar aporte teórico e metodológico necessário a pesquisa 

autobiográfica. Objetivo trabalhar com narrativas de maneira a obter caminhos para 

discutir o currículo na sua dinâmica. Pretendo dar foco essencial a estruturas curriculares 

denominadas oficinas, concebidas no curso de EAS da UFMA. Por sua vez, essa 

disciplina ou estrutura curricular, denominada oficina tem como objetivo valorizar a 

interação e múltiplos diálogos, em favor da inter e transdisciplinaridade formativa e de 

um olhar mais complexo para os objetos cognoscentes.  

Nesse capítulo pretendo discutir fundamentos da construção de narrativas, de maneira a 

fundamentar caminhos possíveis para tratar do currículo dinâmico, atendendo aos 

objetivos específicos do projeto,  e em particular, o de dar suporte para a compreensão de 

como os/as discentes e os/as docentes significam o trabalho do/a professor/a a partir de 

um currículo como propostas de desenvolver atividades educativas inter e/ou 

transdisciplinares para fomentar um pensar mais complexo. 

Pretendo compreender as oficinas interdisciplinares nos percursos de vida-formação dos 

discentes do curso de EAS. E compreender a identidade docente como campo de 

possibilidades de trabalhar com/ou para os/as discentes nas oficinas interdisciplinares. 

Quais leituras são realizadas pelos/as docentes sobre as oficinas, e como essas leituras 

ganham margens a possibilidades de desenvolvimento do currículo dinâmico para um 

pensar mais complexo. Por fim indicar as reais possibilidades, as resistências e quais os 

obstáculos a essas possibilidades. 

Conforme discutimos em capítulo anterior, para Sacristán (2017) o/a professor/a é um 

elemento de primeira ordem na concretização do processo de ensino, ele é o modelador 

do currículo, ou seja, é o principal ator responsável por dar dinâmica ao currículo, 

idealizador da atividade pedagógica relacionada ao currículo que chegará aos corações 

dos/as alunos/as. É o/a professor/a que melhor leitura faz entre o “como projeto baseado 

num plano construído e ordenado” (SACRISTÁN, 2017, p.15-16) é transformado em uma 

práxis, ou seja, é o/a professor/a quem melhor “relaciona a conexão entre determinados 

princípios e a sua realização, (...) e que nessa expressão prática concretiza seu valor” 

(SACRISTÁN, 2017, p.15-16). É o/a professor/a que melhor compreensão terá de como 

os subsistemas ou práticas diversas interferem no ensino, no ensino que ela/a tem como 

ideal e possível de concretizar, ou na conversão do que se idealizou como ensino e na sua 
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prática real. Os/as docentes são quem melhor compreendem o contexto prático do 

currículo, ou seja, o currículo em sua dinâmica. Para Sacristán (2017) é no ambiente de 

ensino, que o conteúdo geralmente é estabelecido e regulado, ele é estabelecido e regulado 

por instâncias administrativas, mas sobre tudo pelo/a professor/a. É o/a professor/a quem 

faz as escolhas da forma como os conteúdos curriculares serão significados pelos/as 

alunos/as. Ele/a pode transmitir o conteúdo ao aluno/a e trabalha-lo assim como definido 

por uma editora nos seus livros didáticos, e ele/a pode seguir outros caminhos que 

consideram mais proveitoso para seus/suas alunos/as, caminhos sempre limitados e 

condicionados as condições de trabalho, a interferência sofrida por outros subsistemas 

por sua fez são também influenciados pelo currículo.  

Nessa pesquisa, o professor e a professora são nossos sujeitos, é a narrativa deles/as sobre 

as oficinas e sobre o contexto de trabalho das oficinas que nos interessa, e para tanto, é 

importante considerarmos: o local de fala do professor/a; como o/a professor/a 

compreende: as oficinas; a relação das oficinas com todo o currículo; o papel das oficinas 

na formação humana profissional dos/as alunos/as e/ou estudantes; as potencialidades das 

oficinas no desenvolvimento de atividades pedagógicas; o que os/as professores/as 

consideram ser limitações na realização das oficinas. Essas reflexões serão o nosso 

material de compreensão. Interessa como material de trabalho o registro da maneira como 

o/a professor/a pensa as oficinas, faz leituras e releituras do Projeto Político Pedagógico 

do Curso de EAS, e como essas leituras e releituras são transformadas em dinâmicas 

pedagógicas. 

Como também é nosso material de reflexão e análise o olhar do/a aluno/a receptor e/ou 

participante desse currículo. Pois ele/a narrará o currículo que vivenciou, na sua dinâmica. 

Ele/a será convidado/a a fazer suas releituras sobre o currículo. Me interessa no/a aluno/a 

entre outras coisas o sentido dado às oficinas interdisciplinares na sua formação, e a 

diferenciação das oficinas das demais estruturas curriculares de formação.  

Os/as docentes e discentes são sujeitos fundamentais para compreensão da educação, das 

instituições de ensino, e da docência. E vossas subjetividades são fundamentos para olhar 

a realidade social. Explica Bragança (2006), os sujeitos e o seu olhar particular são marcas 

dos métodos que tem como base as histórias de vida no campo da formação dos 

professores. 
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A narrativa é apresentada por Souza (2008) como uma metodologia que traz como 

possibilidades a significação das histórias de vida do/a formador/a e dos/as formandos/as, 

pois traz à tona as marcas e experiências vividas no contexto da formação, em um tempo 

e espaço social, assentada na inserção individual e coletiva da memória e nas histórias de 

vida. Nas narrativas ... 

a identidade profissional docente é uma elaboração que 
perpassa a vida profissional em diferentes e sucessivas 
fases, desde a opção pela profissão, passando pela 
formação inicial e, de resto, por toda a trajetória 
profissional do professor, construindo-se com base nas 
experiências, nas opções, nas práticas, nas continuidades e 
descontinuidades, tanto no que diz respeito às 
representações, como no que se refere ao trabalho 
concreto, as quais são reveladas nos memoriais 
acadêmicos e de formação (SOUZA, 2008, p.42). 

Ou seja, para entendermos melhor os fatos, sujeitos, fenômenos e objetos também temos 

que compreender sobre o sujeito que fala, sobre o seu contexto de vida, de trabalho e de 

valores.  

No estudo pretendido, eu procuro entender a visão dos sujeitos, do/a docente e do/a 

discente sobre a construção das oficinas interdisciplinares, como eles e elas se percebem 

interagindo e construindo as oficinas interdisciplinares, para então, tentar compreender 

como eles/as percebem as dinâmicas curriculares que viveram. Busco compreender como 

a experiência, e a vivência, e a cultura estabelecida na vida e no ambiente de trabalho se 

revelam e nos revelam a leitura da proposição estabelecida em um Projeto Político 

Pedagógico (PPP) em ação pedagógica. Me interessa refletir entre outras coisas como os 

sujeitos se compreendem desenvolvendo os processos de aprendizado tendo como uma 

das influências/referências as determinações contidas no PPP. 

No entanto, para traçarmos e analisarmos possibilidades de caminhos a percorrer, 

primeiramente temos que entender o que são no âmbito da pesquisa as narrativas 

(auto)biográficas. Para depois verificarmos quais são as possibilidades de construção de 

narrativas, e por fim, como analisá-las. 

As narrativas são consideradas um importante dispositivo teórico e metodológico do 

aporte (auto)biográfico e surgem como método no contexto de ruptura da hegemonia das 

concepções estruturalistas, mudanças nas ciências humanas, e a recuperação do sujeito na 

sua singular complexidade social (BRAGANÇA, 2006). É considerada uma perspectiva 

de superação de determinados valores incorporados na produção do conhecimento tido 
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como racional, e uma crítica a valores positivistas nas ciências sociais. É uma crítica a 

valores da ciência neutra, imparcial, objetiva, e com intencionalidade de estabelecer leis 

gerais e absolutas. É uma perspectiva da valorização da subjetividade, da história dos 

sujeitos, também como valor de conhecimento. É o entendimento do sujeito como ente 

que se auto observar e se encontra (FERRAROTI, 2002).  

As narrativas são histórias contatas por sujeitos que configura fenômenos sociais, e tem 

ricas informações indexadas. Tem como ideia central a reconstrução de acontecimentos 

sociais sob a perspectiva de um informante, no entanto, é mais que um método de 

pesquisa, é uma forma elementar de comunicação, e de situar o narrador no espaço, no 

tempo e nas relações que ele constrói com o objeto de estudo e com demais sujeitos dessa 

relação (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2008). 

Para Jovchelovitch e Bauer ... 

Através da narrativa as pessoas lembram o que aconteceu, 
colocam a experiência em uma sequência, encontra 
possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 
acontecimentos que constroem a vida individual e social 
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2008, p.91). 

Geralmente as narrativas são inseridas em trabalhos ... 

que buscam uma racionalidade instituinte, a possibilidade 
de afirmação da pesquisa e da formação com um olhar 
sobre o sujeito, em uma auto-produção de si mesmo, 
produção está, profunda e dialeticamente, articulada às 
complexas dinâmicas da vida pessoal e coletiva. Trabalhos 
que rejeitam o determinismo das estruturas, mas também 
o isolamento dos sujeitos, que colocam o desafio de 
reinventar o fazer científico para além de fronteiras 
disciplinares, que focalizam a compreensão e não a 
explicação (BRAGANÇA, 2006, p.4). 

Nesse tipo de trabalho que descreve Bragança (2006), o sujeito deixa de ser objeto de 

pesquisa e passa a ter voz. A vida, a voz e a subjetividade passam a ser instrumentos para 

reconstrução de histórias, efeitos das políticas educativas, e das práticas de formação. 

Potencializa a formação pessoal e coletiva. Produz efeitos formativos e autoformativos. 

Promove um balanço da vida, do percurso temporal dos sujeitos. Um diálogo entre o 

passado, o presente e o futuro. 

Trata-se para a autora de uma reflexão que dá ... 

... caminho que materializa e dá sentido a este 
envolvimento vital, autopoético. É por meio da reflexão 
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que professores e professoras narram e problematizam sua 
sócio-história de vida. As abordagens de pesquisa-
formação não buscam, na narrativa, um ato mecânico ou 
descritivo, mas, em outra perspectiva, a recriação do 
passado e a construção do futuro, por meio de um voltar a 
origem, de um inventário das experiências fundadoras 
(BRAGRANÇA, 2006, p.7). 

Assim vemos que o aporte autobiográfico dá ao/a docente a possibilidade de refletir e 

ressignificar suas práticas pedagógicas e tem um objetivo emancipador (BRAGANÇA, 

2006). Se perspectiva similar for aplicada aos/as discentes, podemos afirmar que dá ao/a 

discente a possibilidade de refletir e ressignificar seu caminhar formativo, situando-o/a 

nesse processo e abrindo possibilidades deles/as pensar passos futuros, pois como nos 

mostra Bragança: “A narração das histórias de vida vem como movimento propriamente 

humano de contar histórias e ressignificar experiências do passado que vão se 

desdobrando em projetos de futuro” (BRAGRANÇA, 2006, p.7). Ou seja, pode ser 

revelador de prospecções e de possibilidades, revisão das realidades apresentadas, 

abrindo perspectivas de novos caminhos a serem construídos. 

Igual entendimento é apontado por Souza (2008), 

Através da abordagem biográfica o sujeito produz um 
conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, 
revelando-se através da subjetividade, da singularidade, 
das experiências e dos saberes. A centralidade do sujeito 
no processo de pesquisa e formação sublinha a 
importância da abordagem compreensiva e das 
apropriações da experiência vivida, das relações entre 
subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao 
sujeito o papel de ator e autor de sua própria história 
(SOUZA, 2008, p.45). 

A escrita da narrativa abre espaços e oportuniza, às 
professoras e professores em processo de formação, falar-
ouvir e ler-escrever sobre suas experiências formadoras, 
descortinar possibilidades sobre a formação através do 
vivido. A construção da narração inscreve-se na 
subjetividade e estrutura-se num tempo, que não é linear, 
mas num tempo da consciência de si, das representações 
que o sujeito constrói de si mesmo (SOUZA, 2008, p.45). 

Tais pressupostos apontados por Jovchelovitch e Bauer, Bragança, Ferraroti e Souza nos 

levam uma reflexão também a luz das proposições de Morin, do pensar complexo, nas 

pesquisas (auto)biográficas em que cada sujeito é participante da pesquisa, e nessa 

participação procura-se evidenciar a interação do sujeito com o fato e/ou fenômeno no 

que é no sujeito singular e também no que é no sujeito reflexo cultural, histórico, social e 
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ambiental que singularmente incorporou nas maneiras e nos valores expressados por 

eles/as. Cada sujeito tem uma constituição social, histórica, cultural e ambiental fruto da 

experiência de vida. Em cada sujeito os fatores históricos, sociais, culturais e ambientais 

decantaram de forma diferenciada, o tornando um ponto de referência singular, porém 

também ponto de expressão e reflexo de uma coletividade.  

Os fatos que decantam no sujeito de forma singular, também decantam nos sujeitos em 

acordo com uma formação comum. As narrativas são expressões desse ponto complexo 

entre a singularidade do sujeito e as influências da coletividade nesse singular sujeito. É 

o espaço entre o ser único e o ser coletivo, e em interação com a coletividade. E por isso, 

é uma prática de produção de conhecimento que busca a transcendência do sujeito que 

fala, e que fala não apenas sobre o que ele observa, mas também de como ele se observa 

diante do fato, sujeitos, fenômenos e/ou objeto em discussão, e dos sentidos que são 

construídos a partir dessa observação, que são reflexos dos sentidos do sistema biológico, 

racional, cognitivo e subjetivo do indivíduo, mas também, são reflexos influenciados por 

sentidos construídos em uma coletividade. Pois quando o sujeito fala, expressa na sua 

narrativa seus valores e sentimentos muito pessoais em relação ao fato, sujeito e/ou 

fenômeno que vivência ou observa em um contexto de vida, mas ele/a expressam aquilo 

que observa e vivência por meio do uso de conceitos, entendimentos, valores e linguagens 

oriundas sobretudo de uma coletividade que o influência de forma mais direta, e também 

termina por o/a distinguir de outros grupos sociais.  

As narrativas buscam evidenciar os pontos de transcendência, as interações do sujeito 

com o fato, fenômeno e objeto, e da interação do seu eu individual com seu eu coletivo. 

Busca estabelecer interações e transcender essas interações por meio da reflexão sobre 

elas, contribuindo para situar o sujeito, fazê-lo tomar consciência de si, e expressar essa 

consciência na fala e na escrita, mas também fornece ao sujeito as condições temporais 

de ao revisitar seu passado e presente, fazer projeções futuras. 

Para Souza (2008) os modelos biográficos são a interface entre as memórias do sujeito 

que narra com o discurso de si. E me faz reconhecer que a memória revigora o que é mais 

relevante nas nossas vidas e as ressignificam no presente de forma diferente dos 

significados existentes no passado, por isso, ela não é constante, ela muda de significados 

e relevâncias ao longo do tempo, em decorrência também da nossa evolução mental e 

intelectual. Então, nos capítulos que seguem vamos dialogar com as narrativas dos 

sujeitos dessa pesquisa.  
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5. DIALOGANDO COM A NARRATIVA DE DISCENTES DO CURSO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UFMA. 

Dialogando com a narrativa do e das discentes, tendo como referências a minha trajetória 

de formação, a história dos currículos de engenharia, as reflexões sobre o currículo na 

dinâmica de sua realização, com as contribuições dos autores que trabalhei aqui e os 

objetivos principais desse trabalho, fui observando pontos importantes relacionados a 

estes aspectos, a partir das narrativas e dos respectivos olhares e sentidos atribuídos aos 

mesmos por este aluno e estas alunas. Então, eu inicio relatando a trajetória desse aluno 

e dessas alunas no CEAS/UFMA, e posteriormente eu trabalharei nas narrativas do/a 

professor/a, fazendo as ligações pertinentes as narrativas do e das discentes. E inicio a 

trajetória do e das discentes tentando compreender a aproximação dele/as com o campo 

de ensino da Engenharia Ambiental e Sanitária. 

EIXO TEMÁTICO 01: A aproximação do campo de aprendizado da Engenharia 
Ambiental Sanitária para o/as aluno/as. 

FERNANDA 

... durante a minha infância e adolescência eu não fui muito 
interessada assim por temas relacionados ao meio 
ambiente. Eu tinha interesse na escola, mas era algo bem 
simples, não tão estimulado. De início eu não queria essa 
área, nem a área tecnológica, e muito menos seguindo para 
a área de meio ambiente. Eu pensava em fazer direito e ser 
a defensora pública, isso até o primeiro ano do ensino 
médio. Só que aí, no segundo ano do ensino médio eu 
entrei em um curso técnico no Instituto Federal do 
Maranhão e a partir dele eu comecei a me interessar pela 
área de engenharia. Área mais tecnológica voltada para 
engenharia. E aliado a isso, eu estudava no colégio 
universitário, fazia o ensino médio no colégio 
universitário, o colégio de aplicação da UFMA. E lá, eu 
era PIBIC júnior. Tinha contato com pesquisa em um 
grupo da área ambiental. A minha pesquisa do PIBIC 
júnior era utilizar uma espécie de formiga como 
bioindicador de áreas degradadas na área da Universidade 
Federal do Maranhão. E aí, a partir disso, eu comecei a me 
interessar muito pela área ambiental. E escolhi o Curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária (NARRATIVA, 
Discente Fernanda, 2019). 

Fernanda foi aluna do curso técnico no Instituto Federal do Maranhão e do Colégio de 

segundo Grau da UFMA, onde participou do PIBIC Júnior de um grupo de pesquisa que 
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trabalhava com Bioindicador. Foi nas experiências vividas no segundo grau que a aluna 

afirma ter tido interesse no CEAS. 

Porém, até 2012, era quando eu estava no ensino médio, 
esse curso ainda não tinha sido criado na UFMA. Só estava 
sendo ofertado até aquele momento nas universidades 
particulares do Maranhão. Então, eu tinha optado por fazer 
Engenharia Química na UFMA e seguir carreira 
acadêmica, no caso mestrado e doutorado na área 
ambiental. Por que era o que me interessava muito, só que 
não tinha na universidade pública. E aí, para minha 
surpresa, em 2013, que foi o ano quando eu ia entrar na 
universidade, eu fiz o ENEN em 2012, e eu ia entrar em 
2013, abriu o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia. E eu fiquei sabendo por uma entrevista da 
professora <nome suprimido> na rádio Universidade que 
esse curso daria entrada no segundo ciclo para a 
Engenharia Ambiental e Sanitária. Fui selecionada pelo 
SISU. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Segundo Fernanda, na ausência do CEAS na universidade pública, ela faria outra 

graduação. O que viabilizou sua inscrição no CEAS foi a abertura do BICT no ano que 

concorreu no SISU aos cursos de graduação. Na época, o BICT prometia a oferta do 

CEAS no segundo ciclo de formação. 

IOLANDA 

E aí, quando eu cheguei no ensino médio eu tinha muita 
paixão pela área de biologia. Eu gostava muito. (...) E me 
inscrevi para o curso de biologia, que era o que eu gostava. 
E aí, eu passei no segundo ano. E aí, vim aqui para me 
matricular. E eles me disseram que eu precisava do 
comprovante de conclusão do ensino médio. E com isso, 
eu fui no setor de educação, não lembro ao certo agora, 
com a minha mãe. E mesmo assim eles não quiseram 
ceder. E aí, eu entrei com mandado de segurança. E que 
não foi aprovado (...). Então, eu não fiz o curso de biologia 
(NARRATIVA, Iolanda, 2019). 

Iolanda enfrentou dificuldades de fazer matrícula no ano que passou nos exames para o 

curso de Biologia na UFMA. Não superou as dificuldades de cunho 

burocrático/administrativo/jurídico não efetivando a matrícula. 

E aí. Minha madrinha resolveu, e disse que eu podia fazer 
um curso técnico. Que ela ia financiar. E pediu para eu 
escolher. Então, eu fiquei muito em dúvida, entre 
Segurança do Trabalho e Técnico em Meio Ambiente. 
Como eu moro aqui perto no Taqui-Bacanga, que é bem 
perto da área industrial, eu sempre vi essas empresas como 
Vale, a Alumar e sempre pensei em trabalhar na área 
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industrial. Aí, eu pensei, ah! O que tem mais haver com a 
biologia que é o que eu gosto é o Técnico em Meio 
Ambiente, então, eu vou ficar nessa área. Aí eu entrei no 
curso Técnico em Meio Ambiente e acabou que a única 
coisa de biologia que eu vi foi a microbiologia que era uma 
cadeira lá de 60 horas (NARRATIVA, Iolanda, 2019). 

Diante da negativa no ingresso do curso pretendido, foi oportunizada a Iolanda fazer um 

curso técnico em instituição de ensino privada. Seu interesse em trabalhar em área 

industrial e com biologia, a fez escolher o curso técnico em Meio Ambiente. 

E no decorrer do curso a gente sempre foi levado para 
visitas técnicas em locais que trabalhava com resíduos 
sólidos. Trabalhava com o saneamento. É, empresas de 
incineração que era a única que existia aqui. Não sei se 
ainda existe. Com empresas de reciclagem de resíduos da 
construção civil. E no meu curso técnico, nós sempre 
éramos levados a pensar de forma ambientalmente e 
socialmente responsável. Elas levavam obras pra gente, 
nossos professores. E aí, a gente tinha que avaliar. Até 
como o senhor falou, é... se aquela obra tinha um interesse 
político, ou se realmente ela ia trazer, ver na lei por que 
tinha uma brecha na lei que dizia: se for para benefício 
social a obra está permitida. Mas, ainda assim, ver os 
impactos. Então, eu fui desenvolvendo essa paixão por 
essa área, e a área superior que corresponde ao curso 
técnico era a Engenharia Ambiental (...) E meu curso 
técnico terminou lá em março de 2013. Eu estagiei na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José de 
Ribamar, que é um município aqui de São Luís <a aluna 
refere-se a ilha de Upaon-Açu onde está localizado 
também o município de São Luís>. E aí, lá eu tive muito 
contato com a área de saneamento, também com a área de 
educação ambiental e de fiscalização. No caso, nós íamos 
nas empresas vê se estava com licenciamento tudo em dia. 
E avaliávamos os impactos que aquele empreendimento 
poderia causar.  (...) Eu sempre tive também, isso é outra 
coisa que influenciou na minha decisão, o pensamento de 
que eu deveria ser útil para a sociedade e para o ambiente 
que eu estava inserida. Então, eu me envolvia muito em 
projetos sociais da igreja. Ações sociais. Sempre gostava 
de ter contato com as pessoas. Passar o que eu sabia. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Foi no decorrer do curso técnico que Iolanda passou a ter interesse pelo curso de 

Engenharia Ambiental (EA). Ela se reconheceu no curso técnico com possibilidades de 

ser útil a sociedade. 

Aí, tinha um outro empecilho, que não tinha 
Engenharia Ambiental na universidade pública. (...). 
Aí, eu tinha feito o ENEM né, quase no ano anterior, no 
final de 2012. Aí, no primeiro semestre de 2013 eu me 
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inscrevi no SISU por me inscrever, por que eu não tinha 
uma área que eu tivesse tanta afinidade, por que apesar 
de todas as dificuldades, vamos dizer assim financeiras, 
meus pais sempre me incentivaram a fazer aquilo que eu 
gosto e não aquilo que ia me gerar dinheiro, ia me trazer 
lucro. Então, eu me inscrevi por me inscrever e coloquei 
lá o curso de biologia, novamente, mas, eu já não queria 
isso, e coloquei administração como segunda opção. E aí, 
já no penúltimo dia, eu vi que eu estava entrando em 
biologia e eu troquei e eu coloquei administração para 
primeira opção, que eu não estava entrando e deixei 
biologia como segunda opção. Só que aí, nos três dias 
depois que eu fui ver o resultado eu tinha passado para 
administração. E aí, eu fiquei naquela dúvida. Meus pais 
dizendo: por que tu não fazes? Mas ainda assim eu não me 
matriculei. E eu esperei pelo PROUNI que abriu uns dias 
depois, e me inscrevi em Engenharia Ambiental e Sanitária 
no CEUMA <é uma Centro Universitário particular>. Aí, 
eu fiquei esse período, então, eu terminei o curso técnico 
em março. Estagiei lá no mês de maio <a aluna se refere 
ao estágio no curso técnico>, terminando em junho. E 
segui acompanhando. Não passei na primeira chamada do 
PROUNI. Um mês depois eu estava olhando lá de novo os 
sítios, estava vendo no CEUMA procurando a ementa da 
Engenharia Ambiental e Sanitária. E eu vi meu nome 
marcado em vermelho, eu tinha sido chamada na lista de 
espera do PROUNI, e eu não vi. Então, eu perdi o prazo. 
Então, eu fiquei muito triste. E aí, tinha um amigo da igreja 
que ele tinha se inscrito no BICT ele estava no BICT em 
2013.1. Ele entrou. E aí falou, ah! o que tu queres? E eu 
falei quero Engenharia Ambiental. E ele falou, mas tem 
Engenharia Ambiental e Sanitária nesse curso agora que 
eu vou fazer. Aí, ele me explicou por alto. O que era às 
quatro engenharias que tinha. Como é que funcionava mais 
ou menos o curso. Só que eu pensei, não, esse curso está 
começando agora, eu acho isso pode não dá certo, eu acho 
que não vem um diploma realmente em Bacharel e em 
Engenharia. Acho que não faz sentido. Eu não achei que 
fazia sentido o curso. Ainda assim, ele me falava a todo 
tempo: não, passa lá, procura, se informa. Aí, eu comecei 
a pesquisar, sobre o BICT e eu vi que tinha realmente essas 
quatro engenharias e no segundo semestre eu me inscrevi 
e passei. Aí, eu vim na palestra inicial, onde a 
coordenadora explicou o curso. Ela falou realmente das 
quatro engenharias. E aí, tinha realmente a Engenharia 
Ambiental e Sanitária. E aí fiquei empolgada e comecei de 
fato o BICT. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Iolanda traz uma narrativa um pouco similar à de Fernanda. Ela apresenta como 

empecilho fazer um curso que não tinha na universidade pública, porém, não descartou a 

possibilidade de vir a fazê-lo numa universidade particular. Caso não tivesse o CEAS ela 

se matricularia na UFMA eu outro curso. 
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LEONARDO 

 (...) meu caminhar eu acho que começou também desde 
quando eu era bem pequeno. Por que eu estudei no Centro 
Educacional Colmeia. Uma escola que tinha aqui em São 
Luís. E nessa escola que eu estudei, do maternal até a 
quarta série, lá tinha uma disciplina de meio ambiente. 
Essa disciplina de meio ambiente, ela consistia em falar 
coisas para as crianças, naquele tempo eu tinha 7 a 8 anos, 
sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio 
ambiente. Essa questão de não jogar resíduos no chão, da 
importância da conservação do meio ambiente. E 
semanalmente, toda semana, no sábado, a escola fazia 
ações na cidade. Era uma das propostas da escola e todos 
os pais concordaram. Isso foi entrando em pauta com os 
pais, e os pais concordaram em ser feito isso. Então, 
geralmente a gente ia para o centro histórico, ou então, 
para a Deodoro, para esses locais mais movimentados, e as 
crianças iam acompanhadas dos professores e dos pais, e 
começavam a catar os resíduos da rua. A gente catava o 
lixo mesmo, tipo era duas horas catando lixo, resíduo da 
rua, então, as pessoas olhavam as crianças limpando, e 
meio, e as pessoas paravam de lançar os resíduos na rua. 
Todo sábado tinha isso. Ajudava a manter a cidade mais 
limpa. Então, aquilo foi ficando na minha mente. Aquela 
questão de ir para rua e fazer a limpeza na rua, a escola 
fazia isso e eu gostava muito. Era até uma diversão, uma 
forma de brincadeira das crianças e gostava muito daquilo. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019) 

As referidas lembranças da escola, relacionada ao manejo de resíduos sólidos, educação 

para a limpeza da cidade, foram por Leonardo relacionadas a identificação com o CEAS. 

(...) Quanto nós estávamos na 6ª, 7ª a 8ª série, (...)o colégio 
queria auxiliar o aluno a escolher de uma vez, só o curso 
que ele já tinha afinidade. Então, nessa disciplina de OPE, 
eu sempre gostei muito de matemática física, então o 
professor já me direcionava para essa área mais de exatas. 
Só que eu gostava muito dessa área do meio ambiente, 
então foi nesse período do ensino médio que o professor 
me mostrou um curso de Engenharia Ambiental. Eu ia 
conversando com ele, falando do que eu gostava e 
dependendo do que eu gostava também ele foi adequando 
e falou que eu tinha um perfil para fazer o curso de 
Engenharia Ambiental. Aí, me explicou como era 
basicamente o curso, o que o Engenheiro Ambiental fazia. 
E eu gostei bastante. (NARRATIVA, Leonardo, 2019) 

Leonardo lembra ter tido no ensino médio uma orientação para escolha profissional, onde 

foram exploradas áreas de formação próximas das matérias de sua afinidade, e lhe foi 

apresentado o curso de Engenharia Ambiental como opção. 
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 (...) E aí nesse período eu ficava pensando também em 
casa, por que, que eu queria fazer esse curso. E aí, eu 
olhava também. Como eu moro ali na Camboa. Que é 
próximo ali na liberdade. É uma área mais periférica da 
cidade. E aí, nessas áreas periféricas tem, é esgoto a céu 
aberto, tem muito lixo jogado em cantos assim. Então, 
próximo a minha rua tem uma outra rua que tem o esgoto 
que passa assim no meio da rua. Aí, tem outra rua que tem 
um terreno que é de um rapaz ali que é tipo um lixão. O 
pessoal joga o lixo por cima do terreno e o terreno fica 
cheio de lixo. É como se fosse um lixão. Então, ali tem, 
perto desses lugares, tem crianças que tem problemas de 
saúde. Aí, eu ficava assim, todo tempo tem criança aqui 
que tem algum problema. Aí, eu fui ao longo do curso, fui 
remetendo que também foi por conta disso. Esse esgoto a 
céu aberto que tem lá. É, esses resíduos que são jogados, 
esse lixo. Aí, eu pensei, não, se eu fizesse esse curso 
também. O curso tem tudo a ver com isso, né. Então, pode 
até dá uma devolutiva para o bairro que eu moro. Pode dar 
um jeito de melhorar o bairro. Com o conhecimento que 
vou aprender lá. Com essa parte do esgotamento. Dos 
resíduos. Aí, eu pensava em tudo isso. Aí eu, não, vou 
fazer esse curso por conta disso. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019).  

Esse período que o aluno se refere como o período que passou em casa, foi o período pós-

matrícula no BICT antes do início das aulas. Explicou o aluno que o início da aula no 

BICT foi atrasado em relação aos demais cursos da UFMA por problemas de 

infraestrutura, falta de salas de aula, período que gerou desconfiança quanto a abertura do 

curso. No momento de espera do início das aulas, também no decorrer do curso, é que o 

aluno afirmou ter feito as supracitadas reflexões sobre a escolha profissional que fez. 

Nessas reflexões narradas, ele remeteu a sua escolha profissional também as condições 

materiais, estruturais, das condições sanitárias e ambientais do local onde morava, ao seu 

contexto de vida.  

Nesse tempo não tinha esse curso aqui <o ex-aluno se 
refere ao curso de Engenharia Ambiental (EA) em São 
Luís>. Aí, fiquei sem saber. Eitá! Agora o que eu vou 
fazer? Aí, eu continuei pensando mais na área técnica, na 
área de engenharia. Então, já estava decidido que eu queria 
alguma coisa na área da engenharia. Gostava muito de 
engenharia. Eu queria Engenharia Ambiental. Só como 
não tinha <o aluno se refere que não tinha o curso na 
UFMA>, eu estava pensando em Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica. E aí, chegou o ENEN. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019).  
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Não muito diferente da Fernanda e Iolanda, na ausência do CEAS na universidade 

pública, ele faria outra graduação, e o que viabilizou sua inscrição no CEAS foi a abertura 

do BICT no ano que concorreu no SISU. 

Na verdade, quando eu estava no segundo ano, criaram um 
curso de Engenharia Ambiental em São Luís. Mas, foi no 
CEUMA e na Pitágoras, que eram particulares. E eu 
estudava em colégio particular, mas, era bolsista. Eu sabia 
que a minha mãe não teria condições de pagar uma 
faculdade para mim e outra para o meu irmão. Então 
a gente tinha que entrar na pública (...). (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 

Leonardo faz considerações sobre a impossibilidade de fazer o curso em universidades 

particulares diante da indisponibilidade de sua mãe pagar o curso. 

No tempo que estava na semana para fazer a inscrição para 
o ENEM. Naquela semana do SISU. Eu coloquei a 
primeira opção Engenharia Elétrica e a segunda opção 
Engenharia Química. E estava deixando lá, e eu estava 
conseguindo ser aprovado. Quando foi no último dia, o 
meu irmão chegou para mim e falou: você não queria fazer 
Engenharia Ambiental? Aí ele me disse: agora vai ter um 
curso na UFMA. Ele nem sabia explicar direito, e falou 
que era um tal de BCT <está se referindo ao BICT>. É um 
curso novo, e como ele era daqui <UFMA>, deram um 
panfleto a ele. Aí, ele disse vai ter um curso de Engenharia 
Ambiental nesse curso <a Engenharia Ambiental é um 
segundo ciclo de formação do BICT>. Aí, eu li o panfleto 
e gostei. Rapaz eu vou arriscar. Eu vou ver se dá certo isso 
aí. No momento estava com receio. Será que vão criar 
mesmo esse curso <o aluno se refere ao CEAS>, com 
aquela questão de verba e tal. Será que vai dá certo? Eu 
disse: eu vou arriscar. Peguei e coloquei o curso de 
Engenharia Ambiental na primeira opção <o aluno se 
refere ao BICT> e de Elétrica na segunda. Aí, eu passei em 
Elétrica na segunda opção. Aí, eu não tinha passado na 
Engenharia Ambiental <na verdade o aluno se refere ao 
BICT>. Aí, eu vim me inscrever aqui. E quando passou na 
segunda semana, eu tinha passado na segunda chamada 
para o BCT. E aí pensei, pensei. Aí, eu cancelei a matrícula 
que tinha feito em Elétrica e fui fazer o BCT. Aí, cheguei 
aqui com aquela preocupação, mas aí, me informei mais 
no curso e decidi que iria ficar nesse curso mesmo. Vou 
ficar no Bacharelado de Ciência e Tecnologia. Foi quando 
eu decidi de fato fazer o curso. Me informei mais sobre o 
curso de Engenharia Ambiental, aí descobri. Aí, com o 
nome era Engenharia Ambiental e Sanitária, eu fui 
perguntar também o que era o Engenheiro Sanitarista. Fui 
me informar. E decidi, não. Vou ficar nesse curso aqui 
mesmo, de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 
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Na ausência do CEAS, ele vislumbrou fazer outros cursos de graduação oferecidos pela 

UFMA. No ano da sua matrícula abriu o curso do BICT com a promessa de CEAS no 

segundo ciclo de formação, então Leonardo se inscreveu e ingressou no BICT, com a 

intenção de realizar no segundo ciclo de formação o CEAS. 

Reflexões sobre a aproximação do campo de ensino da EAS. 

Leonardo, diferente das demais alunas, evidenciou ter estudado em escola particular e de 

alguma forma teve uma inserção a valores ambientais ainda no ensino fundamental, nos 

seus primeiros anos de formação. Também obteve uma estrutura pedagógica de 

orientação para a profissão. Leonardo e Iolanda revelaram aspectos da vida cotidiana, não 

veiculadas ao ensino, como fatos que contribuíram a sua escolha. Tais como: o sentimento 

de ser útil, como algo que carregou consigo desde sempre, como um fato influenciador 

na sua escolha, as suas vivências em trabalhos voluntários, e o seu contexto social, em 

um bairro industrial, ou frente as deficiências percebidas em serviços saneamento e de 

como essa ausência afetava a vida das pessoas. Ou seja, revelaram, nas suas narrativas, 

também, elementos que não estão relacionados ao sistema escolar, de formação escolar, 

estavam relacionados também ao seu contexto de moradia, e relacionados a outros grupos 

sociais não relacionados diretamente ao sistema formal de ensino. 

Com exceção de Leonardo que demonstrou não ter dúvidas sobre o que queria fazer, os 

demais sujeitos da pesquisa tiveram opções outras que versão para profissões como 

Direito, Administração e Biologia. Porém, percalços, limitações e principalmente 

vivências escolares e formativas foram lhes dando uma perspectiva para a profissão da 

Engenharia Ambiental. 

Na perspectiva dos/das discentes a escolha pela profissão Engenharia Ambiental e 

Sanitária (EAS) tomada pelo/as aluno/as tem uma relação com as vivências positivas no 

ensino médio e/ou envolvimento com a área técnica e tecnológica, e com pesquisas e/ou 

atividades extensionistas. Tem relação com as vivências em atividades desenvolvidas 

com e/ou por ele/as no ensino médio e/ou no ensino técnico, ou seja, em vivências 

formativas anteriores ao curso de graduação que lhes mostraram alguma afinidade com o 

campo de estudos ambientais e tecnológico, como podemos ver nas narrativas dos 

discentes, cuja os nomes fictícios adotados foram: Fernanda, Iolanda e Leonardo. Como 

também são compreendidas nas narrativas de Fernanda e Iolanda questões relacionadas 
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ao cotidiano não relacionados a vida escolar, e relacionados as condições de moradia e 

convívio social fora da escola, fatos da vida cotidiana que os sensibilizaram e lhes 

despertam interesse pelo campo de meio ambiente. 

Nas narrativas do/as aluno/as, as vivências formativas nas instituições de ensino 

apareceram como aspecto importante na escolha profissional que fizeram. Houve 

primeiro uma identidade com a profissão desejada e depois uma busca para a viabilização 

desse desejo. Então, nesse momento, aparece a instituição UFMA e o CEAS/UFMA. 

Então, se nos perguntarmos porque a UFMA, obteremos, nas narrativas, elementos 

discursivos que nos dão uma compreensão. Nas narrativas vemos registros que assim 

como eu, o/as aluno/as tinham restrições financeiras, e essa restrição me leva a 

compreender que foram preponderantes pela escolha da UFMA como instituição para 

estudar, pois, não teriam condições de pagar o curso em instituições particulares. Então, 

a restrição financeira aparece como um elemento definidor da escolha que fizeram. É bom 

lembrar que até a data da decisão pelos cursos, não existia na UFMA a Engenharia 

Ambiental e Sanitária. Existia apenas formalizado o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT), e era o primeiro ano de 

oferta do BICT. O curso de Engenharia Ambiental (EA) só existia em São Luís, em duas 

instituições de ensino superior particulares. No momento da inscrição, o curso de 

EAS/UFMA tornou-se uma promessa, dele não existia nem o PPP. Ou seja, a UFMA pelo 

curso em BICT, recém-aberto, prometeu aos/as alunos/as que se matricularam nele, a 

abertura do CEAS para um segundo ciclo de formação. Essa questão de ser um curso 

novo, oriundo de um curso novo como é o BICT, novo em formato e em formação, e 

titulação, gerou muitas dúvidas nos/as estudantes. Mas, a questão de tratar-se de uma 

instituição gratuita pareceu ser algo preponderante na escolha dos/as estudantes como 

podemos verificar nas narrativas.  

Nas narrativas dos sujeitos de pesquisa podemos compreender que a universidade pública 

foi um agente viabilizador de um interesse profissional. Ele e elas tinham a profissão EAS 

escolhida, mas, a substituiria por outro curso caso não tivessem essa opção na 

universidade pública. Uma chegou a estudar a possibilidade de fazer o curso de 

Engenharia Ambiental em uma instituição de ensino particular.  

Uma vez compreendida como os sujeitos dessa pesquisa, chegaram ao CEAS na UFMA, 

irei fazer o esforço nas linhas que seguem para compreender como o aluno e as alunas 

significam o CEAS na sua dinâmica, e a atuação dos/das professores nesse processo. 
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EIXO TEMÁTICO 2: Como o/a discente compreende e significa a realização do 
currículo na sua dinâmica, em cada etapa formativa, e a atuação dos/as 
professores/as nesse processo. 

Atendendo ao objetivo específico dessa pesquisa, nesse eixo temático vamos evidenciar 

e discutir os registros das narrativas que mostram o currículo em sua dinâmica e a 

percepção do/as discentes na atuação dos/as docentes nesse processo. Então, tentarei 

compreender aqui como o/as discentes perceberam a ação mediadora dos/as docentes 

frente as forças modeladoras do currículo. E para melhor dialogar entre as narrativas, 

nesse eixo temático, eu organizei as narrativas, diante dos fatos que nelas foram reveladas, 

de maneira que no primeiro momento elas me permitissem fazer reflexões sobre a 

primeira etapa formativa, para em seguida, refletir sobre a relação 

discente/docente/conteúdo no que é tocante as emergências, ou melhor, as demandas 

dos/as alunos/as que surgiram no decorrer do processo ensino/aprendizado mais 

acentuadamente na segunda etapa formativa, e uma terceira reflexão sobre o momento de 

transição entre a primeira etapa formativa, considerada mais abstrata e com conteúdos 

mais gerais, para as etapas formativas mais específicas e profissionalizantes. Após essas 

considerações iniciais seguem os trechos das narrativas e a posterior reflexão em torno 

delas.  

Para melhor compreendermos o trajeto do e das discentes no CEAS/UFMA temos que 

tratar das etapas formativas curriculares em sua dinâmica, compreender nas narrativas 

dos sujeitos como eles veem os significados das etapas formativas em suas várias 

dimensões e propostas. Após as narrativas, vamos discutir a compreensão que as 

narrativas nos oferecem sobre as atividades formativas, com destaque para as oficinas. 

Então, após os referidos trechos narrativos que seguem, eu faço uma discussão sobre os 

ciclos de formação, como eles foram narrados, caracterizados e identificados pelo aluno 

e pelas alunas na sua dinâmica. Inicio com as narrativas que me permitiram fazer 

reflexões sobre a primeira etapa formativa.  

FERNANDA 

E aí, deu-se início a minha jornada na universidade 
pública. Eu ainda não tinha tanto conhecimento do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Conhecia 
pouco. Pela experiência que eu tive no grupo de pesquisa 
<a aluna refere-se a pesquisa realizada no colégio do 
segundo grau>. A maioria dos professores era da área 
ambiental, mas de geografia, não tinha contato com 
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engenheiros ambientais. Tinha apenas a vontade de fazer 
aliada a outros colegas que também queriam seguir por 
essa área. E aí, a minha jornada na universidade 
começou e eu comecei a conhecer o curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária aos poucos. 
Conhecer principalmente o Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciência e Tecnologia. Só que no começo, eu senti 
muita falta de o curso dá um direcionamento maior, 
assim, para as engenharias que ofertavam, então, eu 
não tive tanto esclarecimento sobre o curso de 
Engenharia Ambiental, sobre como era a profissão do 
Engenheiro Ambiental e isso se deu com bastante 
tempo (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Esse trecho da narrativa de Fernanda me remete ao ordenamento enciclopédico Comtiano, 

pois esse ordenamento tem como característica, nos primeiros períodos de formação, dá 

ênfase aos conteúdos abstratos e relacionados a fenômenos mais gerais, não tratando de 

conteúdos específicos da engenharia. Na perspectiva da Fernanda, não ocorreu um 

direcionamento às engenharias. É o período equivalente as disciplinas de formação básica 

ou núcleo comum as engenharias e que dura os dois primeiros anos de formação, período 

que na narrativa da aluna demora a conhecer ou reconhecer o curso que pretendia fazer. 

Dessa forma, Fernanda considera que desde o seu ingresso no BICT já tinha vontade de 

fazer o CEAS, embora reconheça que ao ingressar no curso não conhecia muito sobre ele. 

Ela foi conhecendo e reconhecendo o curso ao longo do seu caminhar formativo, e isso 

levou um bom tempo. 

No começo foi complicado, pegava muitas disciplinas de 
cálculo. Os professores faziam ficar bem maçante. E aí, 
eu me concentrei bastante nesse desafio que era passar nas 
matérias mais básicas, cálculo, química e física. E não 
tinha tanto contato com a área ambiental. (...) Eu sou da 
primeira turma do Bacharelado Interdisciplinar e isso 
foi um dos entraves que eu senti no curso desde o 
começo. Que não há um direcionamento para as 
engenharias, não há uma preparação assim no sentido 
de informar o aluno para basear melhor a escolha. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

A falta de direcionamento do curso para as engenharias é recorrente na narrativa da 

Fernanda, e me fez compreender na narrativa dela uma descrição do que seria a expressão 

da cultura positivista enciclopédica na seleção dos conteúdos definidos no Projeto 

Político Pedagógico (PPP), e na forma como os conteúdos foram trabalhados pelos/as 

docentes com os/as discentes. Estamos falando de forças que atuam no currículo 

elucidadas por Sacristán (2017). A força reagrupadora exercida pelo currículo escrito e 

ação modeladora e mediadora do/a professor/a no currículo, ou seja, a narrativa de 
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Fernanda, junto a concepção do currículo Positivista de Comte, me fez compreender que 

existiu nos seus primeiros anos de formação elevado grau de abstração e generalização 

dos conteúdos ao ponto de a aluna afirmar não ver neles uma relação com a engenharia, 

ou seja, percebo o reflexo de uma tradição cultural prévia ao currículo, o positivismo. 

Faltou aos professores/as, na perspectiva da aluna, dar um maior direcionamento dos 

conhecimentos às engenharias. Porém, eu compreendo que esse direcionamento já não é 

dado na concepção dos conteúdos selecionados, e os professores/as também não 

apresentam essa abertura para a contextualização dos conteúdos frente a uma profissão 

de interesse do/a aluno/a. E essa falta de abertura é fruto de uma expressão cultural 

positivista, que também definem prioridades, significações e/ou ressignificações dos 

conteúdos selecionados pelo currículo, mas também, é fruto do contexto de realização do 

trabalho docente que além do ecossistema cultural e institucional é configurado por 

aspectos materiais (tais como a bibliografia disponível), administrativos, burocráticos, 

políticos e econômicos. Conforme já discutimos, na perspectiva Positivista enciclopédica 

os/as docentes terminam se comprometendo mais com os conteúdos a serem transmitidos 

do que com os processos de aprendizado dos/as alunos/as. O/a professor/a, ainda mais 

aqueles/as com formação em bacharelado, por não terem uma formação que os/as ajudem 

a refletir de forma crítica sobre a sua prática pedagógica, tendem a reproduzir 

acriticamente o/a seu/sua professor/a predileto/a. E por isso que Sacristán (2017) nos 

provoca a necessidade de reformularmos concomitantemente e continuamente os 

conteúdos pedagógicos e as nossas práticas docentes, e relacionando-as a atividade diária 

do professor/a, pois o currículo só é de fato transformado em suas atividades práticas 

(SACRISTÁN, 2017). E esse desafio reformador ao meu ver é retratado na narrativa da 

Fernanda, principalmente quando ela considera que o início do curso é complicado, e que 

os/as professores/as fizeram as disciplinas de cálculo, química e física ficarem maçante. 

Esse maçante, é a expressão de Fernanda que a meu ver. retrata a força resultante de fatos 

culturais, que influenciaram na idealização do currículo escrito e na prática pedagógica 

que gravita entorno dele. Fatos culturais fortemente influenciados pela cultura positivista. 

E dando seguimento a narrativa de Fernanda: 

Todas as informações que eu acabei tendo sobre a 
Engenharia Ambiental foram coisas que eu pesquisei por 
fora, também por amigos que eu tinha que faziam 
Engenharia Ambiental, que faziam Engenharia Ambiental 
nas faculdades particulares. No BI mesmo, não teve 
nenhuma palestra sobre isso, nem sobre assim, outras 
engenharias. Na semana de engenharia que um evento a 
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parte. No tempo, os alunos do BI, nem participavam da 
organização. Tinham também poucas palestras sobre a 
Engenharia Ambiental. E por conta disso, 
especificamente sobre pouca coisa na área de 
Engenharia Ambiental muitas das vezes a nossa 
escolha por esse curso era ridicularizada pelos outros 
colegas. Mesmo que não houvesse um direcionamento do 
curso, com palestras e informações sobre as engenharias, 
mas, acabava que os debates na Engenharia Civil sempre 
eram mais acalorados. Tanto por parte dos alunos, como 
por parte dos professores. Um dos professores do BI tinha 
essa formação: Engenharia Civil ou também Engenharia 
Mecânica. E aí, a minha escolha em alguns momentos foi 
ridicularizada. Eu tinha muita certeza do que eu queria 
fazer e isso acabou não me influenciando 
negativamente, mas, alguns colegas foram 
influenciados e inclusive abandonaram o BI, por conta 
disso. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

A narrativa de Fernanda nos revela o pouco contato que ela teve com profissionais de 

EAS, nos primeiros anos de formação. E isso também eu considero ter uma relação com 

o ordenamento enciclopédico Comtiano e a concepção positivista de que as disciplinas 

devem ser ofertadas isoladamente, e por especialistas, nesse primeiro momento por 

especialistas de matemática, física, química, biologia, letras etc. Então, na narrativa de 

Fernanda aparecem caminhos para tentar suprimir o que ela apontou como deficiência do 

curso, a falta de um direcionamento às engenharias, que por sua vez pode ser explicado 

pelo ordenamento enciclopédico comtiano que determina que esse direcionamento só 

deve ser dado nos últimos anos de formação, por serem considerados conhecimentos mais 

complexos e aplicados. Dentre os caminhos adotados para essa falta de um 

direcionamento, Fernanda buscou informações sobre a EAS por meio de pesquisas, 

amigos e palestras. Em sua narrativa também fez considerações sobre os efeitos dessa da 

ausência de compreensão sobre a EAS, e sobre a ausência do contato com professores da 

EAS no primeiro ciclo de formação, uma incompreensão sobre a EAS que segundo ela 

afastou muitos dos/as seus/as colegas do BICT. 

IOLANDA 

E tenho uma grande dificuldade porque eu sempre tive 
definido que eu queria Engenharia Ambiental e 
Sanitária, mas durante esse período, principalmente 
nos quatro primeiros, a gente não tem nenhum contato 
com a área que a gente quer. Só cálculo, física e química 
e aí já no quinto período que nós começamos a ter cadeiras 
voltadas para a área da Engenharia Ambiental e Sanitária, 
mas, eu senti falta também de uma cadeira introdutória. 
Introdução a Engenharia Ambiental e Sanitária, onde a 
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gente pudesse conversar com profissionais que são dessa 
profissão, dizendo coisas que a gente pode trabalhar, 
porque até o oitavo período, nós não tivemos contato com 
nenhum Engenheiro Ambiental e Sanitarista como 
professor. Então, em visitas técnicas, raramente 
encontrávamos também Engenheiros Ambientais e 
Sanitaristas, principalmente aqui na nossa cidade que ela é 
mais tomada pela Engenharia Civil, exercendo esse papel. 
Então, eu senti muita falta disso. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

Iolanda colabora e reforça a narrativa de Fernanda quando também revela como uma 

dificuldade a falta de contato com a EAS, nos primeiros semestres do curso, também com 

profissionais que atuam no campo da EAS. 

LEONARDO 

Até o quarto período são cadeiras só de cálculo, só de 
física. Que são cadeiras que, eu olhava assim, eu 
caramba! Vou aplicar isso aqui em nada da 
Engenharia Ambiental. Eu olhava assim, eles queriam 
saber fazer um cálculo. Por exemplo, cálculo três tem 
integrais triplas lá, que davam duas folhas de cálculo. 
Cara, a gente está fazendo isso e não tinha 
aplicabilidade nenhuma. Inclusive a gente pedia ao 
professor. Professor, nos dê uma aula com exemplo. 
Tal coisa é feita na engenharia precisa resolver um 
problema. Mas não, os professores só colocavam assim: 
resolva a integral tripla. Aí, tinha a integral. Aí, tinha 
que, duas ou três folhas de canetão. Aí, olhava assim, cara 
isso não tem sentido nenhum. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 

Leonardo também nos dá a mesma compreensão presente nas narrativas de Fernanda e Iolanda. 

Também aponta nos primeiros semestres de formação um não reconhecimento da Engenharia no 

curso do BICT. Porém, ele também elucida outro aspecto da formação positivista, o conteúdo 

tratado como dogma, descontextualizado e sem produzir sentidos. Ele desenha na usa narrativa 

uma falta de abertura dos/as professores/as em buscar contextos para os conteúdos das suas 

disciplinas. 

Até as pessoas mais jovens, agora, que até hoje, como a 
gente foi a primeira turma. As pessoas agora me mandam 
mensagens. Pessoas do BCT, que eu nem conheço, 
pedindo fotos das minhas provas. Para eles justamente 
estudarem. Aí, tem gente que já me pergunta assim: 
Cara, isso aqui você vai usar em alguma coisa? Como 
agora que a gente se formou, eles já nos perguntam muito: 
você vai usar isso em alguma coisa? Aí eu falo: cara essa 
parte bem aí, tu não vais usar muito não. Por que, por 
exemplo: integral, até numa cadeira aqui de OPU, a gente 
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utiliza um pouco né, para dimensionar algumas coisas. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Leonardo apresenta as impressões que tem sobre as disciplinas de cálculo em diálogos 

que trava com calouros do curso, que segundo ele, fazem os mesmos questionamentos 

sobre a utilidade dos conteúdos de cálculo. 

É importante eu mencionar, a título de esclarecimento, que as narrativas fizeram menção 

a dois ciclos de formação. O primeiro ciclo de formação em Bacharel Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia (BICT). E o segundo ciclo de formação complementar para as 

Engenharias. O que nos leva a necessidade de compreender melhor que a formação em 

EAS na UFMA é realizada em dois ciclos de formação, constituídos de três etapas muito 

definidas no escopo do projeto, duas delas no primeiro ciclo, e a última etapa no segundo 

ciclo. Para tentar compreender os mencionados trechos das narrativas eu devo primeiro 

explicar as três etapas formativas e as relacionar a perspectiva formativa positivista, a 

partir do entendimento obtido aqui sobre o modelo de ensino enciclopédico Comtiano.  

A formação no curso em três etapas consistem em: no período do 1º ao 4º semestre são 

planejadas a ofertada das disciplinas do núcleo básico da engenharia e núcleo comum 

entre as engenharias que formam a segunda etapa do BICT, definidas pelo PPP do BICT; 

no período do 5º ao 6º semestre são planejadas a oferta das disciplinas do núcleo 

tecnológico do BICT, específicas para cada uma das engenharias. No caso da EAS, elas 

são definidas pelo PPP do CEAS e nessas disciplinas se matriculam os/as alunos/as que 

têm o interesse em continuar sua formação no CEAS. Caso não tenham interesse em 

seguir para as engenharias, eles/as podem se matricular em qualquer disciplina ofertada 

pela universidade de interesse do/a discente. E o último período que compreende o 7º ao 

10º período de formação, são as disciplinas denominadas específicas profissionalizantes 

e são do CEAS e definidas pelo PPP do CEAS. Essa concepção funciona similarmente 

ao recomendado pelo ordenamento enciclopédico Positivista, conforme vimos na 

discussão teórica realizada não é muito diferente dos cursos de engenharia com ciclo 

único de formação, neles devem ser estudados nos primeiros anos de formação os 

conteúdos mais abstratos para depois haver uma concentração nos conteúdos mais 

aplicados, e práticos. Ou seja, no meu entender é uma concepção que não oportuniza um 

diálogo entre a teoria e a prática, e mais ainda a uma prática contextualizada, nela 

imprimisse um sequenciamento dos conhecimentos abstratos para os conhecimentos mais 

aplicados e práticos, a serem vistos de forma fragmentada, pouco correlacionadas e sem 



183 
 

um contexto. A prática educativa conforme discutimos e veremos nas narrativas ficam 

mais limitadas a prática laboratorial. Essas por sua vez da forma como são conduzidas 

também não ajudam na formação de sentidos ao aprendizado. 

Essas impressões registradas nas narrativas do aluno e das alunas do CEAS, dão a 

entender que na primeira etapa formativa do curso ocorre elevado grau de abstração e 

generalização dos conteúdos cognoscentes, ao ponto de neles, ele/as não reconhecerem 

seus campos de trabalho almejados.  

Iniciamos então essa discussão sobre os achados nas narrativas que expressam 

sentimentos e compreensões do e das discentes sobre a etapa formativa mais abstrata, os 

quatro primeiros períodos de formação, resgatando discussões realizadas em torno da 

literatura para situar minha compreensão sobre o tema. Então, nesse momento da tese 

tentaremos compreender os sentidos construídos pelos discentes, em volta da etapa 

formativa que privilegia uma formação mais abstrata e voltadas para o 

ensino/aprendizado dos fenômenos mais gerais da física, química e da linguagem 

matemática. 

Visto essas considerações iniciais, voltamos as narrativas, que revelam os sentidos 

trazidos pelo/as discentes sobre essa primeira etapa formativa. 

FERNANDA 

Durante o meu percurso no BI eu reprovei em 4 ou foi 5 
disciplinas. Eu reprovei duas vezes Química Geral, e duas 
vezes Cálculo II e uma vez Resistência dos Materiais já no 
núcleo tecnológico. Química, eu tinha muita dificuldade 
desde o ensino médio, eu não tive uma boa base, tinha 
muita dificuldade já na escola e os meus professores de 
Química no ensino médio, não me deram tanto 
embasamento para eu chegar na UFMA e consegui me 
virar sozinha. Eu tinha muita dificuldade mesmo, mesmo 
em coisas que as pessoas não viam tanto problema, mas 
para mim, tinha bastante problema. E Cálculo, a mesma 
coisa. Eu estudava muito Cálculo, eu gostava muito, eu 
sempre gostei muito de Matemática, eu era uma aluna 
muito dedicada, passava tardes e tardes na biblioteca, 
debruçada nos livros, me dedicava, fazia todas as listas, 
mas, quando eu chegava na prova o nível era muito 
mais alto do que eu tinha estudado. E aí, no primeiro 
semestre teve minha primeira reprovação em Química. 
Que era uma disciplina maçante para mim, porque..., mas 
assim, por conta disso: porque era muito complicado para 
mim, mas não era tão complicado para os outros. Então 
eu me sentia muito insegura e a professora também 
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assim, foi um pouco debochada no começo. Com essa 
insegurança. E aí, depois no segundo semestre, eu tive um 
semestre supercomplicado. Acabei reprovando em 
Cálculo II. Fiz uma prova onde eu estudei muito. Estudei 
todos os livros, estava superconfiante para ir para a prova. 
Tinha vindo de uma aprovação de Cálculo I. Poucas 
pessoas foram aprovadas e eu fui aprovada, já de final, 
mas, eu fui aprovada, então, eu estava muito confiante em 
Cálculo II. Estava adorando integral, conseguindo fazer 
exercício do livro, e fui fazer a prova e tirei 0,5 ou foi 1. E 
receber esse resultado foi um baque para mim. Depois 
disso, por conta desse resultado, eu tive alguns 
problemas psicológicos, às vezes eu começava a estudar 
e tinha tanta ansiedade que não conseguia fazer mais 
nada, assim eu ficava imóvel. E aí, um desses episódios 
a minha mãe percebeu, me levou para o hospital, uma 
médica Cubana me atendeu e falou que talvez eu tivesse 
com início de síndrome do pânico, alguns traços de 
depressão e aí, eu comecei a fazer psicóloga, 
acompanhamento psicológico. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019) 

Falando mais sobre as disciplinas maçantes, Fernanda revela os seus esforços, os 

problemas que obteve devido à dificuldade com as disciplinas e da necessidade que teve 

de acompanhamento psicológico em decorrência disso. 

Nesse sentido, a universidade acabou me fazendo muito 
mal. O curso, o BI, como ele estava sendo proposto, ele 
parecia que era os professores de matemática que 
estavam mais interessados em destruir com nosso 
psicológico do que ensinar. Na verdade, a matemática, 
para eles o Cálculo precisava ser difícil, necessitava ser 
difícil, o aluno tinha que sofrer. E o meu psicológico 
não aguentou. Tudo isso porque eu me dedicava muito, 
e não via retorno. Eu ia para todas as aulas extras, fazia 
tudo que eu podia. Mas não conseguia. O professor de 
cálculo chegou a fazer um cronograma para mim, onde 
eu tinha que estudar pelo menos oito horas por dia só 
para a disciplina dele. E durante alguns dias para eu 
poder conseguir fazer a prova. E eu não conseguia. Não 
conseguia é manter esse ritmo horrível, por mais que 
eu estudasse quatro ou seis horas. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019) 

A discente continuou a sua narrativa tecendo a sua compreensão sobre a concepção do 

curso e sobre a atuação dos/as professores/as nesse processo. Revela-se aí uma relação 

conflituosa em volta dos conteúdos disciplinares, e quanto a forma como esses conteúdos 

eram cobrados. 

Acabou que eu recebi orientação psicológica para 
abandonar essa disciplina porque estava me fazendo muito 
mal. Tirei meio que um sabático de Cálculo no segundo 
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semestre, terminei as outras disciplinas, assim bem 
capengando mesmo. Não queria mais ir para UFMA, 
perdi o interesse. Sabia ainda o que eu queria, mas, 
perdi o interesse assim pelas aulas, porque aquilo 
estava me fazendo muito mal. E aí, depois do segundo 
pro terceiro semestre, eu fiz duas disciplinas de férias, 
passei com notas muito boas e foi isso assim que me fez 
eu ficar melhor. Mais feliz. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019) 

E continuou a narrativa mostrando como conseguiu se reestabelecer frente a perda de 

interesse em continuar os estudos. Na narrativa da discente também são elucidados outros 

aspectos que ela considera dificultaram seu aprendizado, “Mas, eu também morava muito 

longe, gastava muito tempo no ônibus, então, tudo isso foi me deixando muito mal”. 

(NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Dedução de integração, muita coisa, muito cálculo 
teórico. E aí, essa reprovação não me abalou tanto, mais 
tanto, porque eu tinha noção que eu estava me esforçando 
muito, mas que realmente a disciplina era muito 
maçante. E aí, de sessenta alunos se aprovavam cindo, 
sete. Eu não estava entre esses, mas eu absorvia a 
informação que eu tinha consciência do que eu tinha feito 
o que eu podia. Infelizmente eu não tinha passado. Aí, 
depois disso, foi uma sequência um pouco mais feliz, 
assim de disciplinas. Eu também parei com isso de fazer 
disciplinas só pelo BI <a aluna se refere ao BICT>. 
Cálculo II, por exemplo, eu optei por fazer duas 
disciplinas isoladas no IFMA, juntei duas disciplinas 
no IFMA. Fiz Cálculo lá pelo IFMA que é outra 
instituição né. Fiz também pela UFMA em outros 
cursos, e aí eu juntei todas essas disciplinas em uma, e 
coloquei para aproveitar Cálculo II. Aí, consegui 
aproveitar. Cálculo III a mesma coisa. Eu fiz duas 
disciplinas também, uma na UFMA e outra no IFMA e 
consegui aproveitar. Então assim, fazer Cálculo no BI 
era impossível na minha época, não sei como está agora, 
mas destruía muito com o psicológico dos alunos. E... 
acabou me causando isso. E depois assim, para mim, foi 
importante porque me fez ficar mais forte. Só que eu acho 
que eu não precisava passar por isso. Eu era uma aluna 
muito dedicada e eu acho que eu não precisava ter sido 
alvo desse tipo de coisa. Aí, tive outras disciplinas 
maçantes como Concreto Armado, como eu já relatei, mas 
assim por conta da retaliação. As físicas foram 
complicadas, mas era melhor porque tínhamos um 
retorno. Era complicado, mas você estudava, fazia as 
listas e conseguia passar. Não reprovei em nenhuma 
física. Resistência dos Materiais, eu reprovei também. Não 
consegui entender absolutamente nada do que o 
professor falava. Porque eu tive uma base de mecânica 
dos sólidos muito ruim, e aí, a primeira vez que eu fiz eu 
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reprovei. Aí, logo depois teve a greve, eu passei a greve 
inteira estudando a Resistência, e aí, quando eu voltei eu 
me inscrevi de novo e passei sem dificuldades. Acho que 
às vezes, no caso, principalmente de Resistência... 
(respiração forte) foi o conjunto, assim, eu não tinha 
tanta base, e também como eram muitas disciplinas eu 
não tive tanto tempo para me dedicar. Aí, nas férias 
como eu consegui me dedicar, eu aprendi, eu voltei 
melhor. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019)  

Nesse momento ela retoma a narrativa falando sobre a consciência que tinha diante do 

seu esforço, e da realização de outros caminhos para vencer o currículo do BICT. 

No Cálculo, no Concreto né, toda essa didática assim 
de explorar o aluno de uma forma negativa não era tão 
bom. E aí, eu esqueci de falar sobre Química. Eu reprovei 
de novo. Fiz de férias. E o professor parece que foi 
determinado a reprovar todos os alunos. E eu com a 
minha dificuldade, também não consegui passar. Não 
consegui vencer né, essa vontade dele. E aí, depois eu 
cursei Química fazendo um horário de 8 as 10 da noite, 
para pegar com uma professora que eu já conhecia, e aí, eu 
passei. Sem... Eu tive as minhas dificuldades, mesmo 
sendo uma professora mais próxima minha e tal. Mas, 
mesmo assim, dava para ela perceber que eu tinha muita 
dificuldade em Química. Passei assim na média. Direto, 
mas na média, sem me destacar tanto nem nada. E foi isso. 
Foram essas disciplinas que eu tive mais dificuldade. E é 
isso. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019) 

Na presente narrativa podemos compreender um currículo conformado por forças 

culturais positivistas que desenharam um PPP estabelecendo um ordenamento 

enciclopédico comtiano, mas também conformaram a condução dos trabalhos realizados 

pelos/as professores/as, e esse quadro teve efeitos adversos na aluna. A discente fala do 

que ela compreendeu como didática aplicada no BICT. Ela compreende que o docente 

tinha vontade de reprovar os/as discentes. 

IOLANDA 

Iolanda apresenta uma perspectiva de disciplinas temidas no curso “nós tínhamos tirado 

as maiores notas na disciplina dele, que era a segunda mais temida depois de cálculo, 

que era química inorgânica” (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

E aí, é. Teve tudo isso, e aí eu tive uma dificuldade que foi 
em 2017. Eu, na verdade, desde que eu comecei o BCT, 
eu comecei a sentir alguns problemas de saúde. E que 
eu logo liguei ao estresse, né. Que o BCT foi um curso 
bem estressante. Aí, eu sentia dores no corpo. Aí, já de 
2017 para cá eu comecei a perder muito peso. Cheguei 
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a perder 9 quilos. E comecei a senti febre e as dores no 
corpo, elas começaram a me impedir de andar. Eu já 
vivia tomando remédio para dores, desde o quarto 
período, por aí. Terceiro quarto período. Só que foi 
ficando muito forte, e eu já tinha consultado, até um tempo 
atrás, e eles, eu fiz um teste de fator reumatoide, não deu 
reumatismo, e o médio: ah, não é reumatismo. Me liberou. 
E aí, em 2017 eu piorei muito. Eu estava com problema, 
vamos dizer assim, eu não estava me sentindo bem, eu não 
conseguia fazer esforço. Vim para a faculdade continuar o 
curso, estava sendo extremamente cansativo para mim. 
Então, eu fui procurar de novo o sistema de saúde público 
né. E aí, fizeram alguns testes. E eu tinha tido 
Chikungunya a um tempo atrás. Aí disseram: ah, isso deve 
ser da Chikungunya. E aí, como eu estava sempre 
piorando, piorando, e minha mãe preocupada. Com esse 
problema de saúde que eu não estava conseguindo andar. 
Ela via isso. E aí, eu continuei consultando... E aí, eu 
encontrei um médico, que, na verdade, uma amiga da 
minha mãe que conseguiu, numa clínica particular. E aí, 
eu levei alguns exames para ele, e ele olhou o exame 
rapidamente só passou outros exames que eu tinha que 
fazer. E aí, nesses outros exames, eu descobrir que eu tinha 
Lúpus, que é uma doença autoimune. E aí, não se sabe 
ainda a origem do Lúpus, mas pode ser sol, pode ser 
estresse. Então, eu associo muito a essas duas coisas. E 
aí, foi um grande empecilho porque como eu falei, eu 
sempre pensei em trabalhar em campo. E o Lúpus me 
limita muito quanto a isso porque tem aquilo de não fazer 
esforço, não pegar sol, e aí teve essa fase. Foi uma fase 
muito difícil para mim porque aí, eu comecei a fazer um 
tratamento. E aí muitas pessoas me disseram assim: tranca 
a faculdade. Olha isso vai ficar pesado. Mas, eu tinha um 
objetivo, que era formar, até que eu via que precisava 
ajudar minha mãe. Eu não queria parar o curso. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019) 

Em seguida apresenta uma condição de estresse vivenciada no BICT, que na narrativa 

dela foi associada a um problema de saúde que veio a apresentar e diagnosticar no 

decorrer do curso. E fala das limitações trazidas pelo Lúpus nas atividades do curso.  

LEONARDO 

Leonardo em sua narrativa também faz considerações sobre as dificuldades que teve com 

as disciplinas de cálculo “Aí fui fazer no começo. Eu já fiquei meio triste porque aqui 

o Cálculo era muito pesado.” (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). E em outro 

momento continua... 

eu falei, rapaz isso aí mesmo, que até eu expliquei para um 
calouro uma vez, eu acho que essas cadeiras também 
servem como uma forma de filtrar. Eu falei para ele, é mais 
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para filtrar. Quem realmente quer. Eles querem ver 
assim, rapaz, vamos ver se essa cara aqui vai ter 
esperança para ficar até o final. Porque tem uma parte 
dessas disciplinas de cálculo três e de álgebra linear 
aplicada. Tem partes que não é utilizada em nada assim, 
talvez em programas computacionais. Olha isso aqui pode 
ser utilizado em programas computacionais. Mas aí, tu não 
vais precisar resolver no canetão como você está fazendo 
aqui. Então, falava muito que era mais para filtrar. Por que 
entra 60 alunos, e eles não querem formar 60 alunos de 
uma vez. Então, eles vão filtrando com essas disciplinas. 
A forma deles de filtrar. Eu falei para eles. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Aqui percebemos as suas impressões sobre as disciplinas de cálculo em um diálogo 

narrado sobre conversa que teve com seus colegas. O currículo disciplinar é apontado 

como um filtro de alunos/as, lhe passa a ideia de que só os e as mais resistentes podem 

ser engenheiros/as. 

Voltando um pouquinho a questão das disciplinas, que eu 
estava esquecendo de falar também. Tem a questão das 
disciplinas que o senhor até falou do seu caso, que são 
separadas. Nos casos as físicas teóricas e práticas. As 
químicas, eu também acho muito ruim serem 
separadas. Aqui no BCT são separadas. A química geral 
é diferente da química experimental. Sendo que 
basicamente nós trabalhamos na química experimental 
o que a gente viu na química geral, que eu acho até que 
poderiam ser juntas, com um professor só. Ou com dois 
professores, mas se comunicassem. Aqui no curso, as 
disciplinas são separadas, e com professores diferentes. 
Então, um faz a parte dele, e o outro faz a parte dela. 
Nem se comunicam. Então, eu acho que isso era uma 
coisa que poderia ser modificada. A química geral poderia 
ser junto com a química experimental. Poderia ser química 
geral e experimental. (NARRATIVA, LEONARDO, 
2019). 

Leonardo se identificou com a minha narrativa sobre as disciplinas de física, onde na 

minha formação não era realizada diálogos entre a teoria e a prática. Ele também 

demonstrou ter essa opinião quando considerou ruim essa separação das disciplinas 

teóricas das experimentais. No entendimento dele a teoria aliada a prática “seria uma 

cadeira mais dinâmica”. E justifica: 

Até porque, a gente vendo aquela coisa na teoria e 
depois na prática fica uma coisa mais fácil de assimilar 
o conteúdo. Não só vendo aquilo na teoria, na teoria, na 
teoria. As cadeiras de física, que são uma das cadeiras mais 
difíceis que tem aqui no curso. As cadeiras de física teórica 
são muito complicadas. E depois da teórica que você vê a 
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prática. E como você vê na prática, você vê que poderia 
ter feito aquela teórica muito mais fácil se você tivesse 
vendo a prática ao mesmo tempo. Você entenderia 
muito mais fácil alguns conteúdos. Então, eu acho que 
deveria ter isso aí, nas físicas e na química. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Na perspectiva do aluno, o diálogo entre as disciplinas teóricas e experimentais 

melhoraria seu entendimento sobre a teoria.  

E nas cadeiras de cálculo eu acredito que também teve uma 
feita que, eu fiz uma disciplina com o professor de elétrica 
aplicada e ele pediu para dar uma disciplina de cálculo. E 
os professores de cálculo da matemática não deixaram ele 
dá, a disciplina. Era cálculo dois que ele queria dá.  Porque 
falaram que ele não tinha conhecimento para dar aquela 
disciplina de cálculo. Sendo que ele falou que na 
universidade que ele trabalhou antes, ele deu cálculo lá. E 
ele falou que ele queria dar cálculo, justamente porque 
ele dava cálculo atrelado a engenharia. Ele dava o 
ensinamento do cálculo que poderia ser utilizado na 
engenharia. E os professores de cálculo que tinha no 
curso que são matemáticos, eles simplesmente 
colocam: calculem isso, calculem tanto e fica uma 
disciplina muito maçante. Eu acho que isso poderia 
mudar. (...) Eu acho que isso seria uma coisa que devia ser 
revista. Eu acho que tem professores da engenharia que 
sabem dá a cadeira de cálculo também. Poderiam ajudar às 
vezes nessas disciplinas. Pelo menos ajudar. Dois 
professores, por exemplo, têm cadeira de cálculo que 
ficam dois professores para dar disciplina de cálculo. 
Um dia é um professor, outro dia é outro, então eles 
poderiam colocar um professor da engenharia junto de 
vez em quando para dar um pouquinho da disciplina. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Eu compreendo da narrativa de Leonardo que ele sentiu a necessidade de uma maior 

contextualização para as disciplinas de física, química e sobretudo de cálculo. Ele fala de 

um direcionamento maior dos cálculos para a engenharia. Evidência nessa discussão um 

conflito entre os professores sobre a necessidade de especialistas para ministrar aula de 

cálculo. Conflito entre um professor de engenharia elétrica com experiência em Cálculo 

e que tinha interesse em lecionar essa disciplina e de professores de Matemática que não 

admitiam que essa disciplina fosse ofertada por um profissional que não fosse de 

Matemática. 
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Reflexões sobre como o/a discente compreende e significa a primeira etapa 
formativa e a atuação dos/das docentes nesse processo 

Eu compreendo que os relatos do aluno e das alunas mostram dificuldades de 

compreensão dos conteúdos, inconformidade com excessos de conteúdos e avaliações, 

uma descrição que me parecer demonstrar um comprometimento, intenso e exaustivo, 

com os processos de ensino aprendizado mais preocupados com os conteúdos, e por isso 

dogmático e enciclopédico, e menos com os/as alunos/as e como o desenvolvimento de 

processos de aprendizado. E muito em decorrência dos aspectos supracitados, de uma 

cultura positivista de ensino, agravadas no BICT pelo fato das disciplinas serem maiores 

em conteúdo que as habituais disciplinas de cálculo em outros cursos de engenharia. Mas, 

também, agravadas por deficiências do ensino médio, horas perdidas no trajeto da casa a 

universidade, entre outras questões, a dificuldade de conciliar as disciplinas com outras 

atividades acadêmicas. Porém, o que fica nítido nas narrativas, é o pouco espaço para 

os/as alunos/as, e o desencadeamento de uma relação conflituosa, sensação de 

impotência, que gerou angústia e sofrimento ao/as estudantes, principalmente nos quatro 

primeiros semestres do curso. 

Nas narrativas dos sujeitos da pesquisa compreendo ver um reflexo de uma educação 

enciclopédica, abstrata, dogmática, mais comprometida com o conteúdo a ser assimilado 

e menos com as formas de aprendizagem dos/as alunos/as. Docentes que não vêm os/as 

alunos/as como sujeitos, pois, estão mais comprometidos/as com os conteúdos a serem 

ministrados. Nessa ótica, o sujeito aprendiz desaparece da concepção do processo de 

ensino aprendizagem, aparece apenas o/a professor/a, o conteúdo e as avaliações. O/a 

professor/a preocupa-se basicamente com a melhor forma de transmitir o conteúdo a ser 

assimilado pelo/a aluno/a, com a sua performance. Esse é o processo depositário, 

conforme nos alerta Paulo Freire. Trabalhamos a melhor forma de realizar uma exposição 

do conteúdo para o/a aluno/a. E não trabalhamos as perspectivas de estudos, reflexão, 

análises, ou seja, as aprendizagens numa perspectiva mais ativa de elaborar os 

conhecimentos e contextualizar esses conhecimentos a serem elaborados. Optamos pela 

abstração da realidade, pela linearidade comunicativa, pela valorização da oralidade e 

pelas representações figurativas, e descartamos as vivências, e as trocas de informações 

pelo diálogo. Não só pelos diálogos entre os/as discentes e docentes, mas também, pelos 

diálogos suscitados por uma literatura frente a um contexto, entre o conhecimento 

abstratamente organizado pela literatura técnica com o conhecimento prático, em uma 
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dinâmica de ir e vir, do teórico ao prático, e do prático ao teórico, é o incremento das 

vivências ao aprendizado acadêmico. Estou falando de uma prática contextualizada. Um 

caminho que suscita possibilidades diversas, entre o campo abstrato e o prático, suscitadas 

também pelas particularidades de um contexto que funciona como mediador entre a teoria 

e a prática, entre os/as docentes e discentes.  Nas palavras de Paul (2015) deixamos de 

realizar um ensino que valoriza o pensamento crítico, interrogativo, mais autônomo, 

dialógico, cooperativo, voltados para resolução de problemas, de maneira a valorizar a 

subjetividade e a qualidade de vida, voltadas para os problemas contemporâneos (PAUL 

prefácio do livro de MORAES, 2015). Eis nas narrativas do/as aluno/as os problemas e 

conflitos de uma tradição cultural impressa na compreensão sobre os atos do currículo. 

O grau de abstração do conteúdo é tamanho, que nas narrativas compreendemos 

expressões que denotam que o que é aprendido não faz sentido, não tem uma aplicação, 

é um subterfúgio para reprovar, selecionar os mais resistentes.  

Nas narrativas do/as aluno/as me parece que a prática de ensino ficou circunscrita a uma 

prática de ensino-aprendizado pouco reflexiva, voltada para decorar e aplicar fórmulas 

matemáticas, de física e de química em uma prova, sem gerar reflexões dos significados 

dos conteúdos dessas disciplinas em torno da vida deles/as, e em torno da profissão 

pretendida pelo/a aluno/a. Uma perspectiva de aprendizado muito parecida com a minha, 

nos primeiros períodos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. 

Aprender cálculo para mim, era como realizar um exercício braçal, realizar o maior 

número de operações possíveis até o momento que os cálculos se processassem quase 

automaticamente ao estímulo da visão. Por isso, eu considero que os/as alunos/as 

simplesmente consideravam maçante, massacrante, desestimulante, frustrante, temidas 

entre outros adjetivos, e não reconheceram utilidade nessas disciplinas, por mais que elas 

tenham.  

Como os conteúdos são desenvolvidos nas disciplinas com elevado grau de abstração, 

eles não são significados, eles não entram num campo de possibilidades de compreensão, 

aplicação e uso. Não abrem campos de possibilidade de serem utilizados pelos/as 

engenheiros/as na compreensão e resolução de problemas. E as narrativas apontam para 

a necessidade de efetuar mudanças nos nossos padrões educacionais. Compreendo que na 

perspectiva das narrativas existiu um conteúdo trabalhado a um nível muito abstrato. 

Existe da parte do e das discentes uma busca por um contexto, ou ao menos uma 

realização mais prática, e na existência da prática, uma realização mais dialógica entre a 
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prática e a teoria, uma prática que permita dar mais sentido ao campo da teoria, mas 

significado a sua vida. Compreendo também nessas narrativas, uma falta de abertura para 

as emergências, quando verificamos em relatos anteriores a solicitação de discentes por 

exemplos, por uma contextualização, e a falta de abertura do professor nesse sentido.  

Dou seguimento as narrativas que me permitiram fazer reflexões sobre a relação 

discente/docente/conteúdo no que é tocante as emergências, ou melhor, as demandas 

dos/as alunos/as que surgiram no decorrer do processo ensino/aprendizado mais 

acentuadamente na segunda etapa formativa. 

FERNANDA 

E aí, eu lembro de uma vez que já no ciclo tecnológico eu 
fui cursar disciplina de Concreto Armado e eu fui muito 
questionada, tanto pelos professores como pelos alunos, de 
eu estar cursando Concreto Armado, não sabiam por que 
Concreto Armado estava na grade da Engenharia 
Ambiental, no caso do BI pra quem ia escolher a 
Engenharia Ambiental, a gente ia dividir essa disciplina 
com Civil. Eu sabia porque eu já tinha cursado a disciplina 
de Soluções Sanitárias, e eu sabia porque que eu ia 
precisar. Mas, nessa disciplina não teve nenhum 
direcionamento para usar o Concreto Armado no 
dimensionamento de estruturas voltadas para a Engenharia 
Ambiental e Sanitária. Como o professor de Soluções 
Sanitárias havia me dito que aconteceria no 
dimensionamento de fossas e cisternas. Eu não vi 
nenhuma dessas soluções, por mais que eu estivesse 
instigado o professor no começo, mas aí, com tanta ... é 
assim... ele me colocava numa posição tão ruim que 
acabou que eu parei. E aí, na primeira prova eu estudei 
muito, muito, muito igual a uma louca justamente porque 
parecia que eu tinha que tentar me provar ali, naquele 
espaço, as pessoas duvidavam da capacidade dos alunos 
de Engenharia Ambiental, que no caso era eu, naquela 
turma especificamente. E aí, eu acabei tirando a maior nota 
da turma e isso que depois meio que impôs mais respeito. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Quando os conteúdos disciplinares são trabalhados como dogmas conforme aprendemos 

com Souza (2008) elimina-se o sujeito da pesquisa o sujeito do aprendizado, e na 

perspectiva de Edgar Morin (2011) desprestigia-se a racionalidade aberta, ou seja, o 

dialogo com o contexto de vida dos sujeitos, a abertura das disciplinas a aspectos que 

emergem da curiosidade dos indivíduos. Compreende-se aí uma falta de abertura do 

professor às emergências, à curiosidade da aluna, à busca do conhecimento que a motiva. 

Fernanda conta que na disciplina de Concreto Armado o professor a colocou em situação 
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ruim em decorrência da sua insistência em trabalhar estruturas aplicas à EAS. Ao ponto 

dela se sentir obriga a provar seu valor na disciplina. 

IOLANDA 

E aí, tivemos é algumas cadeiras. Uma outra dificuldade 
em relação às cadeiras é que tem muitas cadeiras comuns 
com a Engenharia Civil, a Engenharia Ambiental e 
Sanitária, mas, que eram dados por professores da 
Engenharia Civil, então eles voltavam totalmente a 
cadeira por lado da Engenharia Civil, e aí ficava 
faltando uma relação com a Engenharia Ambiental e 
Sanitária. Então, a gente sentia muita falta disso, como 
era o caso das Instalações Prediais que é uma cadeira já 
logo quando a gente entra na Engenharia Ambiental e 
Sanitária, mas que foi totalmente voltada para a 
Engenharia Civil. Pouco se viu sobre Instalações 
Sanitárias, eu acredito que poderia ter, alguma coisa 
relacionada a reaproveitamento desses efluentes, como 
eu poderia fazer uma canalização para fazer esse 
reaproveitamento, reaproveitamento de água de 
chuva, porque mais na frente, já no oitavo, no nono 
período, eu entrando na empresa júnior (...) e aí 
desenvolvia projetos hidrossanitários em reformas ou 
construção. Aí chegou um cara de uma igreja, que queria 
construir uma igreja, e aí ele falou assim: ah! eu queria 
muito fazer o reaproveitamento de água da chuva. E aí! Eu 
percebi que não foi falada nada disso na cadeira de 
Instalações Prediais. E era uma coisa que na cadeira de 
Engenharia Ambiental e Sanitária poderia muito ter. E aí, 
eu fui falar com o professor. Oh professor, ele queria um 
reaproveitamento aí. E o professor falou: ah! Isso é 
muito difícil, vai sair caro para ele. Fala que é melhor, 
ele só coletar água, mas aí não vai ter nenhum 
bombeamento para dentro, quando ele precisar dessa 
água. E aí eu, quando ele pediu isso, então, eu pensei 
logo no aproveitamento de água de chuva, as calhas 
coletando e essa água podendo ser, passando por uma 
filtração podendo ser usada nos sanitários. E aí, o 
professor joga esse balde de água fria, dizendo que é 
um processo caro e complicado e nem me deu mais 
detalhes a respeito, e nem me ensinou a fazer. Então, 
eu senti falta disso. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Iolanda também conta as dificuldades enfrentadas com as disciplinas compartilhadas 

entre os cursos de Civil e EAS. Aparece na sua narrativa um foco maior para a Engenharia 

Civil em detrimento do curso de EAS. E narrativa sobre a empresa Júnior podemos 

perceber uma falta de abertura do professor para o novo, para a curiosidade da aluna, para 

fomentar o conhecer a conhecer, a ideia de reaproveitamento da água de chuva foi 
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apagada e não mantida no campo da mediação conforme nos ensina Morin, onde a teoria 

é colocada como uma fonte de ajuda e orientação e não como um dogma. 

LEONARDO 

Leonardo também fala das disciplinas compartilhadas entre as engenharias. 

Aí é ... (pausa demorada). Depois do quinto período eu 
percebi outra coisa que era muito ruim no que era um 
problema assim no curso. Que podia afastar um pouco as 
pessoas. Que era uma dificuldade. Que era a questão das 
cadeiras em conjunto. Não que não seja bom fazer as 
cadeiras em conjunto, mas tinham disciplinas dadas com 
outro curso, como no curso de Civil. Acho que perdia um 
pouco da importância para a Engenharia Ambiental e 
Sanitária. Até mesmo a disciplina de Hidrologia. A de 
Hidrologia agora, que está sendo dado agora com a 
professora <nome suprimido>. É eu vi algumas aulas, e 
estava sendo muito boa. Mas no tempo que a gente fez. 
Que a gente é mais antigo. A gente fez com o professor de 
civil, né. Não vou mencionar o nome aqui, mas. O 
professor falava mal do curso da Engenharia Ambiental. 
Então, ele não dava nem a aula. Aí então o pessoal de civil 
mesmo perguntava: o que ele deu aula hoje. Ele só ficou 
aqui ficou falando mal do outro curso. (...) Então, eu 
achava assim, essa cadeira junto com outros cursos 
talvez não seja tão boa. Era melhor se fosse separado. 
Que a Engenharia Ambiental ia saber para que lado ia 
se guiar. Ia ser uma coisa direcionada pro Engenheiro 
Ambiental e Sanitarista. Não uma cadeira como o 
pessoal de civil que ia ficando só focado naquilo.  Aí 
tem, por exemplo cadeiras de ... é ... topografia. É uma 
cadeira muito boa que tem que ter pra gente mais que 
é visada só em fazer medição de escala para fazer uma 
construção de um prédio, por exemplo. Eles não vêm, 
por exemplo, quando a gente teve um ... uma visita na 
cadeira do professor <nome subtraído> com o pessoal 
da ANA, eles mostraram para a gente o uso da 
topografia na medição de vazão. Em outras coisas que 
a gente não tinha visto na teoria. Que a gente foi ver na 
prática e a gente utilizou de muitas coisas. Que talvez 
no curso de Engenharia Ambiental, fosse uma cadeira 
isolada para ele, a gente teria esse conhecimento já. Por 
que o professor iria direcionar para esse lado. Se a 
gente não tivesse tido essa aula prática a gente não ia 
saber disso. Então, tem muitas disciplinas que eu acho que 
não devem ser dadas, não deveriam ser dadas junto com 
outros cursos. A cadeira de Instalações Prediais, por 
exemplo. Não é dado conhecimento suficiente, até por 
conta de que, eu acharia que ela deveria ser dada numa 
sala de informática, a gente fazendo todo o projeto de 
instalações prediais, sendo explicado e não como ela é 
dada. Ela é dada simplesmente nos slides, basicamente 
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como o senhor falou da transparência, só que agora é no 
slide. E o professor vai lendo e passando os slides e 
falando, não, numa instalação tem que ter isso, tem que ter 
aquilo, tem que ter aquilo outro. Então não é feito um 
projeto. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Leonardo também compreende uma falta de abertura para os alunos de EAS em algumas 

disciplinas compartilhadas com alunos da Engenharia Civil.  

Reflexões sobre narrativas de discentes em relação a atuação dos/as docentes segunda 
etapa da formação  

Compreendo das narrativas dos sujeitos discentes dessa pesquisa que ele e elas têm 

demandas, criam expectativas em volta de um aprendizado mais contextualizado, mas 

significativo. Nessas narrativas podemos ver certa dificuldade e/ou resistência do/a 

professor/a de se abrir para as proposições, para as emergências que possam surgir na 

relação com os/as estudantes, uma relação propositiva em fazer algo diferente, 

acrescentar um conteúdo diferente ou de forma diferente. Acho que além da cultura 

positivista enciclopédica e conteudista muito presente nas engenharias, nos cursos novos, 

a ausência de professores/as especialistas, a insegurança frente o conteúdo a ser 

ministrado, muitas vezes disciplinas ministradas pela primeira vez, ou até mesmo, para 

os/as professores/as mais experientes a acomodação frente o seu planejamento 

pedagógico, ao modo de dar aula e conduzir o conteúdo, além de salas muito cheias de 

alunos/as, a ausência de equipamentos, e demais recursos, essas questões podem ser fatos 

que colaboram para uma falta de abertura para o novo e o inesperado, e até mesmo 

desmotiva o/a professor/a para o novo. Fazendo o/a professor/a optar por uma condução 

do estudo muito limitado a interpretação de uma literatura técnica mais tradicional e com 

menos abertura para as curiosidades e os interesses dos/as alunos/as. Essa postura do/a 

docente imagino eu, termina por interferir em uma maior abertura a emergência e 

permeabilidade das disciplinas. Os/as professores/as se fecham a ouvir os/as estudantes, 

ou até assumem uma postura pouco receptiva com os/as estudantes evitando assim novos 

desafios na realização da disciplina, na feitura de trabalhos, novas conduções da atividade 

de ensino. Então, eu acho que parte das narrativas do/as estudantes revelam essa falta de 

abertura, e ela é percebida pelo/as aluno/as principalmente nas disciplinas compartilhadas 

entre as engenharias. Existe na etapa das disciplinas específicas, disciplinas que são 

comuns entre a EAS e a Engenharia Civil (EC) e são oferecidas as duas turmas, até mesmo 

pela limitação dada a instituição em acesso a códigos de vagas para professores/as. E 
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essas disciplinas são ministradas pelos/as professores/as da coordenação do curso da EC, 

tanto para os/as alunos/as de ESA como de EC. E verifica-se nas narrativas as impressões 

do/as aluno/as que denotam essa falta de abertura. Segundo o/as aluno/as os professores 

se esquivam a conduzir o conteúdo para aplicações também na EAS, quando não, segundo 

relatos passam a questionar a qualidade do curso de EAS. Somados a isso, também 

compreendemos aí, que falta uma compreensão do/das aluno/as sobre o fenômeno 

estudado, pois, se ele/a entende o fenômeno ele/a passa a compreender que ele tem 

diversas possibilidades de aplicações, além daquela que por ventura o/a professor/a tenha 

exemplificado. 

Passadas a fase concentrada em conhecimentos mais abstratos, das físicas, químicas e 

matemáticas e a fase de transição, mais específica, onde os/as alunos/as já definem as 

engenharias que desejam seguir, o foco de seus aprendizados, as demandas em volta desse 

foco, chegamos agora as etapas formativas do conhecimento mais aplicado e mais 

concreto às engenharias, assim como definido na perspectiva formativa de Comte. A 

partir desse momento veremos narrativas que destacam aspectos da transição entre a 

primeira fase formativa, considerada mais abstrata e de conteúdos mais gerais, e última 

etapa formativa, mais específica e profissionalizante, e sobre os sentimentos e vivências 

narrados sobre essa fase de transição.  

FERNANDA 

Então, a partir daí, do quinto e sexto semestre, com as 
disciplinas específicas do Bacharelado Interdisciplinar, 
voltadas para a Engenharia Ambiental, eu tive mais 
contato com o curso, e com certeza nesse momento, o 
meu otimismo a minha satisfação com a minha escolha 
cresceu demais.(...) Já no segundo ciclo, todas as 
disciplinas foram muito bem dadas, foi muito diferente 
do BI. Os professores de Engenharia Ambiental eram 
muito mais humanizados, eles entendiam muito nosso 
tempo, se colocavam no nosso lugar, acho que as 
disciplinas assim, mais maçantes foram: Poluição 
Atmosférica, que maçante assim, mas não era como o BI 
que pegou mais. Poluição atmosférica e drenagem. Só que 
foi um maçante diferente, porque a gente ficava muito 
cansada assim. Era uma pressão bem grande, era 
muita coisa para aprender, mas teve um retorno muito 
grande. Tanto que agora no mestrado, eu estou me 
destacando bastante nisso assim. Eu consegui passar com 
A em hidrologia por muita coisa que eu aprendi em 
drenagem que eu consegui aplicar, e também em poluição 
atmosférica. Eu estou tendo uma disciplina agora e o meu 
conhecimento assim, está bem ... nivelado com o pessoal 
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de outras universidades. Então, você vê que o professor 
puxa, mas tem um retorno muito grande. No cálculo, 
no concreto né, toda essa didática assim de explorar o 
aluno de uma forma negativa não era tão bom. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Fernanda retrata nas suas narrativas o momento de satisfação vivido entre o 5º e 6º 

semestre do curso. Mostrar ter dito uma relação diferente da expressada na primeira etapa 

formativa. Identificou nos professores o valor de humanização, e uma compreensão de 

que obteve um retorno com o aprendizado. 

IOLANDA 

E aí também teve o fato, como eu falei, que os professores 
engenheiros ambientais e sanitaristas, eles chegaram 
mesmo no nono período. E foi muito bom porque eles 
tinham experiência de campo. A maioria dos que 
chegaram. Então, eles falavam durante as aulas, olha é isso 
e isso, porque os outros, nossos professores que não eram 
engenheiros ambientais, eles eram mais ligados com 
projetos de pesquisa, então, eles falavam da experiência 
deles em projetos. E esses ambientais chegaram com 
experiência de campo. É uma coisa que enche meus 
olhos, vamos dizer assim, porque eu fiz o curso não 
visando ser professora inicialmente. Sendo que eu poderia 
ser depois, mas eu quero ter experiência de campo. Então, 
trabalhar com a mão na massa. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019).  

Iolanda particulariza o nono período, como o período de compartilhamento de 

experiências de campo. Período que passou a trabalhar com professores/as Engenheiros 

Ambientais e/ou Sanitaristas que levavam para sala de aula suas vivências profissionais. 

Ela evidencia um momento importante para ela como aquele que revelou experiências de 

vida no trabalho. 

LEONARDO 

Então, a gente tinha que ler o livro mesmo todo tempo e 
tentar chegar em casa e fazer questões, questões, 
questões. Aí, eu fui fazendo. Fui ficando no curso, fui 
persistindo, fui passando, deu certo passar nos cálculos. 
Aí, quando cheguei no quinto período, foi quando eu 
de fato, que eu até, nesse tempo, quando fiz a cadeira, 
a sua cadeira né de Soluções Sanitárias 
Unidomiciliares com a <nome suprimido> e com a 
<nome suprimido>. Foi quando eu e <nome 
suprimido> até conversamos, é de fato o que a gente 
quer. Foi quando a gente gostou mesmo do curso, foi 
quando o senhor deu aquela disciplina para a gente, que 
serviu até como, acho que até sentimos falta dessa 
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disciplina que eu acho Introdução a Engenharia Ambiental 
e Sanitária, que era o que a gente queria para ter aqui no 
curso. Que era uma disciplina que não teve. Mas, quando 
a gente teve aquela cadeira a gente viu que a gente queria 
de fato aquilo. A gente gostou bastante. A gente viu todas 
aquelas soluções. (...) Eu vi tudo que eu poderia fazer. 
Gostei do curso, vi. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019).  

Leonardo coloca o primeiro ciclo de formação numa perspectiva de persistência, leituras 

e realização de exercícios. Na segunda etapa formativa como a etapa que levou ele e as 

suas colegas a significação e identificação com o curso. 

Reflexões sobre narrativas de discentes em relação a atuação dos docentes 
(segundo momento)  

Compreendo nas narrativas dos sujeitos uma mudança da relação discente-docente-

disciplinas. O que muda nas narrativas de forma mais significativa quando relacionadas 

às etapas mais específicas e profissionalizantes, em relação às etapas formativas iniciais, 

é a sensação de identificação com o curso, é o alcance a significados, vemos nas narrativas 

o uso da expressão “passou a fazer sentido”, é a sensação de alívio, algumas das 

estudantes chegaram a respirar fundo em seus relatos ao se referir as etapas formativas 

mais aplicadas. É muito presente nas expressões do/as aluno/as do curso a afirmação que 

chegou à engenharia, que aí sim se identificaram com o curso, se apaixonaram pelo curso. 

Na primeira etapa vemos recorrentemente a expressão da desistência, da resistência, do 

desânimo entre outras similares. Acho que isso é um ponto importante a observar, pois, 

pode nos levar a repensar esse modelo, assim como evidenciamos na nossa discussão 

teórica o que fez o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto das Cidades da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) na concepção do seu currículo. Para 

refrescar a nossa memória, na UFESP os currículos dos cursos oferecidos pelo citado 

instituto incluíram as matemáticas, físicas, químicas e biologias, os fenômenos mais 

universais em um contexto maior de discussão, em condição dialógica, considero eu, 

favorecendo maiores possibilidades da realização de sentidos em torno dos conteúdos, 

maior diálogo entre a teoria com um contexto prático e mais amplo que o laboratório, pois 

envolve os/as estudantes e seu corpo técnico docente na resolução de um problema 

contextualizado, os problemas que acometem as cidades, reforçando a perspectiva do 

aprender a aprender. Nessa proposição, a meu ver podemos dialogar com a perspectiva 

dos estudos tomando os fenômenos na sua especificidade, mas também na sua 

generalidade. 
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Então, até o presente momento, destaco o caminhar dos estudantes, evidenciando as 

etapas formativas que tem como base as disciplinas. Porém, vou evidenciar nas narrativas 

os sentidos e compreensões dos sujeitos da pesquisa também sobre as atividades que 

desenvolveram em decorrência do curso, atividades que oferecem um contexto de 

trabalho maior que o disciplinar. Então, veremos as vivências do e das discentes no 

estágio curricular, nos projetos de natureza extensionista e de pesquisa, empresas 

juniores, dentre outras, e por fim, a as atividades realizadas nas oficinas.    

EIXO TEMÁTICO 3: Como os/as discentes compreendem e significam as Oficinas 
Interdisciplinares e demais atividades formativas contextualizadas em sua 
dinâmica e sobre a atuação do/a docente nesse processo. 

Na minha narrativa formativa eu narro o contexto como meio em que eu desenvolvi 

atividades práticas que me oportunizaram construir sentidos na vida e ao conhecimento 

teórico. As atividades contextualizados na minha narrativa me deram um maior 

protagonismo na elaboração de conhecimentos. Me oportunizou colocar em prática a 

teoria, concretizar e adaptar os conteúdos que me foram ensinados de forma abstrata, 

pragmática e na maioria das vezes de forma dogmática. O contexto me oportunizou a 

colocar a teoria em uma dinâmica que me provocou dúvidas e incertezas, e me conduziu 

a leituras e a buscar orientações para efetivar uma tarefa a ser realizada. Me 

oportunizaram a formar aprendizados que emergiram da convivência, do diálogo, da troca 

de experiências, das emergências e do inusitado, da resiliência frente a dificuldades, entre 

outros aprendizados que de modo geral não foram promovidos nas atividades formativas 

circunscritas a sala de aula e a laboratórios. O tripé teórico, prático e contexto vivenciado 

foram importantes para minha formação profissional e humana. Ainda na minha história 

de vida, o contexto aparece como uma oportunidade para desenvolver diálogos com 

outros campos de conhecimento. Para Klein (2012) o trabalho contextualizado permite 

ao sujeito aprendiz identificar aspectos e fatos comuns, esclarecer diferenças entre 

distintos campos de conhecimento, e determinar ações baseadas em pontos comuns. Na 

perspectiva de Morin (2015) a oportunidade de um aprendizado contextualizado contribui 

para a formação mais autônoma e crítica dos/as alunos/as e para a formação de um maior 

senso de solidariedade e responsabilidade. Para Ladriere (1999) o contexto contribui para 

o desenvolvimento de uma racionalidade aberta, onde o racional é levado para o campo 

do razoável, e o conhecimento racional deixa de ser tratado como um dogma, e passa a 
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ser visto com campos de possibilidades e sujeitos adaptações necessárias em benefício de 

uma maior efetividade das ações. Para Ladriere (1999) o contexto é um campo mediador 

de saberes, do que sei e carrego comigo, porém em uma determina condição devo 

descartar, e/ou reconsiderar, e/ou adaptar frente a outras possibilidades que surgem na 

feitura de uma tarefa que suscitam novas questões, novas dúvidas e incertezas, novas 

leituras entorno delas. Suscitam na perspectiva de Paulo Freire (1992) o desenvolvimento 

de uma práxis educativa, o desenvolvimento do dialogo contínuo entre a teoria e o 

contexto de vida, frente a necessidade de atender a um problema. E desse enfrentamento, 

pensado, estudado, temos a oportunidade de desenvolver a capacidade de tomar decisões 

no campo do possível. Voltando a Morin (2011) o contexto colabora com o rompimento 

das estruturas disciplinares e fragmentadas do conhecimento dando às disciplinas uma 

maior abertura as emergências, ao que surge em um ambiente caótico, sistêmico e não 

controlado. 

Nesse eixo temático inicio a organização das narrativas sobre as atividades de estágio e 

trabalhos de conclusão de curso (TCC), que são atividades obrigatórias do currículo, 

buscando a compreensão dessa atividade formativa, para depois buscar as compreensões 

do/as discentes em volta das demais atividades contextualizadas, assim como empresas 

juniores, extensão, pesquisa e, no final tratarei das oficinas interdisciplinares, buscando 

entender como o/as discentes compreendem as oficinas e os desafios da atividade docente 

em torno delas. E abrindo a esse diálogo vamos a narrativa de Fernanda. 

As narrativas em torno das atividades de estágio 

FERNANDA 

No sétimo semestre, eu dei inicio ao semestre, mas aí, 
estava em um processo seletivo da Universidade Federal 
Fluminense apoiada pela Funasa para realizar os Planos 
Municipais de Saneamento Básico do Maranhão. No caso 
ajudar as prefeituras a realizar os planos. Eu fui 
selecionada nesse seletivo e passei quarenta dias viajando 
por dez municípios do Maranhão trabalhando para UFF 
em parceria com a FUNASA pra promover a primeira 
etapa dos planos municipais. Nessa primeira etapa, nós 
deveríamos fazer, nós fizemos, na verdade, o diagnóstico 
dos serviços do saneamento básico no município, além 
disso, nós capacitamos os comitês das prefeituras para 
atuar no plano municipal. Essa experiência foi a minha 
maior experiência profissional dentro do campo de 
engenharia ambiental e sanitária, eu cresci muito a 
partir dela. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  
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Segundo narrativa de Fernanda a atividade de estágio desenvolvida por ela, a oportunizou 

um contexto abrangente de trabalho, permitiu que ela participasse do diagnóstico 

realizado em dez municípios do Maranhão. Contexto de trabalho que a oportunizou 

crescer em experiência profissional. Na minha experiência formativa, as oportunidades 

que me proporcionaram exercitar um certo protagonismo na realização de uma atividade 

me deu na graduação e ainda me dá igual impressão, a de crescimento, a ideia de ter 

conseguido realizar uma tarefa, colaborar de forma ativa na realização de um estudo, 

compreender como esse estudo é concebido e efetivado. Então, eu relaciono aí a ideia do 

trabalho contextualizado à promoção do exercício de um maior protagonismo na aluna. 

Mas, a narrativa da aluna a seguir, amplia o nosso entendimento sobre o que ela entende 

por seu crescimento. 

Eu conheci a realidade do meu estado, sobre um outro 
olhar, um olhar muito mais técnico e aquela disciplina 
que eu mencionei que foi de Soluções Sanitárias 
Unidomiciliares Apropriadas foi superimportante 
para essa minha experiência. A partir daí, eu percebi 
como o meu currículo estava me ajudando, meu 
currículo no caso acadêmico. E a partir dessa 
disciplina e também das minhas experiências mais 
voltadas para esse lado social, eu consegui identificar 
deficiência nas comunidades do Maranhão por serem 
comunidades carentes. Pessoas que usavam soluções 
rudimentares e que eu tinha visto na disciplina, coisas 
que eu já tinha olhado em campo pelo projeto de 
extensão. E eu consegui perceber especificidades do 
estado e de algumas soluções que outros colegas que 
tinham uma formação um pouco mais voltada para 
soluções convencionais não conseguiam olhar. Ter um 
olhar tão crítico. Então, essa experiência para mim, foi 
fenomenal. Eu realmente voltei para a universidade 
depois de trabalhar para a FUNASA com outro olhar, 
muito mais amplo e muito feliz de que o currículo 
acadêmico do meu curso tinha me proporcionado um 
conhecimento para ir um pouco mais além, em uma 
experiência profissional. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019).  

A narrativa de Fernanda corrobora para a perspectiva de Morin (2015) sobre o aprendizado 

contextualizado contribuir para uma formação mais autônoma e crítica. Vejo na narrativa 

elementos discursivos que me permite ter o entendimento de que Fernanda teve a oportunidade 

de no estágio colocar em prática uma teoria. De usar o espaço social para dialogar com conteúdos 

ministrados em uma disciplina, para dialogar com vivências realizadas em atividades acadêmicas 

anteriores, como a de extensão. O estágio permitiu a Fernanda colocar a teoria em uma dinâmica, 

permitiu a ela exercitar uma prática educativa, colaborando com o rompimento de uma 
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perspectiva de conhecimento puramente disciplinar. As soluções vistas no campo pela aluna 

estavam ali, em operação, estavam em uso, ou sem uso, ou estavam sendo mal utilizadas, mal 

apropriadas, porém, as questões diante daquelas soluções estavam ali, sendo vividas. E nesse 

contexto, Fernanda pode ter tido a oportunidade de fazer o registro da realidade, e melhor, pôde 

melhor compreender como o contexto cultural, social, econômico, ambiental e como as interfaces 

dos serviços e soluções de saneamento com demais serviços públicos que se apresentaram, e com 

as atividades socioeconômicas, e demais infraestruturas e políticas públicas interferem na 

condições de implementação e gestão dos serviços e soluções de saneamento implementadas, ou 

na ausência das soluções e serviços de saneamento. Estas questões deram a aluna o que ela 

reivindicou no seu aprendizado, um olhar mais crítico sobre a sua profissão. 

E aí, a partir disso, no nono e no décimo semestre eu tive 
uma formação mais voltada para projetos, pra gestão. Que 
também foi muito importante e que também puxando 
novamente a experiência da FUNASA. A experiência 
tinha me dado bagagem para consegui compreender, 
fazer o link ali entre o que estava sendo dado e o que 
eu tinha olhado na prática. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019). 

E segundo a aluna, nessa experiência, ela conseguiu depois levar as suas vivências do 

estágio também a dialogar com as disciplinas de projeto e gestão. O que me faz perceber 

na narrativa de Fernanda o ir e vir elucidado por Morin (2011) e percebido por Moraes 

(2015) como fato dependente da transdisciplinaridade. Pois o ir e vir, entre a prática 

contextualizada e a teoria, e da teoria com a prática contextualizada é considerada por 

Moraes (2015) como essencial para melhor compreendermos os fenômenos provenientes 

das interações entre as partes. A prática pedagógica contextualizada é visto como um 

sistema aberto de aprendizado, enquanto às disciplinas, geralmente são conduzidas como 

sistemas fechados e isolados em determinados conteúdos que tratam de uma parcela dos 

problemas, porém, quando colocados em dialogo com o contexto, essas disciplinas têm 

uma maior condição de serem elevadas a uma abertura analítica e explicativa diante do 

vivido. Então eu compreendo, na narrativa de Fernanda, que ela no seu estágio dialogou 

com disciplinas, e nas disciplinas e nas atividades de extensão por ela desenvolvida, ela 

também trouxe suas vivências de estágio para melhor compreender as atividades e os 

conteúdos do campo da gestão. 

Eu também tive uma experiência muito exitosa, depois do 
campo da FUNASA, eu fui elogiada, gostaram bastante 
justamente sobre esse olhar crítico que eu consegui 
pegar ali. Coisas que são especificidades do Maranhão 
e trazer para o ramo da engenharia. E esse olhar foi 
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muito bem-visto pelo pessoal da FUNASA e eles me 
indicaram para compor a equipe do Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana de São Luís. Trabalhei em quatro 
municípios e mais uma vez tive uma experiência exitosa 
trabalhando em mais um plano. Depois disso eu fui 
chamada para alguns outros trabalhos mais voltados para 
essa área de planos municipais, então, a universidade 
conseguiu. O curso de engenharia ambiental e sanitária 
conseguiu me dá, mais uma vez falando, bagagem para 
mesmo estudante, ainda estudante consegui compor 
essas equipes e ter experiências profissionais ao longo 
da graduação. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Segundo a aluna o contexto produziu sentidos, lhe promoveu um olhar crítico, conexões 

com os conteúdos disciplinares, e na perspectiva dela a valorizou diante da equipe de 

trabalho, e lhe abriu perspectivas outras de trabalho. 

Eu trabalhei em dez municípios do Maranhão, no baixo 
Parnaíba e no alto Munim. Parnaíba e Munim são dois rios 
aqui do Maranhão. Foi como eu falei. Um trabalho mais 
positivo que eu já fiz assim. Eu vi realmente que eu escolhi 
o curso certo, eu fui muito elogiada pelo meu trabalho, 
então, eu vi assim que eu sabia muito bem o que eu 
estava fazendo. As pessoas conseguiram também 
perceber que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu 
tinha segurança nas coisas que eu falava. Que eu 
realmente falei coisas que tinham sentido. Foi 
extremamente positivo principalmente porque eu 
consegui fazer o link entre uma demanda social, que 
era a melhoria desses serviços, e o meu conhecimento. 
Então, isso para mim assim, foi por isso que eu escolhi 
Engenharia Ambiental e Sanitária. E consegui ver isso na 
prática, foi muito bom para mim. Me deu um gás. Voltei 
para o curso de uma maneira completamente diferente, 
com a mente muito mais aberta. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019).  

Fernanda compreendeu a sua vivência no estágio como o trabalho mais positivo realizado 

por ela. Nele ela se identificou com o curso, se sentiu segura na realização do seu trabalho, 

lhe abriu campos de possibilidade de atuar como profissional de EAS. 

Eu falando sobre meu trabalho, eu fui a campo com mais 
dois colegas. Não colegas do curso, eram colegas de 
trabalho que acabaram virando meus amigos. Um 
trabalhava junto comigo na parte do saneamento e outro 
na parte de mobilização social. Nosso trabalho era chegar 
no município, no primeiro dia nós tínhamos que treinar o 
comitê executivo e o comitê de coordenação da prefeitura. 
Esses comitês eram treinados na área de abastecimento de 
água, resíduos sólidos, drenagem e esgotamento sanitário. 
Eu fazia a parte de abastecimento e esgotamento sanitário, 
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a gente já captava algumas informações sobre como esses 
serviços estavam sendo prestados no município. E aí, esse 
primeiro dia era todo de treinamento da parte de 
saneamento. No segundo dia, eu e um colega de 
saneamento íamos a campo. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019).  

Fernanda descreveu a sua atividade no estágio, as dificuldades, os aprendizados. Trabalho 

que envolveu o olhar da comunidade sobre as condições sanitárias, os serviços de 

saneamento e as soluções sanitárias. E nessa atividade houve a inclusão e compreensão 

da comunidade como parte importante nesse processo. 

Nós tínhamos que coletar informações sobre como eram 
os quatro serviços. E a gente ia na ETA, não tinha ETE, 
mas, a gente tinha que  procurar a rede coletora e onde isso 
era dispensado, os rios, tentar estimar tempo de retorno de 
grandes chuvas, como estava o sistema de microdrenagem, 
se tinha macrodrenagem, se estava funcionando, se tinha 
refluxo de efluentes, tentar ver ali com os moradores 
qual que era a qualidade da água disponibilizada, se 
tinha lixão, como estava o lixão, estimar quantos 
caminhões iam com resíduo pro lixão por dia. Como 
estava a limpeza pública, se tinha capina, se tinha varrição, 
como eram esses serviços tanto na zona urbana como na 
zona rural. A gente também tentava ir em comunidades 
tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, 
quebradeiras de coco. Então, eu conheci muita coisa do 
meu Estado, e foi muito bom. Muito, muito bom mesmo. 
(...) Eu tive que lidar com diferentes pessoas, conseguir 
passar a mesma mensagem pro prefeito, para o 
secretário, para o pessoal do comitê, para as pessoas 
que eu entrevistava na rua, para as pessoas na reunião 
pública, então, isso também foi muito bom assim para 
mim que eu consegui ver, se eu conseguia convencer 
pessoas de diferentes idades e instruções sobre a 
mesma mensagem. E eu considero que sim. Que eu 
consegui. A minha equipe foi muito elogiada. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Fernanda ao explica como o trabalho foi realizado, evidencia que na atividade houve a 

inclusão e compreensão da comunidade como parte importante nesse processo.  

Esse diagnóstico era feito por um sistema que era no 
Tablete, que era da UFF. E essas informações iam todas 
para nuvem, logo depois de coletadas. E no terceiro dia, 
nós tínhamos uma reunião pública, onde o rapaz da 
mobilização social fazia um trabalho para conhecer e 
para coletar algumas informações, nós de saneamento 
confirmávamos algumas suposições e algumas coisas 
que nós levantamos, mas, nós não tínhamos como saber 
direito, a gente confirmava, a gente questionava na 
reunião pública. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  
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Ela identifica a importância da participação social no trabalho. 

Dávamos algum retorno do que a gente viu para a 
população, do que tinha que ser feito, essa parte de 
mobilização social é bem importante para que a 
população se aproprie do plano municipal de 
saneamento básico, então, eu também gostava bastante 
de fazer essa parte. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019).  

Ela pontua alguns percalços na realização do trabalho. 

E aí, nós percorremos esses dez municípios, ficando três 
dias em cada município. Tivemos alguns entraves em 
alguns deles, problemas políticos, em um, nós só 
conseguimos fazer o trabalho com o ministério público 
do lado, porque o município não queria aceitar, porque já 
estava envolvido em planos pagos, e aí não queria aceitar 
o plano da FUNASA que é de graça para o município. E 
foi isso assim. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

IOLANDA 

Então, sempre olhei para essa área de saneamento. Aí, eu 
tive a oportunidade de estagiar na CAEMA. Então, eu 
fiquei muito empolgada. Só que foi meio frustrante, 
porque lá, a questão de obras de saneamento, que é o 
abastecimento de água, a tubulação de efluentes é tudo 
com a Engenharia Civil. Que é uma salinha que tem lá 
no final. E que só vai lá acompanhado. Não tem nem como 
entrar. É só o pessoal de Engenharia Civil lá. Eu fui lá 
somente uma vez. Foi muito bom por que teve a questão 
socioambiental que era um projeto de saneamento que 
eles estavam levando para o interior. Então, eu fiz 
parte desse setor socioambiental, onde que essas 
pessoas desse setor viajavam para aquele local e 
perguntavam: e aí? Está se adequando aos novos vasos 
sanitários? Aos quites de descontaminação da água? 
Mas, só que eu não podia viajar. Por que eu estagiava. 
Então, eu ficava muito, quando elas voltavam de viagem, 
perguntando, sabendo como tinha sido. Como 
conversavam com a comunidade. Como elas atuavam lá. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Na minha história de vida eu digo que eu tive a oportunidade de participar de atividade 

de estágio que me deram oportunidade de aprender. Porém tive colegas que não tiveram 

tanta sorte quanto eu. Na atividade de estágio realizada por Iolanda, ela se sentiu frustrada 

por não poder atuar na área de projetos, sendo direcionadas para outros setores da 

empresa. 

E também depois fui para o setor de licenciamento. Que 
na verdade era outorga para perfuração de poços. Que é 
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uma atividade recente que a CAEMA está fazendo. Por 
que as primeiras obras eram sem outorga. Sem 
nenhum tipo de licenciamento. E aí, eu via como eles 
faziam. Como eles pediam. Eles faziam a publicação 
em jornal. Pediam a licença junto a SEMA. Mas, eu 
senti falta de ser desafiada no estágio. Ah, resolve isso, 
resolve esse problema. (NARRATIVA, IOLANDA, 
2019). 

Na narrativa de Iolanda, ela se coloca como observadora das atividades da empresa, 

pessoa sem desafios. 

Na verdade, lá, como é setor público, então, muitas coisas 
eles queriam esconder, então nem chegava a mim, 
entendeu. Eles só falavam o que queriam que eu 
soubesse. O que me deixavam saber. Então, eu senti 
muita falta disso. E aí, eu aproveitei o máximo, eu sempre 
perguntei, sempre tirei dúvidas. Como nesse tempo que eu 
fui no setor de Engenharia Civil foi por que eu perguntei: 
não, mas como essas obras são executadas? Ah, mas vocês 
disseram que aquela... tinha uma empresa lá, uma 
lavanderia que estava causando problemas... Se essa 
empresa está causando problemas por que não passa o 
sistema de saneamento lá por perto, já que vocês... E aí, 
ele me levou lá no setor de Engenharia Civil, e eu 
conversei lá com eles, para eles dizerem: ah, é que as 
vezes um serviço desse vai sair muito caro para a 
CAEMA. Então, é melhor fazer o mais fácil, então ... 
Vi que tem coisas que são frustrantes ainda. É no mais, 
atualmente, formada eu queria continuar a formação. Na 
verdade, eu queria trabalhar em campo principalmente 
para ter essa experiência. Mas, o que se vê, é que a cidade, 
ela é tomada pela Engenharia Civil, se precisa de obras 
de saneamento se contrata o Engenheiro Civil. É os 
engenheiros civis, é geralmente tem alguma 
especialização, ou algum curso em que eles estão 
tomando até conta da questão de estudos de 
licenciamento, tem engenheiros civis fazendo isso. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Um dos aspectos que considero importante que Iolanda vivenciou no campo profissional, 

foram os fatos que a fizeram perceber questões culturais e até políticas que dificultam e 

limitam a atuação do Engenheiro Ambiental e Sanitarista. Ela compreendeu que pelo fato 

da profissão dela ser muito recente no mercado de trabalho do Maranhão, os espaços 

desse profissional estão ocupados por outros profissionais, ou seja, tem uma questão 

cultural a ser vencida. 

LEONARDO 

Por que eu chegava lá de manhã, e eu que tinha que operar. 
Eu chegava antes do meu chefe. Então, quando eu chegava 
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lá, eu já começava a operar a máquina para a empresa 
funcionar. Eu tinha que chegar as sete horas e já colocava 
para ligar a máquina e fazer a retrolavagem dos tanques e 
tudo mais. Ele me ensinou a fazer tudinho isso. Então, 
achei muito boa, esse aprendizado que eu tive na empresa.  
(...) Além dessa parte de abastecimento de água e 
tratamento de água. Eu aprendi também a questão de 
análise de água, análise química e microbiológica. Que 
era eu o responsável por lá. Eu fiz um curso aqui na 
UFMA. E aí fui selecionado para o estágio justamente 
por esse curso que eu fiz. Que era o diferencial que eu 
tinha. E aí, quando cheguei lá aprendi novas técnicas 
de análise de água. Eu tomava conta da água que era 
servida na empresa. Por que a empresa, é uma empresa de 
fornecimento de água. Então, tinha que ver toda a 
qualidade da água que estava. Eu chegava no laboratório 
depois de ligar todo o sistema de abastecimento, eu ia fazer 
análise. Todo dia fazia análise da água. Para saber como 
estava água no físico, química e microbiológica. Então, 
foram coisas que eu aprendi muito na empresa. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Leonardo descreve a sua rotina no estágio, e sobre o estágio diz: “acrescentou muito, na 

minha formação”. Também suscinta um certo dialogo entre o estágio com conteúdos 

disciplinares, bem como, reforça uma impressão que eu tenho sobre a atividade de 

estágio, quando na minha narrativa eu coloquei que as empresas procuram aproveitar o 

que o/a aluno/a já sabe. 

Por exemplo, numa estação de tratamento de água. Eu 
estagiei lá na <nome suprimido>.  Lá na cidade de São 
José de Ribamar. E lá eles têm uma míni estação de 
tratamento de água, né. Por que eles puxam a água do 
poço. E fazem todo tratamento da água. Então, eu tinha 
disciplinas de estação de tratamento de água e esgoto, 
porém, era só teórico. E quando eu cheguei lá. Eu vi a 
estação em si. Na prática. E inclusive, eles me ensinaram 
a operar. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Ele justifica o acréscimo a sua formação dado pelo estágio pontuando aspectos da sua 

vivência no estágio e se referindo a disciplinas que lhe deram uma perspectiva teórica e 

depois no estágio ele pôde ver na prática. 

E aprendi muito como funciona uma empresa. Por 
exemplo: lá também foi ruim por outro lado. Eu aprendi 
que uma empresa, querendo ou não. Ela quer saber sempre 
dos lucros. Saber se tem uma boa imagem com a sociedade 
e se está tendo os lucros. Quando eu estava lá. Lá gera 
muito resíduo plástico e metálico. Por que. Plástico por 
causa dos garrafões, lá é tudo no plástico, tem esses 
PETs, tudo é plástico. Só que as alimentações deles vêm 
no marmitex de alumínio. Quando eu estava lá percebi 
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que eles colocavam tudo misturado. Em um lixo só. 
Plástico, alumínio, resto de comida. E aí, de vez em 
quando, aparecia alguns vetores lá, abelhas, essas 
coisas no lixo. Dava muito problema. Aí, eu fui falar lá 
com o chefe lá que ele poderia separar esses resíduos. 
Aí, ele mandou eu fazer um projetinho de como eu 
queria separar esses resíduos. Eu fiz o projeto e 
apresentei a ele. Ele gostou muito do projeto. Inclusive, 
eu mostrei umas empresas de lá, perto, que elas 
recolhiam esse plástico e recolhiam o metal. Aí, ela só 
tinha que dá uma destinação para o resto de alimento, 
que tinha lá, quando os cachorros de lá não comiam, o 
que sobrava eles podiam fazer compostagem por que 
eles têm um grande espaço de campo lá. Só que aí, ele 
falou que, poxa, aí, ele pediu para me ver o gasto que 
ia ser. Para fazer todo esse sistema. Aí, eu fiz a 
operação do gasto e ele falou, poxa, eu pensei que seria 
de graça. Ele queria só se fosse de graça e não tivesse 
gasto nenhum com funcionário. Nenhum funcionário 
fosse jogado para nenhuma outra função. Por exemplo, dos 
serviços gerais tinham quatro funcionários, e eu tinha 
colocado um funcionário para fazer essa função na hora 
vaga. Pois tem um horário que eles não fazem nada. Que 
eles ficam sem operação. Então, eu coloquei que esse 
funcionário poderia fazer essa função aqui. Já que tinha 
que fazer pela manhã e pela tarde. E eu só estava lá pela 
manhã. Eu me disponibilizei para fazer pela manhã. Mas, 
precisava de alguém para fazer lá de tarde. E aí, eles não 
queriam pagar essa pessoa pra fazer. Por que eles tinham 
uma boa imagem por volta. Então, eles não precisavam 
disso. Então, o que eles estavam fazendo, eles estavam 
juntando todo o lixo em um, e jogavam tudo para a coleta 
urbana. Tudo misturado, plástico, alumínio com 
resíduo de comida, então, foi uma ideia que eu dei para 
eles, mas, eu vi que eles só estavam dispostos a fazer, se 
isso gerasse lucro. Ainda tinha isso, eles queriam saber se 
a separação ia gerar lucro. Só que a empresa que tinha lá 
perto, ela recolhia, mas, desde de que ela não pagasse. Ela 
recolhia de graça, ela levava os caminhões dela para 
recolher. E ele só queria se fosse assim, a empresa que 
fosse recolher, ela pagasse. O ruim das empresas privadas, 
é esse problema. A grande parte das pessoas pensam 
somente no lucro. Se tiver um pouco de gasto a mais. 
Eu ainda falei para ele que isso poderia gerar um ISO 
para empresa. Pelas boas práticas e tal, mas, se eu não 
mostrasse uma planilha de lucros que a empresa ia ter, 
eles não iam aderir aquela ideia. Então, foi um lado 
ruim que eu olhei. A empresa é muito boa. Eu como 
estagiário aprendi bastante coisa.  Mas, tem esse lado ruim. 
Do lucro. Que eles só querem o lucro. Só que mesmo 
assim, eu avalio que. Eu poderia ter estagiado mais. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 



209 
 

Além de colocar aprendizados técnicos em prática, o aluno afirma ter desenvolvido uma 

certa autonomia propositiva, e aprendeu sobre o funcionamento de uma empresa, e sobre 

os limites a proposições técnicas em uma empresa, e os limites de sua atuação numa 

empresa. 

Que eu estagiei só lá e no IBAMA. Meu outro estágio foi 
no IBAMA, que eu também achei muito efetivo o que eu 
aprendi muito da parte de licenciamento ambiental. 
Aprendi bastante sobre licenciamento ambiental. E fiz 
vistorias com o IBAMA, na Vale, na IMAPE. Vi como 
funciona as empresas IMAPE e Vale. Como funciona 
essa questão do licenciamento ambiental do IBAMA, 
como é feito o licenciamento nessas empresas. Só que 
essa questão que eu avaliei que eu poderia ter estagiado 
mais, por que eu aprendi muito na Vale e estagiei apenas 
no último ano. No nono e no décimo período. Fiquei seis 
meses na <nome suprimido>. E fiquei quatro meses no 
IBAMA. Então, eu acho que, se eu tivesse estagiado em 
outras empresas, ou até lá mesmo mais tempo, eu poderia 
ter aprendido bem mais. (NARRATIVA, LEONARDO, 
2019). 

No estágio que realizou no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) afirma ter 

atuado no licenciamento ambiental e ter participado de vistorias técnicas. E se recente de 

não ter estagiado mais. 

A teoria é muito importante.  É excepcional. Mas, eu 
acho que a prática ajuda bem mais. Depois que a gente 
tem a teoria e a gente coloca em prática a gente 
consegue captar muito bem tudo aquilo que a gente. 
Quando a gente vai pra prática a gente fala ah! Foi isso 
que eu vi o que o professor falou na teoria. Agora eu 
entendi o que o professor falou. Agora eu estou 
entendendo na prática como é que funciona. Por que 
quando a gente faz na teoria a gente fica imaginando 
aquilo na nossa mente. Até a gente ver na prática. Por 
exemplo, sistemas de abastecimento de água, que eu via 
todo tempo na teoria, imaginava, não, tem a adução 
tem tudo mais tudo mais. Quando eu fui para a 
empresa, para a <nome suprimido> e eu mesmo fiz. E 
vi como é o sistema. Aí, eu já tive uma noção muito 
maior. Ah! Aqui acontece tal coisa. Ah! Tem uns 
reservatórios de 30 mil litros. Ah! Aqui tem retrolavagem. 
E o professor <nome suprimido> falava muito. E eu ficava 
imaginando como era aquilo. E lá eu vi como é que faz. 
Tem a escada né. E eu subia a escada para ver o 
reservatório e ele ligou a retrolavagem e eu vi com é que 
funcionava. São coisas que nos dão uma ideia muito maior. 
Do que acontece. A etapa de decantação. Eu vendo na 
prática. Foi muito melhor para mim, do que só vê pela 
teoria. Eu acredito que tem que ter sempre que possível 
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esse conhecimento prático. Para auxiliar na teoria. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

O aluno faz uma reflexão entre a teoria e a prática. Considera a prática portadora da 

produção de sentidos, compreensões e atividade auxiliar da teoria. 

Reflexões sobre as vivências no estágio 

Quanto aos sentimentos e compreensões do/as discentes, em volta do estágio curricular, 

entendo nos trechos das narrativas haver uma compreensão dos sujeitos em torno de 

tratar-se de uma oportunidade de conciliação entre a teoria e a prática contextualizada. 

Compreendo um reportar para os conhecimentos teóricos trabalhados na universidade.  

Nas narrativas podemos compreender que a disciplina Estação de Tratamento de Água 

(ETA) permitiu o aluno reconhecer e melhor compreender os fenômenos nas unidades 

operacionais da empresa onde trabalhou. Assim como segundo a narrativa do Leonardo, 

ele pôde verificar avanços no monitoramento da qualidade da água após a realização do 

curso em Análise da Qualidade da Água, que o qualificou para o estágio. Na narrativa de 

Fernanda compreendi a existência de um diálogo entre a feitura de um diagnóstico das 

condições sanitárias de municípios maranhenses com os conteúdos aprendidos nas 

atividades realizadas em disciplina denominada Soluções Sanitárias Unidomiciliares 

Apropriadas. Ou seja, as narrativas sobre os estágios mostram experiências que suscitam 

uma dinâmica de aprendizado dialógica ou próxima disso. Compreendo das narrativas a 

existência de diálogos em volta de experiências vividas e o currículo, e frente a esse 

diálogo o encontro do sujeito consigo, de um sujeito que se situa frente a esse diálogo e 

se reconhece como sujeito com desafios, com aprendizados, com frustrações, com 

perspectivas, com possibilidades, como profissionais, como profissionais que identificam 

problemas no campo de trabalho, e nesse identificação compreendem que existe 

limitações e obstáculos ao exercício profissional. Verifico nas narrativas dos sujeitos 

dessa pesquisa que foram realizados diálogos do currículo com a prática contextualizada, 

e nesse diálogo os sujeitos se reconheceram como sujeitos que aprendem e têm um campo 

de possibilidades, podem fazer escolhas, escolhas no campo do possível, exercem um 

certo protagonismo no seu aprendizado.  

Após refletirmos sobre o que as narrativas nos trouxeram de compreensões sobre estágio, 

vou dar uma ênfase as compreensões dos sujeitos discentes da pesquisa sobre os trabalhos 

de conclusão do curso (TCC), assim como o estágio, também atividade obrigatória do 
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currículo que potencialmente pode promover um aprendizado contextualizado aos/as 

alunos/as. Os/as alunos/as do CEAS realizam no decorrer de todo curso três TCCs. Dois 

no BICT, primeiro ciclo de formação, e um, no segundo ciclo de formação. Apenas dois 

sujeitos dessa pesquisa evidenciaram o TCC no seu percurso formativo. Esclarecido isso, 

trago a seguir as narrativas em torno dos TCCs, 

As narrativas em torno das atividades desenvolvidas no TCC 

FERNANDA 

Fernanda conta sobre o seu primeiro TCC que realizou no 5º semestre, e foi um 

diagnóstico de saúde pública em São Luís. Nesse trabalho ela fez uma visita a Secretaria 

de Saúde do Município para compreender como era definido os distritos sanitários e como 

se dava o arcabouço burocrático dos Serviços de Saúde. Esse primeiro levantamento seria 

para definir uma área de estudo para o segundo TCC, mas como nos explicou a aluna não 

deu certo: 

Mas, aí não deu, porque a gente precisava passar pelo 
comitê de ética. Nós queríamos fazer... nós fizemos o 
levantamento, tentamos fazer uma relação entre a área, 
onde o sistema de saúde era deficitário e, também onde 
faltava saneamento. A gente queria atuar na área ali do 
Itaquibacanga. E a ocorrência de doenças infecciosas e 
parasitárias. A gente levantou esse distrito, e escolheu esse 
distrito, a partir dessa análise bibliográfica. Mas, acabou 
que a gente não conseguiu trabalhar nele, nem numa 
unidade de saúde dele, a gente queria trabalhar com saúde 
da família, mas aí, não deu porque tinha que passar pelo 
comitê de ética. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Evidentemente aqui a aluna teve a oportunidade de aprender a lidar com as questões que 

interferem e que tem que ser observadas na feitura do trabalho. 

IOLANDA 

Iolanda narra sobre o TCC que realizou já no segundo ciclo de formação, na qualidade de 

aluna do CEAS. Ela percebia falhas na coleta seletiva realizada na UFMA, o grande 

desperdício de comida no Restaurante Universitário e pensava em trabalhar com 

compostagem. 

E aí, chegou o tempo de TCC. Eu sempre tive na minha 
cabeça que eu queria fazer um TCC prático. Nada de só 
teoria, não só releitura. Que tem sua importância, mas eu 
queria pôr a mão na massa (NARRATIVA, IOLANDA, 
2019).  
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Iolanda evidenciou a necessidade de realizar uma atividade prática em seu TCC. 

Na ora que eu encontrei minha orientadora ela tinha 
trabalhado com compostagem. E aí, ela disse: ah! Vamos 
fazer então a compostagem. E aí, como eu já tinha feito na 
composteira, eu imaginei um trabalho, é... ah! Dá pra 
fazer. Sendo que eu ainda estava em tratamento da doença. 
E aí, a gente... Ela pegou e me falou mais ou menos 
algumas coisas da compostagem, e aí, quando a gente 
estava escrevendo o projeto, eu mandei para ela, e ela 
disse: oh! Eu vou fazer as alterações do que precisa. Aí, 
quando ela me retornou eu vi, quinhentos quilos de 
resíduos, no seu o quê. Aí, eu vi que era um trabalho 
muito grande. Então eu disse: meu Deus! Isso vai ser 
muito cansativo, porque tinha muito arreamento 
diário <movimentação da massa de lixo>. Mas, eu 
aceitei o desafio. Se tem alguma coisa que muitos falam é 
durante toda minha graduação eu nunca fugir de um 
desafio, assim, apesar de todas as dificuldades. Então eu 
aceitei o desafio. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019).   

A aluna nos descreveu um pouco do processo de elaboração do projeto e a participação 

da sua orientadora concepção de seu projeto. 

E aí, a gente começou a ir atrás dos resíduos. E quando 
chegou no RU <Restaurante Universitário>, nós fomos 
falar lá e... Ah! Vai falar com a diretora. Vai falar com 
não sei quem? Até que a gente chegou lá no nível 
máximo lá. E ela simplesmente disse que, não ia 
disponibilizar os resíduos porque seria muito 
trabalhoso fazer a separação. Então, a gente disse: não, 
mas eu acredito que se trabalhar, falar com os alunos, eles 
mesmos já fazem a separação. Por exemplo: a gente já via 
lá que eles faziam a separação de casca, jogavam casca 
num lugar, e jogava o resto de alimento no outro. E a 
gente disse, então, vamos fazer pelo menos com a casca. 
Dê a casca de fruta para a gente, e a gente faz. E ela 
disse: ah não! A gente prefere não se envolver com isso. 
E aí, eu fiquei sem acreditar. Por que era uma coisa que 
só traria benefício para a universidade, além de me 
ajudar no projeto de pesquisa. E aí, a professora ainda 
chegou a perguntar e esses resíduos. Ah esses resíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleta, que é um serviço de 
coleta convencional. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019).   

A aluna narrou sobre os desafios e as dificuldades enfrentadas, e a necessidade de fazer 

adaptações ao projeto em decorrência das dificuldades. Dentre as dificuldades destacou 

na sua narrativa as de ordem burocrática e cultural. 

E aí, a gente ficou já perto do período de começar, porque 
a compostagem precisava de uns três meses, né. E aí, então 
a gente foi e correu pra a área de poda da UFMA, né. Para 
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consegui os resíduos. Uma parte dos resíduos. E aí. Já lá 
no setor de jardinagem. Eles foram super prestativos. Eles, 
não, olha é... A senhora fala quais as plantas e quando for 
preciso vai um profissional com ela, ele vai podando e aí 
escolhe um lugar. Então, o restante da universidade me 
ajudou com a escolha do local, eles roçaram, é, 
colocaram um ponto de água que eu precisava. 
Colocaram um ponto de luz. Teve trabalhadores, é a 
professora falou do meu problema de saúde, teve 
trabalhadores que me ajudaram a triturar os resíduos. 
E aí, fiz com podas de dois tipos de árvores. Podas da 
UFMA mesmo. Eles fazem a poda e davam o material para 
mim. E quanto ao esterco. Da cama de frango, né. Nós 
entramos em contato com o frango americano. Que é uma 
empresa que tem lá em São José de Ribamar e ela 
disponibilizou. Então na verdade, a minha pilha final ficou 
com 625 quilos de resíduos, ali atrás <a aluna apontou para 
uma área do campus da UFMA>. E aí, eu comecei dentro 
do próprio campus, né. Aqui atrás da quadra esportiva.  E 
aí, eu comecei e nos primeiros dias, é, não teve ninguém 
para me ajudar. Então, foi eu e meu namorado, ele 
enchendo os sacos, e tinha que pesar. Pesava, formava 
pilha em outro lugar. E aí, nesse dia. Nessa primeira 
semana, eu voltei a passar mal, como antes. Então, a minha 
mãe ficou preocupada, e aí, um monte de gente disse: não, 
abandona esse TCC. Minha mãe e meu namorado falaram, 
abandona esse TCC, não vai dar pra ti, e não sei o quê. 
Mas, só que eu não queria, então, eu falei com a 
professora. Professora eu estou enfrentando essas 
dificuldades. E aí ela falou lá com o pessoal da jardinagem, 
e aí, quando ela falou novamente. Olha a Iolanda está 
sozinha, então ela começou a mandar dois profissionais, 
no dia que era para revirar a pilha. Então, eu me senti 
muito grata. Por que era um trabalho que não era a 
função deles. Não estava na função deles. Mas, eles 
vinham sempre e me ajudavam. E aí, foram 75 dias de 
compostagem. Fazendo monitoramento diário, todo dia eu 
estava aqui no Campus. Domingo a domingo. É, fazendo 
análise laboratoriais. Então foi um projeto, um TCC, 
que mesmo eu não tendo muito conhecimento sobre 
essa teoria, durante o curso, mas eu aprendi muito, por 
que, não só na área de compostagem, por que eu fazia 
análise de sólidos no laboratório. E essas análises 
servem para outros sólidos. Uma análise de solo por 
exemplo. Aí, eu consegui fazer. Eu consegui realizar. A 
professora me ensinou. Vinha comigo nos primeiros dias. 
E depois eu desenvolvia. Então é, foi um TCC, que eu 
digo que foi um grande desafio para mim. E também 
foi um grande aprendizado (NARRATIVA, IOLANDA, 
2019). 

Destaca também seus problemas de saúde. E caminhos pensados por ela com a professora 

para vencer as dificuldades. Ou seja, as dificuldades oportunizaram a aluna junto a 

professora pensarem em alternativas ao projeto e a encontrarem ajuda e solidariedade. 
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Reflexões sobre as narrativas dos discentes a respeito do TCC  

Dos três sujeitos da pesquisa apenas a Iolanda contribuiu na sua narrativa para uma 

atividade rica em aprendizados, vividas na realização do seu TCC. Verificamos nela o 

desejo de realizar uma atividade prática. Segundo Iolanda, ela enfrentou muitos desafios, 

inclusive de saúde, mas também, de ordem burocrática, cultural. Ela conseguiu muitos 

colaboradores sensíveis a seu trabalho, e outros sujeitos não tão sensíveis, então, 

verificamos dimensões na realização de um trabalho que a coloca no território rico e 

amplo da vivência. Que envolve não só os conhecimentos técnicos, científicos, e o 

exercício do teórico para a prática e da prática para o teórico, mas também, para os 

percalços da feitura de um trabalho, envolto de um cotidiano, de uma cultura institucional 

e burocrática, mas também, da solidariedade, e de uma diversidade de olhares para um 

problema pois envolveu o olhar da aluna, da professora, mas também de funcionários e 

técnicos da UFMA que contribuíram no desenvolvimento do projeto.  

Compreendemos em ambas vivências relatadas sobre o TCC a ocorrência de ricas 

emergências. Emergência termo empregado por Morin (2011) quanto à temas complexos 

de aprendizado e trazido por mim para o currículo dinâmico conceituado por Sacristán 

(2017). Conforme tratamos na discussão teórica, as emergências são entendidas nesse 

trabalho como forças que atuam sobre o currículo na sua dinâmica, obrigando a atividade 

pedagógica a realizar adaptações, tais como: tomar novos rumos e procedimentos 

metodológicos adversos ao previamente planejado, a abarcar novas questões e conteúdos, 

além dos esperados inicialmente, ou até mesmo, substituindo os previamente 

estabelecidos, para que sejam abarcados teorias e métodos que no caminhar da atividade 

pedagógica se mostraram mais significativas e apropriadas à realização da atividade 

pretendida. Dentre as emergências, Fernanda teve a necessidade de altera o projeto por 

não cumprir requisitos do conselho de ética para estudos de saúde, e a Iolanda, dentre 

outros percalços, obteve a recusa para acessar resíduos do restaurante universitário, o que 

a fez buscar resíduos de poda. Essas emergências também são oportunidades de 

aprendizado, pois, para Morin (2011) os/as discentes devem aprender a enfrentar o 

imprevisto, o inesperado e as incertezas, dessa forma tornam-se pessoas mais maleáveis 

e mais permeáveis a modificar o seu desenvolvimento diante do novo. 
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Iremos agora compreender os sentimentos e compreensões do/as discentes sobre as outras 

atividades formativas que têm natureza de pesquisa e extensão e que foram evidenciadas 

nas narrativas dos sujeitos dessa pesquisa como relevantes a formação dele/as.  

IOLANDA 

Iolanda após obter bons resultados em uma disciplina de química, foi convidada pelo 

professor para participar de um projeto de pesquisa.  

Então, nós desenvolvíamos esse projeto. Só que, uma 
grande dificuldade é porque, como ele era da Química, era 
puxado muito para o lado químico. E as pessoas desse 
laboratório também eram químicas, então tinha que 
apresentar o projeto e eles faziam perguntas sobre a 
química, então, eu queria focar naquele, nos impactos, no 
que isso ia trazer de bom para o meio ambiente. E eles 
ficavam mais naquilo, ah qual é a velocidade cinética 
dessa reação. E aí, eu enfrentei muita dificuldade nessa 
questão. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Iolanda mediante explicação do professor, começou a compreender as práticas de 

laboratório e começou a estudar, iniciou a atividade no segundo período, ainda sem bolsa. 

O projeto segundo Iolanda consistia em clarear águas poluídas com corante têxteis 

utilizando para a reação a síntese de Tungstato de Bismuto formado pelo estado de 

Bismuto sobe radiação, o tempo de clareamento ocorria em 180 minutos. Considera que 

enfrentou grande dificuldade pelo fato de trabalhar com conteúdos de Química. 

Então, na hora de escrever o relatório o professor teve 
que me ajudar muito com a parte Química explicando 
realmente com a linguagem química o que acontecia 
ali. Enquanto eu ficava mais falando dos benefícios que 
isso ia trazer para o meio ambiente, os impactos das 
indústrias têxteis, se as empresas implantassem isso, os 
benefícios que elas iam trazer. Como poderia melhorar 
para o meio ambiente (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Compreendo na narrativa a existência de uma prática suscitando na aluna um maior 

preparo teórico. Da mesma forma que a elaboração de uma prática encaminha os alunos 

e as alunas para uma leitura, que lhe mostre os caminhos já seguidos e aprendizados já 

acumulados sobre o assunto de interesse. A feitura de uma prática também vai abrir para 

a necessidade de buscar na teoria outros conhecimentos, que possam contribuir na 

compreensão do que foi visto, e muitas vez o que foi visto e não era o esperado. No caso 

a aluna foi exigido aspectos do conhecimento de química, e verificamos aí, o auxílio do 

professor para atender as emergências geradas na feitura do trabalho de pesquisa. 
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Novamente compreendo aqui uma vivência que se aproxima de um ir e vir da teoria com 

a prática, no caso a prática laboratorial, em volta de procedimentos específicos e voltados 

para processos de reação química, portanto, para o campo disciplinar. Porém, estamos 

falando de uma prática que segue uma práxis pedagógica dialógica importante e 

significativa para o aprendizado da aluna. 

E quanto as narrativas sobre as atividades executadas em Empresas Juniores e no 

Engenheiro sem Fronteira sob orientação de professores/as veremos as vivências de 

Fernanda, Iolanda e Leonardo. 

FERNANDA 

No segundo semestre do curso, em uma disciplina denominada Metodologia da Pesquisa, 

a professora propôs a turma a fazerem um anteprojeto de pesquisa. Realizado o 

anteprojeto, ela e uma colega procuraram uma outra professora, de química, e 

submeteram o projeto a um Edital da Pró-Reitoria de Extensão, sendo o projeto aprovado. 

Segundo Fernanda: “O projeto consistia em trabalhar a educação ambiental voltada para 

o descarte correto de resíduos sólidos em uma área de vulnerabilidade social, próximo da 

UFMA. No Itaqui Bacanga”.  

A partir desse projeto eu pude conhecer outras realidades, 
aliar ao que eu estava fazendo a um retorno social, e isso 
foi muito importante para mim, porque uma das coisas que 
me fizeram escolher a Engenharia Ambiental é que era 
uma das engenharias que eu podia trabalhar com a 
comunidade, isso me chamava muita atenção, sempre 
gostei muito. Então, a partir daí, o meu trajeto na 
universidade mudou completamente. Comecei a me 
interessar muito por extensão, por pesquisa, por fazer 
ciência, por dar retorno para as comunidades. O curso 
começou a fazer muito mais sentido. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019). 

Compreendo aí, o contexto como promovedor de sentidos que contribuiu para uma 

melhor compreensão do curso. Segundo Fernanda o referido projeto foi realizado entre o 

terceiro e quarto semestre, final do ciclo básico do BICT, numa escola pública de ensino 

fundamental e médio do Anjo da Guarda, um dos maiores bairros de São Luís formada 

por uma comunidade muito carente. Elas fizeram um primeiro contato com a direção da 

escola, que aceitaram o projeto. Aplicaram questionários as turmas “para conhecer qual 

que era o nível de conhecimento deles sobre resíduos sólidos, meio ambiente, descarte 
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incorreto de resíduo, todos esses temas” (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). Segundo 

Fernanda:  

A gente queria saber se eles conheciam, por exemplo: os 
locais onde havia esse descarte correto, para apontar para 
a gente. E qual o nível de informação deles para que a 
gente pudesse fazer uma proposta de educação ambiental 
mais voltada para essas lacunas que a gente encontrasse. E 
aí, eu vi que o nível de informação era bem baixo, os 
alunos, eles eram muito... eles não conseguiam parar 
quietos assim... era complicado o trabalhar, eu senti um 
pouco de dificuldade em algumas turmas. Não foi tão 
tranquilo no começo porque eles não conheciam a gente 
também... alguns achavam chato o que a gente estava 
fazendo. Eu achei que ia ser mais tranquilo. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Compreendo nesse trecho da narrativa além do aprendizado em volta da elaboração e 

implementação de uma prática, a experiência da aluna em lidar com o inesperado. E 

dando continuando o relato da Fernanda ... 

Mas aí, depois, em algumas conversas informais acabava 
assim que no questionar, em alguns outros 
questionamentos, depois que a gente começou a pegar uma 
certa intimidade com as turmas, eu lembro que uma vez eu 
perguntei a uma turma de terceiro ano, qual que era o curso 
que eles... Se queriam fazer faculdade? E se sim. Qual que 
era o curso. E aí, muitos dessa turma nem sabiam direito o 
que era, o que era faculdade assim. Não tinha uma 
perspectiva além dali do ensino médio. E perguntando 
mais especificamente sobre a universidade que era 
muito próxima de onde eles moravam, eles não sabiam 
qual que era o papel da universidade. Eles entendiam 
a UFMA como muro que eles passavam do outro lado 
da avenida. Eles olhavam aquele muro, olhava aqueles 
prédios, mas eles não tinham a mínima noção do quê 
que era feito ali. Isso me tocou muito. A gente começou 
a falar um pouco especificamente para o terceiro ano sobre 
o papel da Universidade. Da Universidade Pública. Os 
cursos que tinham. A gente fez alguns debates também 
sobre o curso de Engenharia Ambiental, sobre o BI, 
apresentou os cursos para eles, foi muito interessante 
porque isso era uma coisa que eu queria fazer desde o 
começo. Que era voltar na minha antiga escola, colégio 
universitário, que fica do lado do Paulo Freire, que era 
onde eu estudava na UFMA, e apresentar o curso de 
Ciências e Tecnologia e as Engenharias. Mas, isso nunca 
foi viável. Eu tentava levar para frente, mas nunca 
conseguia. Tanto porque não tinha vontade por parte da 
coordenação, como também dos alunos de tocar isso junto 
comigo. E aí, eu pude fazer isso nessa escola. Eu cheguei 
a ouvir lá que o sonho de umas pessoas eram ser 
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traficantes, e isso me tocou demais assim, nesse sentido. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Compreendo aí, uma abertura para uma emergência, algo que a equipe de trabalho não 

tinha planejado trabalhar, mas teve sensibilidade e se permitiu também trabalhar como 

os/as alunos/as da escola, isso fruto de uma abertura e uma empatia que foi criada com os 

sujeitos do trabalho. E retornando ao objetivo do projeto de extensão Fernanda conta que 

foram identificadas lacunas do conhecimento, que elas visitaram os locais apontados por 

eles/as como pontos de descarte irregular de lixões, realizaram registros fotográficos, e 

de posse desse material desenvolveram uma série de palestras, apesar dos percalços. 

E aí, foi muito positivo assim, a gente não conseguiu fazer 
um trabalho tão contínuo, porque as vezes a gente chegava 
na escola e ela estava fechada. Tinha alguns problemas 
assim, na comunidade, né... incêndio, faltava luz, eu 
mesmo... era uma comunidade meio perigosa, então, as 
vezes a escola acabava fechando por esses problemas. E 
aí... em alguns momentos também a gente chegava lá e eles 
esqueciam o quê que a gente tinha que fazer, não podia 
liberar os alunos. Era um pouco complicado, mas para 
mim foi muito positivo. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019). 

A aluna vivenciou um contexto de uma escola pública de um bairro carente e aprendeu 

com esse contexto conforme nos narrou: 

Eu aprendi a trabalhar com uma faixa etária bem grande, e 
também nós conseguimos dar informações além do que 
a gente se propôs ali. Que eu sou uma grande entusiasta 
da Universidade Pública, eu realmente levanto essa 
bandeira e quero explicar para todo mundo o quê que é 
feito lá dentro. Então, para mim foi muito positivo nesse 
sentido (NARRATIVA, FERNANDA, 2019).  

Mas uma vez, eu compreendo na narrativa uma abertura a questões que emergiram na 

feitura da atividade, que se mostraram tão emergentes quanto a atividade proposta pelo 

projeto de extensão e que foi contemplada na atividade de extensão. 

LEONARDO 

Leonardo participou de um projeto de extensão promovido pelo professor de 

administração por 9 meses. Esse projeto foi realizado no Bairro do Itaqui Bacanga e no 

Anjo da Guarda. “A gente ajudou a pequenas empresas a melhorarem o negócio deles” 

(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). O aluno explica o projeto: 

E a gente estava trabalhando uma parte de administrativo. 
Era um projeto administrativo para melhorar as financias 
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das pessoas, de acordo com que a gente aprendeu na 
disciplina de administração. E aí, depois de nove meses 
teve pessoas que melhoraram muito o negócio deles. Até 
o marketing, a gente conseguiu melhorar muito o projeto 
das pessoas, tanto que a gente ganhou até um prêmio de 
melhor trabalho de extensão. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019).   

Leonardo ver no trabalho de extensão benefícios do que ele aprendeu na teoria. 

E aí, o professor <nome suprimido> foi agraciado com os 
prêmios, e a gente, que foi aluno, cada um ganhou um 
tablete. Então, aquele projeto, eu vi que foi uma coisa que 
mudou a sociedade. E eu vi assim, não, é um projeto que 
é muito bom. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

O projeto de extensão segundo aluno o ajudou a colocar em prática o que aprendeu na 

disciplina de administração. Compreendo aí, a teoria sendo levada a um contexto. 

Assim, por exemplo, a gente estava lá trabalhando, no 
Anjo da Guarda tem alguns problemas que é parecido com 
da área da liberdade. E aqui tem muito, e até mais.  Todas 
as casas têm o esgoto passando a céu aberto na frente das 
casas. Aqui tem problemas que podiam ser resolvidos. Eu 
ficava até assim pensando, porque aqui, é, o curso de 
Engenharia Ambiental não tem um projeto de extensão 
desse. Que ia melhorar, que o pessoal aqui, poderia 
melhorar toda a urbanização dessa área aqui que é toda 
precária, que tem esgoto passando a céu aberto. Um 
projeto de extensão da Engenharia Ambiental faria muito 
sentido aqui nessa área também. Aí, eu fiquei, não. É eu 
acho que a Engenharia Ambiental tem muita coisa para 
melhorar aqui nessa cidade. Então, é esse curso que eu 
quero fazer mesmo. Que eu via que eu ia dar um retorno 
para a sociedade (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Leonardo vislumbrou no projeto de extensão campos de possibilidade de desenvolver 

trabalho similar no campo da EAS, o que lhe oportunizou uma melhor identificação com 

o CEAS. 

Depois de discutir as narrativas sobre as atividades de pesquisa e extensão vamos as 

narrativas sobre o projeto social Santa Maria dos Pretos do Engenheiro Sem Fronteiras e 

as atividades na Empresa Júnior. 

FERNANDA 

Depois de Fernanda ir ao Congresso Baiana de Engenharia Sanitária e Ambiental em 

2016 com um colega, ela foi convidada pelo colega a conhecer a comunidade Santa Maria 

dos Pretos em Itapecuru. Passou um final de semana lá, conheceu a comunidade, e fizeram 



220 
 

um diagnóstico dos problemas que eles estavam enfrentando, dentre eles a falta de 

disponibilidade de água, e da qualidade da água.  

(...) a gente queria fazer a proposição de conseguir 
dimensionar uma solução para esses problemas, também 
ajudar a eles <a aluna se refere a comunidade quilombola> 
construírem um novo barracão, porque o barracão deles 
tinha caído. Também, eles tinham um problema com 
energia elétrica. Então, se juntou aí várias frentes de 
trabalho. Eu trabalhei junto com a <nome suprimido> com 
o diagnóstico da qualidade da água, do local. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

O colega dela estava fazendo um TCC e ela o ajudei na aplicação de um questionário. E 

segundo Fernanda a partir daí surgiu a ideia de formar o Engenheiro Sem Fronteiras. 

IOLANDA 

Segundo Iolanda o projeto Engenheiro Sem Fronteias é um Organização Internacional 

presente em vários estados brasileiros. Começou no Brasil em Minas Gerais. Abriu um 

edital para montar um grupo de Engenheiros Sem Fronteiras e um colega dela de 

Engenharia Civil começou a organizar um grupo para ingressar nessa Organização no 

Maranhão também. Esse grupo que ela fazia parte, inscreveu-se no edital e submeteu um 

projeto. Isso porque o colega dela estava realizando um trabalho na comunidade Santa 

Maria dos Pretos em Itapecuru Mirim. Ele viu a carência da comunidade e decidiu 

continuar o projeto lá. Segundo Iolanda: 

Então, nós montamos um grupo e começamos a realizar 
esse projeto. Sem recursos inicialmente. Pedindo 
transporte da universidade, e conseguíamos as vezes. 
Quando não conseguíamos nós íamos com um grupo de 
capoeira, que é daqui do Reviver e realiza atividade lá. 
Então, arranjávamos lugar no carro. E aí, nós íamos fazer 
atividades nessa comunidade ainda de forma 
independente. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Segundo a Iolanda, no dia da entrevista esse grupo estava em fase de avaliação de 

oficialização do grupo no Engenheiro Sem Fronteiras. Porém, as atividades já estavam 

sendo realizadas. Dentre as atividades o pessoal de engenharia civil estava construindo 

um barracão para as festividades tradicionais da comunidade quilombola usando barro, 

palha, e material reciclado. Já o pessoal de engenharia ambiental e sanitária se 

responsabilizou pela parte de saneamento. Iolanda me relatou:  

Lá não tem né uma estrutura de saneamento. E tem vários 
poços. Então, nós estamos inicialmente fazendo o 
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levantamento dos poços e pegando amostras da água para 
realizar testes físico-químicos e bacteriológicos. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Participam também desse projeto um aluno da engenharia elétrica. 

... lá tem um poço grande, que é o mais utilizado pela 
maioria da comunidade. Mas, que apresentou um 
problema na bomba. Ele não estava conseguindo bombear. 
Então, o aluno de elétrica está vendo isso. A questão das 
ligações lá. Ligações elétricas e algumas clandestinas, 
estamos tentando resolver isso. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

As ações ainda preveem atividades educativas. 

E aí, depois de fazer esse levantamento de qualidade de 
água, nós pretendemos fazer atividade de educação 
ambiental, educação sanitária e também trabalhar a 
questão dos resíduos sólidos, que lá a coleta, ela é escassa. 
Então, eles enterram lixo, ou eles queimam. Então, nós 
queremos arranjar uma solução alternativa para isso. Já 
estamos até pensando em alguma coisa. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

Na narrativa de Iolanda podemos perceber que os/as alunos/as estão trabalhando numa 

perspectiva de campos de possibilidade. Procurando compreender os problemas de uma 

comunidade, para depois procurar identificar possibilidades de melhor atuar nesse 

problema. E a literatura técnica, a teoria, as experiências acumuladas e registradas sobre 

esse problema é algo importante nesse momento de trabalho.  

Segundo Iolanda o grupo de trabalho tem a sensibilidade para a importância da 

proximidade do/a engenheiro/a com a comunidade. A necessidade de trabalhar com a 

comunidade. 

No mais, nós tentamos participar da comunidade até 
mesmo para que eles sintam confiança em nosso trabalho. 
Nós vamos nos eventos que eles realizam quando eles 
estão em São Luís fazendo alguma apresentação dos seus 
grupos tradicionais, nós estamos presentes. Por que a 
intenção é além de trazer melhorias na comunidade, é 
trabalhar com ela. É que ela nos trate como amigos. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Essa ideia de que o/a engenheiro/a tem que trabalhar com a comunidade, trazida na 

narrativa de Iolanda é muito rico. Pois ela é cerne da compreensão entorno das tecnologias 

apropriadas trazida por Moraes e Borja (2013), também ilustrada por Habermas (1988) 

conforme menção de Martini (2006) que considera ser papel social do/a engenheiro/a 
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dotar o cidadão e a cidadã de poder decisório. E essa compreensão, se alcançada pela 

aluna, e pelos/as seus/suas colegas de projeto, sinaliza para uma experiência formativa 

promovedora de uma empatia, e antagônica a formação positivista, enciclopédica, 

pragmática, dogmática, abstrata e tecnicista. 

Iolanda também menciona na sua narrativa as dificuldades e as estratégias utilizadas pelo 

grupo para vencer as dificuldades enfrentadas pelo grupo de trabalho. 

... nossos trabalhos estão avançando bem. A dificuldade 
que enfrentamos atualmente é o transporte. A questão de 
falta de renda. Por que só podemos pedir recursos pra 
UFMA depois que o projeto for oficializado junto aos 
Engenheiros sem Fronteiras. Aí, entramos com projetos de 
extensão. Enquanto isso nós vamos realizando bazar, rifas, 
vendas de alimentos para arrecadar dinheiro para uma das 
nossas atividades. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

A aluna também menciona seus aprendizados. 

... o trabalho na comunidade Santa Maria dos Pretos por 
meio do Engenheiro sem Fronteiras me traz experiência 
principalmente em atividades de educação ambiental e 
sanitária, e também atividade de saneamento já que nós 
trabalhamos com mapeamento de poços, análise de 
qualidade de água, vemos formas alternativas de 
saneamento, no caso por meio de soluções 
unidomiciliares. Por que lá não é abastecido pelo poder 
público né, com esse serviço. (NARRATIVA, IOLANDA, 
2019). 

Ela também fala sobre a participação do professor nesse processo. 

Nós buscamos orientação, o professor que nos acompanha 
é o professor <nome suprimido>, que é da Engenharia 
Ambiental e Sanitária, então ele nos acompanha em 
algumas viagens, realiza o trabalho com a gente, nos 
orienta. E tem uma das integrantes que é formada em 
Engenharia Civil. Então, no caso lá, quando eu falei do 
projeto estrutural, é ela que vai assinar esse projeto. Então, 
como eu falei, nós vamos para viagem sempre que 
possível, superando esse problema aí do transporte. O 
professor <nome suprimido>, ele geralmente vai só 
orientando, a gente vai fazendo as coisas, as entrevistas 
com a comunidade, é realizando a coleta, e ele está ali só 
para fazer a orientação. (NARRATIVA, IOLANDA, 
2019). 

Iolanda também participou da Empresa Júnior, fazendo parte do setor de projetos 

hidrossanitários. Na empresa ela levantou todas as normas hidrossanitárias, às leis 

ambientais, de licenciamento, pesquisou e reuniu todas essas normas. Um colega dela de 
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EAS ficou responsável por realizar uma oficina para todos os componentes da empresa 

sobre a área de saneamento. Sobre isso me afirmou Iolanda “eu achei muito interessante 

essa preocupação deles”. O primeiro projeto hidrossanitário realizado por ela foi para 

reformar uma casa. Segundo ela “Foi um projeto muito difícil. Foi o primeiro e foi o mais 

desafiador” e justifica: 

Por que era uma casa muito antiga, daquelas que não tem 
nem pilar, as paredes enormes. E aí, não se sabia por onde 
passava nenhuma das canalizações. Então, eu tive que 
rodar a casa para fazer um diagnóstico, vê onde estava as 
caixas. Com base no projeto que eles iam fazer de 
ampliação, eles iam fazer um segundo andar, eu tive que 
traçar a canalização para que desse certo. Eu ia ter que 
fazer uma canalização independente da que tinha, por que 
eu não tinha como descobrir por onde elas estavam 
passando. A única coisa que eu podia fazer era o 
aproveitamento, era das caixas de inspeção e da parte que 
ia lá pra coleta pública. Que era o local que tinha coleta 
pública de esgoto. Então, foi o mais desafiador. 
(NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Verificamos aí a oportunidade de a aluna lidar com algo que é muito comum a engenharia, 

porém, não é comumente visto na teoria. Teoricamente todas as unidades domiciliares 

teriam que dispor de plantas com os projetos hidrossanitários, identificando a localização 

das tubulações e suas dimensões. Na ausência do documento, a aluna foi obrigada a 

encontrar soluções para o projeto. Trata-se de uma emergência oriunda da vivência das 

dificuldades enfrentadas pelos/as engenheiros/as em campo. Iolanda também relatou as 

vivências em volta da elaboração de um projeto em grupo, diálogos desenvolvidos entre 

os/as colegas para resolver questões construtivas, demandas do cliente e atendimento a 

legislação. 

... teve outro projeto de construção de uma residência, e 
também teve esse da igreja que me pediu o 
reaproveitamento de água. Então, eu acabei fazendo a 
instalação hidrossanitária desses, nesse tinha uma grande 
dificuldade que o terreno era pequeno, vamos dizer assim. 
Não era tão pequeno, mas ele queria o aproveitamento 
máximo do terreno com a Igreja, mas, aí, tinha todas 
aquelas regras a obedecer de distância da fossa, por que lá 
não tinha coleta de esgoto. Então, eu tinha que fazer a fossa 
séptica lá, então tinha todo aquele espaço, de ah! O espaço 
para a fossa séptica, e espaço para sumidouro. E aí, 
tivemos que conversar, foi um trabalho em grupo, com o 
pessoal de Engenharia Civil, dizendo olha não dá para 
espicha mais não. Tem que deixar esse espacinho aqui para 
fazer essas coisas. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 
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E atendendo a uma solicitação do cliente dimensionou um sistema de aproveitamento de 

água de chuva. 

... eu fiz todo esse planejamento, esse projeto, só que eu 
não fiz nenhum tipo de bombeamento pra ele usar, então, 
foi como se ele usasse aquela água. Eu fiz a coleta, com 
todas as etapas certinho, falei de quanto ele precisava para 
armazenar. Fiz com bombonas com torneiras que era para 
ele usar mesmo fora, se precisasse molhar lá alguma coisa 
lá fora. Não que ele fizesse reaproveitamento na privada 
da igreja. Então, eu queria que ele fizesse. O 
aproveitamento né. Já que ele teve essa consciência que eu 
fiquei muito feliz dele chegar e pedir isso. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

LEONARDO 

Leonardo explica que ingressou na empresa júnior logo na criação e por meio de um 

seletivo com prova, e considera que aprendeu muito na empresa júnior. 

Até nos mesmos que sabemos fazer um projeto de 
instalações, a gente aprendeu muito na empresa júnior. 
Que é uma coisa que é muito bom, e eu acho que todos os 
alunos deveriam participar. Dá empresa júnior, por que ... 
é. (...) a gente era responsável pelos projetos 
hidrossanitários. (...) a gente aprendeu muito com 
empresa. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Explica o aluno que na Empresa Júnior eles/as realizavam projetos elétricos, hidráulicos 

e estruturais. “Por que eles conseguiam os contratos, e a gente tinha que fazer os projetos”.  

Nas atividades eles/as aprendiam e ensinavam. 

A gente aprendeu os projetos hidrossanitários. E a gente 
ensinou ao pessoal de civil. E o pessoal de civil ensinou a 
gente a fazer projeto elétrico, ensinou a gente a fazer 
projeto estrutural, porque a gente tem a cadeira de 
Concreto Armado também né. Mas a gente não aprende a 
fazer projeto estrutural. Então na empresa júnior, a gente 
aprendeu a fazer esse tipo de projeto. Então, foi bom, 
porque na empresa júnior é uns alunos ensinando outros. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

O aluno reconhece que a empresa júnior ampliou seus aprendizados, ele dá uma ideia 

sobre o protagonismo nesse aprendizado. 

No caso, tem conhecimentos que a gente talvez não ia 
aprender de jeito nenhum, e como a gente foi para empresa 
júnior. Até mesmo esse projeto hidrossanitário a gente 
aprendeu por conta que a gente chegou na empresa júnior 
... eles eram de civil, então eles falaram, não, que o pessoal 
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de ambiental meche com hidráulica. Quando a gente 
chegou lá, eles disseram logo, vocês têm hidráulica I e 
hidráulica II, vocês vão fazer esse projeto hidráulico e 
acabou. E a gente teve que se virar para aprender a 
fazer o projeto hidráulico. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 

Leonardo explica como era seu trabalho na empresa Júnior. 

A gente tinha que ir lá no local. Por exemplo: eu fiz um 
do, a gente fez a do Set Fama. Que é um prédio que tinha 
lá no Calhau. A gente chegou lá, fez a vistoria, tiramos 
foto. Aí a gente conversou com o dono lá do prédio. Aí, 
ele falou o que ele queria. Aí, como a gente vinha pra cá, 
para a UFMA de novo. O presidente <nome suprimido>, 
nos separava por equipes. Por que, por exemplo. No 
primeiro projeto fez todo mundo junto. Só que a partir do 
segundo começou a vir segundo, terceiro, veio tudo junto 
ao mesmo tempo. Então ele separava assim: como tinha 
eu, a <nome suprimido> e a <nome suprimido> sempre 
ficava cada um em um projeto.  Aí tinha vez que tinha, por 
exemplo, teve uma vez que eu fiquei com quatro projetos 
ao mesmo tempo. Fazendo ao mesmo tempo quatro 
projetos. Aí a gente se reunia uma pessoa do projeto 
hidráulico, outra pessoa do arquitetônico, outra do 
estrutural. Aí começava. Primeiro fazia o projeto 
estrutural, aí a pessoa do estrutural fazia o projeto 
estrutural. Depois do estrutural era feito o arquitetônico.  
Para em seguida eles passarem os projetos estrutural e 
arquitetônico para a pessoa que ia fazer o hidrossanitário, 
e para a pessoa que ia fazer o elétrico. Aí fazia isso e 
juntava tudo. Basicamente lá, o que a gente fazia no 
projeto hidrossanitário da empresa, era a gente botar, 
reunir todas as tubulações, a gente tinha que colocar todas 
as tubulações de esgoto e de água. Era basicamente o que 
a gente fazia. E a gente fazia as medições das tubulações. 
A gente tinha que dizer todas as tubulações. Os tamanhos 
das tubulações. Tinha que dizer os preços também. Era 
basicamente isso que era a nossa função na empresa. Aí a 
gente fazia tudo no REVIT e no AUTOCAD. Os primeiros 
projetos foram no AUTOCAD. Aí, depois a gente 
começou a ir para o REVIT. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 

Relata as oportunidades de capacitação e de exercer o protagonismo de seu aprendizado. 

O lado bom também da empresa, era que a empresa dava 
capacitação para a gente. Então a gente chegou lá, os 
primeiros projetos a gente fazia o que a gente conhecia. A 
gente ia pesquisando e indo atrás. Depois que a gente fez 
o primeiro projeto. É, com o dinheiro que a gente 
conseguiu. Nos primeiros três meses, a gente conseguiu 
cerca de seis mil a sete mil reais que conseguiu a empresa. 
Aí o que foi que ele fez. Ele começou a contratar empresas, 
é aquele Club da engenharia e aquelas outras empresas 
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assim, que eles vinham a aqui na UFMA darem o curso 
para a gente da empresa júnior. E a gente até teve curso de 
SketchUp, de Hidros, de REVIT, de LUMINE, de 
EPANET. Todos esses cursos, a empresa pagou para a 
gente. Então, a gente acabou, a gente aprendeu tanto outros 
cursos por conta da empresa. A gente aprendeu a fazer 
projeto elétrico, aprendeu a fazer projeto estrutural, 
arquitetônico, e sendo que, se talvez a gente não tivesse na 
empresa, a gente não iria aprender nada disso. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Os/as alunos/as por meio da empresa júnior tornaram viáveis cursos que dificilmente a 

maioria deles/as conseguiriam se proporcionar. 

Só se a gente fosse pagar aqui um curso desse individual é 
800, 700 reais, assim é muito caro. E a empresa conseguiu, 
com ele é presidente do CREA júnior também, ele tem 
uma parceria com essas empresas. Então ele conseguiu 
como se fosse pro CREA júnior. Aí ele pagava tipo, mil 
reais, e a empresa vinha dar um curso de 40 horas para 
todos os componentes da empresa júnior. (imperceptível) 
eu achei fundamental por que a gente aprendeu muita coisa 
na empresa júnior. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019).  

Leonardo pontua os aprendizados e dimensões de aprendizados que dificilmente seriam 

aprendidos em uma atividade restrita a sala de aula, sem uma vivência, tais como o lidar 

com o cliente ou se organizar como uma equipe trabalho. 

A gente aprendeu como fazer um projeto. Como entregar 
esse projeto, também, por que no começo. A gente achava 
que ia simplesmente fazer no CAD ia imprimir e acabou. 
Não, a gente aprendeu a fazer um relatório de projeto. 
Tudo que a gente fez, especificando tudo. Numa ata. Aí 
tinha que botar, como ia botar nesse projeto. Qual folha a 
gente ia mandar, então ... . Como explicar, como falar com 
os clientes. Outras coisas também, é tipo ... .  O <nome 
suprimido do aluno que presidia a empresa Júnior> 
botou... . A gente ia ter um projeto aqui. Aí era designado 
uma equipe que ia falar com esse cliente. Não era sempre 
ele que ia. Por que era uma forma de todo mundo aprender 
a se portar com o cliente, como falar com o cliente. Então 
ele, oh hoje vai... . Por exemplo: <nome suprimido>, é... a 
<nome suprimido> e mais outros dois de civil. Pois é, vão 
lá os quatro falar com o cliente. Vão tal pessoas tirar fotos 
do local. Por exemplo, eu ia fazer o projeto hidrossanitário, 
mas não necessariamente era eu que ia tirar foto do local. 
Ia outra pessoa para aprender a fazer a medição de tudo, 
então, era uma ... . A empresa foi boa porque todo mundo 
tinha conhecimento de tudo. Eles fizeram uma forma de 
dar conhecimento para todo mundo. Eu achei muito boa. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 
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Reflexões sobre as narrativas discentes sobre as atividades de 
pesquisa/extensão/empresa júnior/engenheiros sem fronteiras 

E antes de introduzir essa discussão, eu quero evidenciar que nos dois ciclos de formação, 

tanto no núcleo comum, como específicas e profissionalizantes, houveram atividades que 

contribuíram para ampliar o diálogo e situar os/as alunos/as frente a problemas, desafios 

e questões que envolve a atuação do/a estudante como profissional de EAS, e que teve 

um contexto social relevante para reflexões sobre a vida e sobre a profissão desejada. 

Essas atividades não são comuns a todos/as os/as alunos/as, um/umas reportam a 

atividades de pesquisa, outro/as a atividades de extensão, outro/as a participação na 

Empresa Júnior, ou no grupo de trabalho dos Engenheiros Sem Fronteiras. Diferentes dos 

Estágios, TCCs e Oficinas Interdisciplinares, nos quais todos os/as alunos/as 

obrigatoriamente passaram, as atividades de pesquisa, extensão e nas empresas júnior, 

são atividades que dependem mais da relação oportunidade/disponibilidade/interesse.  

Dentre os trechos das narrativas, eu percebo das narrativas do aluno e das alunas as 

possibilidades de inserção deles e delas no desenvolvimento de projetos extensionistas, 

de pesquisa, dentre outras atividades que oportunizam um maior protagonismo do/a 

estudante no seu aprendizado, se contrapondo ao modelo positivista de ensino e que 

predominam, principalmente na primeira etapa formativa, as abstrações e generalidades 

do conhecimento. Nesses relatos, também compreendo uma contraposição a lógica 

inserida na concepção do conhecimento enciclopédico, as suas contribuições formativas. 

Dentre essas evidências destacam-se o fato dos/as alunos/as conhecerem outras 

realidades, se sentirem úteis, se sentirem inserido/as numa prática da engenharia, sentirem 

que estavam contribuindo para melhorar uma realidade concreta, melhor situados no 

campo de trabalho pretendido, dentre outros fatos a sensação de realização e de interesse 

por outras atividades acadêmicas não circunscritas as realizadas em sala de aula. 

Também, aparecem valores de aprendizados destacados no referencial da presente tese 

como importantes, tais como: desenvolvimento de um processo mais ativo de 

aprendizado; abertura para campos e possibilidades de outras formas de aprendizagem, 

atuação e de desenvolvimento profissional;  a construção de sentidos no processo de 

aprendizagem; o desenvolvimento da empatia, do exercício de colocar-se no lugar do 

outro com quem se fala, e com quem se lida, com quem se trabalha; a abertura para as 

emergências, o saber lidar com as condições adversas de trabalho, de saber lidar com o 

inesperado, de ter que pensar e fazer adaptações ao idealizado e; a abertura para revisar 
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as demandas, diante das condições objetivas e subjetivas que apresentam-se no decorrer 

da ação educativa, extensionista e/ou de pesquisa.  

As narrativas me fizeram compreender que as atividades ricas em contexto promoveram 

aos/as alunos/as uma melhor compreensão sobre o curso de sua formação. Promoveram 

o inesperado e uma abertura para o desafio, o novo, as demandas que surgem, que não 

estavam previstas no planejado, mas que a sensibilidade e a disponibilidade do grupo de 

trabalho em muitas ocasiões permitiram o desenvolvimento das atividades de forma mais 

ampla e necessária. Vejo nas narrativas a compreensão do aluno e da aluna de sentirem-

se úteis. De ter usado conhecimentos acadêmicos para promover a mudança de uma 

realidade. Vejo que os alunos e alunas estão desenvolvendo campos de possibilidade em 

vir a atuar em um problema ou conjunto de problemas sentidos e percebidos em uma 

comunidade, junto à comunidade, e em algumas ocasiões com a comunidade. 

Nessas atividades contextualizadas é comum ver nas narrativas o aprendizado em dividir 

tarefas, dividir atividades e funções entre os colegas, a se organizar em equipe de trabalho. 

Aprendizados de como tratar com o cliente, do abordar a comunidade, do versar com as 

instituições. Compreendo nas narrativas a necessidade dos/as estudantes buscar a teoria 

para conceber as suas práticas, e buscar a teoria para compreender campos e 

possibilidades das suas práticas, bem como os alunos/as compreenderem os significados 

do vivido com as práticas que desenvolveram. Em algumas das atividades aparece o 

aprender e o ensinar, como um processo desenvolvido também entre os/as estudantes. 

Também vejo uma compreensão de Iolanda e Fernanda sobre a importância da 

comunidade que vive no espaço social na realização do trabalho. Na narrativa de Iolanda 

na atividade do Engenheiro Sem Fronteira e Fernanda na narrativa sobre seu estágio 

aparece a ideia do trabalhar com e não para a comunidade.  

Nas atividades de pesquisa, extensão, na empresa júnior, ou seja, nas atividades mais 

contextualizadas, o professor e a professora apareceram como orientadores. Como 

pessoas que os auxiliam a vencer dificuldades e muitas vezes até trazem aos/as discentes 

desafios. Além do papel de orientador/a aparecem como responsáveis por avaliar e assinar 

os projetos. 

Enfim, chegamos as oficinas interdisciplinares. E nesse momento tento compreender os 

sentimentos e compreensões do/as discentes, em volta das oficinais interdisciplinares. E 

isso exige a compreensão das oficinas frente ao desenvolvimento do CEAS, frente as 
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demais vivências expressas nas histórias contadas pelos alunos e pelas alunas, sujeitos 

dessa pesquisa.  

Seguem as narrativas do/as discentes, em torno das oficinas, para uma posterior reflexão 

sobre elas. 

FERNANDA 

A aluna Fernanda vê as oficinas como positivas na sua formação, porém afirma ter 

algumas ressalvas. E explica que a primeira oficina de análise ambiental ocorreu no oitavo 

semestre, e junto a oficina se matriculou nas disciplinas poluição do ar, corpos hídricos, 

poluição do solo e análise de impacto ambiental, e os quatro professores dessas disciplinas 

juntos eram responsáveis pelas oficinas. Segundo a aluna na primeira oficina: 

os professores queriam escolher uma área para que nós 
trabalhássemos, mas aí, eu fiz a proposta, eu conversei 
primeiro com os colegas, e fiz a proposta da gente, é cada 
um escolher uma área que queria trabalhar. Para que a 
gente pudesse fazer análise da área e ao longo das 
disciplinas e construindo o projeto de oficina, que nesse 
caso iria ser... fazer a análise de um local para que nas 
próximas oficinas a gente pudesse propor soluções, 
soluções tanto de... visando projetos de engenharia 
quanto de gestão da área. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019). 

O Sacristán (2017) me fez compreender o currículo escrito como uma das forças que 

atuam no currículo em sua dinâmica. Como uma força importante, pois ele atua no 

currículo como uma força organizadora das demais forças que atuam no currículo 

dinâmico. Não obstante a sua importância, o currículo escrito não é força suficiente para 

definir uma prática pedagógica, porque ele orienta, mas não modifica as formas de pensar 

dos operadores do currículo. Então, eu vejo na narrativa de Fernanda um reportar ao PPP 

que determina os princípios gerais das oficinas, tais como a ideia de uma continuidade 

das três oficinas entorno de um mesmo local, mesmo contexto de trabalho. Porém, 

também vejo resistência dos/as discentes a ideia de todos/as eles/as realizarem o trabalho 

no mesmo local de trabalho, juntos. Uma resistência a flexibilizar interesses, dividir 

tarefas, entre outras questões. Então, na narrativa da Fernanda é compreendida uma 

abertura dos/as professores/as a uma proposição dos/as discentes diante a proposta de 

cada aluno/a trabalhar em localidades diferentes, contrariando uma recomendação 

expressa no PPP/CEAS. Ou seja, percebo os/as discentes atuando como força modeladora 

do currículo. 
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E aí, no sétimo semestre, (...), eu tinha ido pro campo da 
FUNASA trabalhado em parceria com a FUNASA e com 
a UFF, então eu estava com... muito aflorada na cabeça 
essa prática de análise, então, eu estava muito empolgada 
para cursar essa disciplina porque eu tinha feito a análise 
voltada para saneamento. É analise que eu falo, análise de 
diagnóstico de uma área voltada para o saneamento, e 
agora eu queria focar um pouco em engenharia ambiental, 
por isso que eu fiz a proposta para os professores, pois 
eu queria muito trabalhar na área da Laguna da 
Jansen, e tinha colegas que não queriam e também 
professores que não queriam, que fosse uma oficina, 
um local para todo mundo, sendo Laguna da Jansen. 
Alguns professores eram contra. E aí! Eles aceitaram 
essa proposta e eu fiquei lá. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019). 

Fernanda então justifica as suas necessidades de fazer um trabalho sozinha. E revela a 

abertura dos/das docentes em permitir cada aluno/a escolher o local para os estudos da 

qualidade ambiental. Na compreensão de Fernanda, ela fez uma proposição de trabalhar 

individualmente, essa proposição gerou uma discordância entre o grupo de trabalho, entre 

os/as professores/as, que terminaram por deliberar para que cada aluno/a escolhessem o 

local para a realização da sua atividade de análise ambiental. E então, ela descreve como 

realizou a primeira oficina. 

Eu fiz algumas visitas no local, por mais que eu seja 
Ludovicense, já fazia muito tempo que eu não ia na 
Laguna da Jansen. E eu contornei toda a área, conheci as 
estações elevatórias de esgoto, fiz um levantamento de 
quais serviços de saneamento eram prestados ali, naquela 
área, mas o meu foco era mais no diagnóstico ambiental. 
Como que a ausência desses serviços impactava no meio? 
Fiz até o diagnóstico de plantas invasoras. Espécies 
invasoras. Foquei um pouco no mangue. Mas também, eu 
vi bastante a parte social, como é que, as pessoas ali, os 
moradores ali do em torno enxergavam aquele espaço, vi 
qual eram os problemas, olhei lá as comportas da Laguna 
em Construção, então, foi muito positivo. Conversei com 
os pescadores. Eu fui lá cerca de cinco vezes. E nesses 
diagnósticos de campo, eu tirei várias fotos, eu contornei 
toda a Laguna, pelo menos duas vezes, e nessa etapa eu 
não contei com a ajuda dos colegas. Mas, a gente 
conversou entre nós. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019) 

Embora os trabalhos tenham sido individualizados, Fernanda considera que ocorria 

diálogos entre eles/as sobre seus trabalhos. Segundo Fernanda “Na verdade, o intuito é 

que todo mundo se ajudasse, mas, acabou que com o semestre passando a gente não se 

ajudou tanto, mas conseguimos bons produtos.” Ou seja, fica implícito mesmo realizando 
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trabalhos em localidades diferentes que o acordado era existir uma cooperação entre os/as 

discentes que terminou prejudicada. A aluna relata alguns resultados obtidos com as 

oficinas. 

Os quatro alunos da disciplina, apresentamos isso tudo em 
forma tanto escrita como em apresentação para os 
professores que gostaram muito do que a gente fez. E o 
pra mim, pelo menos o que foi mais positivo, foi que nos 
quatro conseguimos publicar os trabalhos, depois nós 
levamos pro COBESA, o Congresso Baiano de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu apresentei até como 
apresentação oral, o trabalho foi muito elogiado, então 
para mim foi superpositivo essa primeira oficina. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Na primeira oficina os/as professores/as do curso orientaram e mediaram os interesses 

dos/as discentes na realização do trabalho e avaliaram os/as discentes por meio de um 

trabalho escrito e apresentação oral. Esses trabalhos também foram organizados em artigo 

e publicados. Na segunda oficina segundo a compreensão de Fernanda: 

o intuito era que eu pegasse essa área que eu trabalhei na 
primeira e pudesse propor uma solução de engenharia para 
os problemas que eu levantei na primeira. Pelo menos esse 
era meu intuito. E aí, não foi isso que aconteceu... 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

E justifica porque as expectativas dela não foram atendidas: 

... por conta de problemas lá no semestre de professores 
que acabaram sendo nomeados depois, alguns professores 
começaram a dar aula primeiro, outros depois. E isso 
atrapalhou um pouco as coisas e no final fizeram a 
proposta de nós fazermos trabalhos dentro das disciplinas, 
e as terceiras notas das disciplinas seriam da oficina, e isso 
desvinculou, cada professor passou o trabalho que achou 
melhor, e isso desvinculou a pesquisa que a gente vinha 
fazendo na oficina. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

Segundo Sacristán (2017) os/as docentes são a principal força modeladora e mediadora 

do currículo em sua dinâmica. É o/a professor/a que catalisa as emergências, fecham ou 

abrem as portas para elas, mediam as diferentes forças que atuam no currículo, as 

modelando, ou seja, organizado as forças modeladoras do currículo dinâmico de forma 

que as atividades pedagógicas orbitem o currículo escrito. Na acepção de Cunha (2010) 

o ato de modelar o currículo seria o de construir a performance do/a professor/a. Podendo 

essa construção da performance na acepção de Freire (1992) ser por meio de uma prática 

pedagógica bancária ou uma prática pedagógica dialógica, contextualizada e voltada para 
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resolução de problemas contemporâneos. E as oficinas interdisciplinares tem essas duas 

questões a serem resolvidas, primeiro por ser uma atividade que busca valorizar as 

emergências em torno de uma prática pedagógica dialógica e voltada para resolver 

problemas contemporâneos rompendo com a estrutura de ensino bancária, segundo por 

que buscar romper com a formação puramente disciplinar, ou seja, além das diversas 

forças que atuam no currículo dinâmico, as oficinas possuem mais de um agente mediador 

e modelador dessas forças, o que exige dos/as professores/as participantes das oficinas 

um maior tempo de maturação, dialogo entorno da realização da atividade pedagógica. E 

sem dúvida as questões administrativas e burocráticas, tais como a contratação tardia de 

professores/as prejudicam substancialmente esse tempo de maturação e idealização das 

oficinas, de estabelecer diálogos e fechar consensos, aspecto observado pela Fernanda, 

principalmente em relação a segunda oficina. Situação que causou em Fernanda uma certa 

frustração “E eu fiquei bem chateada, mas aceitei.” (NARRATIVA, FERNANDA, 2019). 

É e também o que me deixou mais triste assim... o que me 
deixou triste primeira foi... que eu reclamei bastante no 
colegiado porque eu era representante estudantil, era que... 
era meio complicado as disciplinas estarem sendo 
dadas ao longo da oficina. Então, a gente não tinha 
tanta bagagem para escrever sobre aquela área. Os 
professores não voltavam tanto as aulas para a 
disciplina de oficina. Assim, de tentar linkar as 
disciplinas que eles estavam dando com oficina, então, 
isso dificultava um pouco a aprendizagem no caso de 
praticar o que a gente estava vendo, porque na minha 
cabeça eu tinha que praticar em oficina. E os professores 
não estavam fazendo esse link. Por mais que a gente 
tentasse chegar, cobrar... mas, eu via muitas 
reclamações da parte deles e... não por maldade, mas 
eles não estavam sabendo lidar direito com as 
disciplinas, e aí na segunda oficina isso ficou muito 
evidente. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019)  

Uma das ressalvas realizadas pela aluna quanto as oficinas era relacionada ao fato de as 

oficinas serem dadas concomitantemente às disciplinas que a compunha, e a falta de 

abertura dos/as professores/as em discutir aspectos e fatos observados na atividade das 

oficinas também nas disciplinas. Ela considera que essas dificuldades foram mais 

evidentes na segunda oficina e justifica: 

Principalmente porque professores novos chegaram e eles 
meio que aprenderam a dar a disciplina meio pelo que a 
gente falou, os alunos. E ficou bem desconexo. A segunda 
oficina perdeu completamente o sentido dada aquela 
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proposição inicial de ser um trabalho em conjunto. 
(NARRATIVA, FERNANDA, 2019)  

Então, essa narrativa reforça a compreensão de que os/as docentes não tiveram um tempo 

de maturar e compreender a proposta das oficinas. Já na terceira oficina: 

E aí, na terceira, visto esses problemas na segunda que 
inclusive os professores passaram alguns trabalhos em 
grupo que deu bastante (respiração intensa) chateação 
entre os alunos e tal. Na terceira eu reclamei da forma 
como estava sendo levado esse processo, reclamei no 
colegiado, reclamei com os professores, eu estava 
extremamente chateada. Inclusive eu tive um atrito com os 
professores e com os alunos por conta disso, porque eu, é... 
me chateei mesmo, assim com a forma que esse processo 
estava sendo levado, visto que, como eu falei, quando eu 
voltei do plano de saneamento, eu estava com muita 
vontade de cursa essas disciplinas e tentar aprender na 
prática.  E aí, nessa terceira que era de gestão, é os 
professores... as professoras tentaram um pouco mais 
assim linkar as coisas. (NARRATIVA, FERNANDA, 
2019) 

Para Fernanda houve da parte dos/as docentes uma escuta às demandas dos/as alunos/as 

que ela representava, em particular relacionar melhor os conteúdos disciplinares as 

vivências em torno dos trabalhos realizados nas oficinas, e ela observou melhorias na 

realização das oficinas. Diferente da segunda oficina a terceira tentou retomar os 

conhecimentos trabalhados na primeira oficina, e também reunir os/as discentes na 

realização de uma atividade em um único contexto, em um trabalho em grupo. “O meu 

trabalho foi o da Laguna da Jansen foi escolhido para que toda turma fizesse sobre ele 

uma proposição de gestão da área. Os alunos aceitaram, eu aceitei obviamente. E aí, isso 

começou a ser pensado.” (NARRATIVA, FERNANDA, 2019) Verifica que as decisões 

foram pensadas em conjunto. 

As professoras inclusive nos acompanharam em uma 
visita a campo, para dar como se fosse uma aula de campo, 
conhecer o local que algumas delas não conheciam. Esse 
momento foi muito proveitoso, eu vi que realmente as 
professoras do décimo semestre estavam mais 
empenhadas em fazer aquilo acontecer. (NARRATIVA, 
FERNANDA, 2019) 

Embora reconheça um avanço na realização das oficinas, a aluna tem uma compreensão 

de que a oficina não atingiu seu potencial.  

Mas, foi meio complicado porque foi embaixo de algumas 
chateações. E aí, eu também senti um pouco assim que é... 
a disciplina não estava sendo dada na sua plenitude. Tinha 
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muito mais potencial ali naquela disciplina que era para ser 
explorado e não foi. E por conta de não ter já assim um 
caminho a se seguir, os professores não sabiam direito 
qual caminho a se seguir acabava que ficava um pouco 
desconexo. E os alunos iam levando com a barriga, e os 
alunos que queriam aprender, como eu por exemplo 
que queria muito aprender com aquela prática ficaram 
um pouco prejudicados. E aí, no final a gente apresentou 
um produto final de gestão, os quatro alunos juntos 
construíram isso e entregamos aos professores. Não teve 
publicação dessa vez, ou nosso conhecimento não foi 
externado. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019) 

É bom lembrarmos que as oficinas estavam sendo ofertadas pela primeira vez, e as 

resistências a essa inercia foram sentidas pela aluna. Como também foi sentida a 

dificuldade de realizar o trabalho em grupo, dividindo atribuições com os/as seus/suas 

colegas. 

É... então, assim, para fechar a minha opinião sobre esse 
processo de aprendizagem com as oficinas. É... tinha 
muito potencial para ser muito proveitoso, eu considero 
que eu entendi a proposta das oficinas e tentei ao máximo 
fazer com que isso fosse aplicado, mas infelizmente em 
alguns momentos não foi. Então, eu acho que deve ser 
mais pensado assim, principalmente com os professores, 
eles precisam se apropriar da disciplina como ela deve 
ser dada. Precisa fazer um planejamento um pouco maior 
junto com os professores que vão dar a disciplina para que 
os alunos não se sintam tão perdidos. E também, o 
principal, é fazer o link entre as disciplinas que estão sendo 
dadas durante o semestre e a oficina. Que eu entendo a 
oficina como uma prática do que está sendo dado. É 
isso. (NARRATIVA, FERNANDA, 2019) 

Eu compreendo que existiu uma necessidade da Fernanda de uma Oficina mais 

estruturada e mais direcionada, evidentemente tem que ser uma atividade orientada. 

Porém, no meu entender ela é uma atividade mais aberta, justamente para permitir aos/as 

alunos/as o exercício de um maior protagonismo do seu aprendizado. E há também um 

processo de aprendizado dos/as docentes em como trabalhar as oficinas e isso é sentido e 

compreendido pela aluna. E esse processo de trabalhar os saberes com perspectivas 

inter/transdisciplinares de formação de saberes é um processo que segundo Nicolescu 

(1999) se dá gradualmente. 
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IOLANDA 

Iolanda fez a primeira oficina no oitavo semestre, e compreendeu as oficinas como uma 

experiência muito boa “E a oficina é foi uma disciplina muito, muito, muito boa.” E 

justifica: 

E a oficina é foi uma disciplina muito, muito, muito 
boa. Por quê, embora, ela não tenha sido aplicada ainda 
da maneira certa, por que os professores ainda não 
tinham muito conhecimento de como fazer. Mas, eu fui 
para campo. E eu sozinha, tive que fazer um 
diagnóstico. Então eu tive que lê para saber como fazer, 
e a gente não tinha essa experiência de diagnóstico, só 
teoria. E aí, eu acredito que como eu tive só teoria, eu me 
sai muito bem fazendo diagnóstico, então, quando a 
gente voltou para sala. É, a gente perguntava aos 
professores também, e eles diziam: oh vê isso, vê aquilo. 
E aí é, eu adquirir experiência. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019) 

Na presente narrativa, Iolanda compreendeu as oficinas como uma oportunidade de 

exercer protagonismo no seu aprendizado. Que suscitou nela a necessidade de fazer 

leituras, e colocar os conhecimentos lidos e compreendidos em uma prática, intermediada 

pela orientação docente, que lhe oportunizou experiências, embora tenha ela reconhecido 

ter ocorrido dificuldades relacionadas a inexperiência dos/as docentes quanto às oficinas, 

mais também relacionadas as questões pessoais. 

Mas, aí, teve essa dificuldade porque com lúpus e fazendo 
tratamento eu não podia muitas vezes ir a campo. Então, 
eu fui duas vezes a campo. Embora os professores tenham 
dito que eu não precisava ir, que eu poderia fazer um 
trabalho mais teórico. Mas, eu vi que eu ia perder uma 
oportunidade muito grande de desenvolver esse lado, essa 
experiência. Então, eu fui a campo justamente duas vezes, 
e fiz o trabalho com base nesse levantamento que eu fiz. 
Nessas duas vezes. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019).   

A aluna mostrou ter uma necessidade de colocar os conhecimentos em prática, mesmo 

com problemas de saúde. E explica como procedeu sua atividade na primeira oficina. 

E também porque no curso técnico eu tinha ido duas vezes 
visitar essa APA <Área de Preservação Ambiental>. Que 
eu escolhi foi a APA, Área de Proteção Ambiental de 
Itapiracó. E aí, eu tinha ido duas vezes durante o curso 
técnico, uma bem no começo do curso técnico, onde a 
APA era bem preservada e uma já no final do curso 
técnico, eu tinha visto como tinha sido degradada. Então, 
quando chegou aqui, que me pediram para escolher um 
lugar eu escolhi logo essa APA para ver como estava de lá 
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para cá. Sendo que a primeira visita foi em 2011, a segunda 
em 2013, e aí, eu fiz a visita em 2017. Que foi a visita já, 
com a Engenharia Ambiental e Sanitária. E ali, com base 
no conhecimento que eu tinha antes, eu fiz todo o trabalho 
de Oficina (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Iolanda relata as dificuldades em se realizar um trabalho contextualizado 

E aí, mas, na questão da oficina, da primeira oficina foi 
muito, muito interessante. Por que além de visitar o local 
e fazer o diagnóstico, olhando e entrando no local. Eu só 
não pude entrar na mata, porque eu não tive o 
acompanhamento de um policial ambiental e para isso eles 
colocaram a maior burocracia. Ah! Tem que ir na SEMA, 
para a SEMA mandar um visto pra cá. Aí, quando eu fui 
na SEMA, a SEMA disse: olha! Tu podes protocolar mais 
dificilmente vai ser aprovado. Então, já foi um banho de 
água fria. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Relatou também as percepções que teve sobre a área de seu estudo. 

Fui como pela parte de trás da APA, onde os moradores 
depositam os resíduos também. Visitei a comunidade ao 
redor. Vi que não tinha saneamento, vi água de esgoto 
derramando pelo meio da rua, indo para o riozinho da 
APA. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Também buscou aprender com sujeitos do local de seu estudo. 

Então, fiz esse diagnóstico, e além disso, eu conversei com 
os policiais ambientais lá, por que eles não podiam me 
acompanhar, mas eles estavam todo dia ali, fazendo 
rondas. Então, eu perguntei para eles o conhecimento que 
eles tinham sobre a APA. Assim, com os moradores, 
pessoas que faziam caminhada lá. Todo mundo que 
usufruía. Eu tentei pegar o máximo de pessoas possíveis. 
E vi. Eu perguntei se eles sabiam o que eram uma Área de 
Preservação Ambiental. Perguntei como a APA chegou 
naquele nível. Se eles tinham conhecido a APA de outra 
forma. O que eles pensavam que tinha levado aquela 
degradação. E aí as respostas foram diversificadas. E aí, 
no trabalho de oficina eu mostrei essas variações de 
respostas de acordo com a localidade que moravam. Por 
que as pessoas da comunidade vizinha tinham uma 
percepção diferente dos que moravam na parte interna da 
APA. E que tinham uma visão muito diferente dos que só 
visitavam a APA para caminhar por exemplo. E também 
com relação à idade e escolaridade. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

A aluna descreve a relação com os/as professores/as entrono da atividade da primeira 

oficina.  
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Mas, eu vi como uma atividade extremamente necessária. 
Onde nós tivemos mesmo que ir lá e apanhar, e ter. E 
chegar com os dados e o professor dizer, não faltava ver 
isso, isso e isso. E aí, a gente volta a campo, aí no caso, eu 
fiz o máximo de observações, e aí, eu mostrei para os 
professores e eles disseram: ah, oh poderia ter visto isso, 
isso e isso. E na segunda vez que eu fui eu peguei o resto 
das informações, e aí, escrevi com aquelas informações 
que eu tinha. (NARRATIVA, IOLANDA, 2019). 

Nessa descrição aparece o contexto, a realização da leitura realizada pela aluna desse 

contexto, a realização da síntese desses achados, para apresenta-los aos/as professores/as, 

o recebimento da aluna de orientações, o retornar ao contexto, ou seja, um ir e vir, e os/as 

docentes contribuindo para ampliação de olhares sobre as questões de estudo. 

Iolanda considera que “a primeira oficina foi a mais desafiadora”. E complementa: “Que 

a gente foi a campo. Cada um para um local. E foi uma coisa que a gente concordou até 

o final. Foi a mais difícil, mas foi a que nos trouxe mais resultados”. Em relação as demais 

oficinas: 

E aí, já a partir dos outros períodos, foram feitas em grupo. 
E se escolheu só um local pra fazer. No caso a última foi 
feita na Laguna da Jansem. É, mas, se nós tivéssemos 
continuado no mesmo local que a gente fez a primeira 
seria muito, muito, muito mais construtor de 
experiências. Eu acredito que uma das que não foi tão boa, 
foi a do nono período, por que foi a que o professor passou 
uma atividade na verdade com relação à cadeira dele. E aí, 
na verdade, ela tinha tudo para ser muito boa. Mas faltou 
tempo. Por que uma professora nos mandou dimensionar 
um aterro, a outra nos mandou dimensionar uma lagoa de 
estabilização, e o outro todo um sistema de drenagem. 
Então, com relação à lagoa de estabilização e o aterro nós 
fizemos, foi até fácil. Mas, quando chegou na parte de 
fazer o projeto de drenagem foi totalmente difícil porque 
nós não tivemos isso durante a cadeira, foi um trabalho de 
final. E aí, ter que dividir lotes para fazer as canalizações, 
acabou que não conseguindo terminar, e faltou tempo de 
chegar para o professor e dizer oh professor não consegui 
terminar isso aqui, como eu vou daqui em diante. E aí, 
faltou tempo para isso. A gente acabou entregando só até 
onde fez. Eu senti falta de poder chegar, por que já estava 
muito no fim do período e ele já cobrando. De poder 
chegar e dizer oh professor eu parei aqui, eu quero saber 
como eu continuo isso aqui. Que é uma coisa que nós 
seremos cobrados, no futuro para atuar. (NARRATIVA, 
IOLANDA, 2019). 

Eu percebo que Iolanda assim como Fernanda tiveram uma preferência em realizar 

trabalhos individualmente. Na narrativa de Fernanda ela relata que os/as docentes foram 
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contratados no decorrer do semestre e que os trabalhos na segunda oficina não foram 

integrados, não houve um contexto, foram atividade passadas por cada disciplina, não 

houve um retorno dessas atividades para os/as alunos/as. 

LEONARDO 

No oitavo período iniciou a primeira oficina e sobre ela o aluno afirma: 

... ela engloba as cadeiras de Impacto Ambiental, de 
Corpos Hídricos, de Poluição Atmosférica, e quando a 
gente vai fazer a oficina. Um professor por exemplo, 
quando a gente fez a oficina, teve um professor que pediu 
que a gente fizesse na nossa oficina a matriz de interação 
de impacto, só que ele esqueceu de falar com o outro 
professor, ele pediu para a gente fazer a matriz para levar 
no outro dia para ele. Só quando a gente fez a avaliação de 
impacto, o outro professor não deu a matriz. Simplesmente 
ele pulou esse assunto. Por que eu acho que ele não sabia 
dar. E não deu matriz, e a gente não sabia fazer a matriz. 
A gente teve que procurar na internet como fazer e quando 
a gente fez, teve alguns erros. E o professor criticou a 
gente. Falta uma interação entre os professores para 
saber o que um está dando para poder cobrar na 
disciplina de oficina. Por que não foi dado o conteúdo, 
por exemplo na disciplina, e foi cobrado na outra 
disciplina de oficina. Então, eu acho que deveria ter uma 
conversa entre os professores, inicialmente. Antes de 
iniciar a disciplina de oficina. Para saber o que cada um ia 
dá e quando ia dá. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019)  

Na narrativa do aluno ele percebe a necessidade de haver um maior diálogo entre os/as 

docentes em volta da realização das oficinas. Eu também compreendo na narrativa dele, 

ainda uma perspectiva conteudista do ensino, falta de um maior diálogo do conteúdo com 

o contexto de trabalho. Percebo que o professor passou uma tarefa para os/as discentes 

sem necessariamente refletir com os/as discentes sobre como as Avaliações de Impacto 

Ambiental poderiam contribuir para a compreensão da qualidade do ambiente. A matriz 

do impacto surge como uma tarefa a ser cumprida e não compreendida em um contexto 

de trabalho. E ele justifica essa falta de diálogo entre os/as docentes ou do conteúdo com 

o contexto do trabalho: 

Por que também, como a oficina termina junto com o final 
das disciplinas. Ou as disciplinas davam tudo que tinha 
que dá mais cedo ou mais rápido, para poder quando 
chegasse no final das disciplinas, no final das oficinas a 
gente ia ter o que fazer. (NARRATIVA, LEONARDO, 
2019). 
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Nessa justificativa vejo uma perspectiva do aluno, algo próximo ao defendido por 

Fernanda, para que suas atividades contextualizadas sejam mais orientadas pelos 

conteúdos ministrados nas disciplinas. Porém, o que se propõem na oficina é uma ideia 

inversa, a partir da compreensão de um contexto os/as discentes orientados/as pelos/as 

docentes deveriam pesquisar e pensar possibilidades de melhor compreenderem os espaço 

social que almejaram trabalhar, nessa perspectiva poderia aparecer ou não a matriz de 

impacto, ou conceitos utilizados na matriz de impacto, ou emergir nas disciplinas outras 

questões em volta do desafio de compreender um contexto. Porém a matriz surgiu como 

uma tarefa a ser realizada. E em torno, da justificativa trazida pelo aluno, ele orienta: 

Ou então aconselho, um conselho que eu tinha dado, que 
eu até falei um tempo com a professora <nome suprimido> 
que estava perguntando sob como era a disciplina de 
oficina, era a disciplina de oficina ser após feitas as 
disciplinas. Por exemplo: A oficina 1 que fala de 
Avaliação de Impacto e Corpos Hídricos e tudo mais. Eu 
sugerir uma vez para ela, que como sétimo período não 
tem tantas disciplinas. Era que se puxasse essas disciplinas 
que estão no oitavo pro sétimo. E aí, a oficina 1 ficava no 
oitavo. Ou seja, aí faríamos a oficina depois de ter feito as 
disciplinas que são necessárias para fazer as oficinas. 
Então, a gente teria todo o conhecimento necessário para 
fazer aquela disciplina de oficina, que a oficina fosse 
depois das disciplinas que ela pretende julgar necessárias. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Então, Leonardo considera que primeiro deveriam ser dadas as disciplinas que compõem 

as oficinas para depois serem trabalhadas as oficinas. Assim ele considera que 

compreenderia melhorar os diálogos em torno do contexto, entre os/as docentes, dos/as 

docentes entre os/as discentes, e entre a teoria com a prática contextualizada. Continuando 

sobre as oficinas, faz um destaque a primeira oficina: “as oficinas, eu gostei muito da 

primeira. Foi a que eu gostei mais. Até por conta que ela foi individual de certa forma né. 

A gente pedia uma ajuda pro outro, mas o trabalho era individual”. (NARRATIVA, 

LEONARDO, 2019). Na narrativa do aluno eu compreendo uma certa colaboração entre 

os/as discentes e uma certa predileção pela realização de trabalhos individuais, uma 

compreensão de que os/as alunos/as tinham que trabalhar contextos diferenciados para 

produzir trabalhos individuais. E justifica essa predileção e entendimento: 

Então, o quê que aconteceu, foi até bom quando a gente 
foi para os congressos. Por que a gente fez os trabalhos nas 
oficinas que geraram quatro trabalhos. Até isso a gente 
falou que foi um fato bom. De vez de gerar um trabalho 
só, como as outras oficinas que foi em grupo geraram. Ela 
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gerou quatro trabalhos. (NARRATIVA, LEONARDO, 
2019). 

O aluno percebe que trabalhar contextos diferentes permitiu a ele produzir trabalhos 

individuais. E considera que a oficina foi boa também por conta da orientação dada pelos 

professores: 

E ela foi muito boa porque tinha quatro professores e 
quatro alunos. Então, foi como eu falei, ficou tipo, um 
supervisor. Eu fiquei com o professor <supressão de 
nome>. <supressão de nome> ficou com a <supressão de 
nome>. A <supressão de nome> com a <supressão de 
nome>. E a <supressão de nome> com o <supressão de 
nome>. Então ficou cada um com um professor. Então, 
ficou tipo, o aluno fazendo e o supervisor dele, ficou tipo, 
um pequeno TCC.  E aí, a gente ia fazendo trabalho e tirava 
dúvida, mandava o WhatsApp para o professor 
perguntando certas coisas. Tirava dúvida. E a gente tinha 
reuniões para apresentar... (NARRATIVA, LEONARDO, 
2019). 

Na narrativa do aluno o professor aparece como supervisor, aquele que responde as 

dúvidas dele, e o orienta a realização do trabalho. E explica como funcionava as 

avaliações: 

Por que nessa primeira oficina a gente separou em... A 
gente fazia a primeira reunião para dizer o que a gente ia 
trabalhar. A gente escolhia o nosso tema e apresentava o 
que a gente queria trabalhar nesse tema. A segunda reunião 
a gente apresentou o que a gente já tinha. Por que na 
primeira reunião foi a primeira nota, a segunda foi a 
segunda, e a última nota. A gente apresentou o que a gente 
tinha feito e tal. Na terceira a gente já apresentava o 
trabalho final. Até nisso eu gostei. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 

E destaca os problemas enfrentados nas oficinas: 

Ela foi um pouco atrapalhada porque foi a primeira vez. 
Então, os professores não sabiam muito bem como fazer e 
a gente também não. E deu alguns conflitos. Tipo, até a 
questão da matriz. Por que a gente não fez. A gente não 
sabia fazer. E aí o professor estava reclamando que a gente 
deveria ter feito. E a gente falou que não tinha tido aula 
disso. Que a gente estava pesquisando para fazer. E foi 
uma que deu um pouco de conflito, mas foi a que eu mais 
gostei. Por que a gente aprendeu bem mais. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 
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Leonardo evidencia a insegurança dos/as docentes na condução das oficinas, e conflitos 

em torno de realizar uma tarefa que o professor não tinha lhe dado um conteúdo prévio 

para realizá-lo. Porém, compreender que o aprendizado foi muito mais rico. 

Cada um pegou um lugar diferente. Eu fui fazer na praia 
de São Marcos. Daquele esgotamento que é lançado na 
praia. Eu fui fazer o estudo de lá. A <nome suprimido> fez 
na Laguna da Jansem. A <nome suprimido> aqui no 
Bacanga. E a <nome suprimido> no Itapiracó. Então, a 
gente pegou quatro pontos distintos. Cada um apresentou 
seu trabalho, mostrou suas dificuldades, até os professores 
gostaram bastante. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Conforme nos explica o aluno, cada aluno/a trabalhou em um local diferente, mostrando 

seus trabalhos e apresentando as suas dificuldades, sendo avaliados pelos/as docentes. E 

pontua que os conflitos foram iniciais e foram resolvidos ao longo da oficina, e que os 

trabalhos resultaram em publicações. 

Estava dando conflito no começo, mas quando foi no final, 
apresentação todos os professores gostaram bastante. Que 
foi que gerou um trabalho muito bom. Aí, inclusive, virou 
quatro trabalhos para os alunos e quatro trabalhos para os 
quatro professores. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

Em relação as demais oficinas: 

Agora na segunda e na terceira eu já não gostei tanto, por 
que, por exemplo, na segunda já foi muito ruim. Por que a 
segunda foi o período mais curto. Foi no começo do ano 
passado de 2018. Por que estava sem professor. Aí, quando 
regularizou é a vinda do <nome suprimido>, da <nome 
suprimido> e da <nome suprimido> já era no mês de abril. 
O período começou em março e foi regularizado as aulas 
lá no mês de abril. E era um período que terminava em 
junho, nesse tempo, e acabou mais cedo, acabou por causa 
da copa do mundo. Teve um problema lá e ia acabar mais 
cedo o período. Por causa da copa do mundo. Por isso teve 
dois meses de período, era para ter três, e foi dois. Ainda 
foi pior ainda. E os professores não sabiam como trabalhar 
nesse conteúdo. Eles nunca tinham feito isso e não tinha 
nenhum dos professores do antigo. Eram só professores 
novos. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

O aluno entende que a segunda oficina não foi atingida. E explica diversas questões que 

interferiram na sua realização. A contratação tardia de professores/as, a falta de tempo 

para compreender e maturar as oficinas, era uma experiência nova para os/as 

professores/as. Em função dessas questões: 
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E aí deu muito problema e acabou que eles passaram 
trabalho para a gente fazer sobre as disciplinas todo mundo 
junto. Aí, eu falei que eu não gostei justamente por conta 
disso. Por que foi um trabalho todo mundo junto uma coisa 
que poderia ter feito, se fosse separado... que eu até falei 
para o pessoal que a ideia, que eu achei na oficina era 
continuar com o mesmo tema, só que melhorar. Por que 
teve, por exemplo, teve coisas que a gente não pode fazer 
na primeira oficina por que a gente não tinha 
conhecimento. Mas, quando a gente teve as disciplinas do 
nono período a gente aprendeu muita coisa que a gente 
poderia melhorar nosso primeiro trabalho. Aí eu pensei, 
não, eu achava que a ideia da oficina era tu escolher um 
tema na primeira oficina e melhorar até o final, por que no 
final tem a gestão daquilo. Então, tu vais fazer a gestão 
daquele trabalho, daquele problema na primeira oficina. 
Então, todo tempo você vai melhorando aquele trabalho. 
Até que faça um trabalho muito bom. E a gente fez um 
novo trabalho. (NARRATIVA, LEONARDO, 2019). 

O aluno observa que houve uma descontinuidade do trabalho realizado na oficina 01. Ele 

tinha uma expectativa que houvesse uma continuidade entre as oficinas. Nessa oficina 

os/as alunos/as realizaram atividades das disciplinas. Novamente aparece uma 

compreensão do aluno sobre a importância de desenvolver o trabalho individualmente. 

Aí, quando chegou na oficina três, agora no décimo 
período, a gente fez um trabalho de gestão um novo 
trabalho. Aí, eu fico assim, não, eu achava que a ideia 
melhor era se a gente fizesse a gestão do trabalho da 
oficina 1, que a gente não fez. A gente não fez gestão. No 
décimo período tinha as cadeiras de gestão se a gente 
tivesse feito a gestão daquele trabalho ia ficar um trabalho 
completo. Ia ficar um trabalho muito bom. Talvez desse 
até para publicar como um artigo. Podia ficar um trabalho 
muito bom. E aí, foi isso que eu achei que ficou ruim, por 
que eu achava que deveria ser uma continuação das 
oficinas. (...) a terceira. eu achei melhor que a segunda. Eu 
achei a segunda muito ruim. A segunda eu achei muito 
ruim. Só que a terceira, eu achei ela boa. A gente teve 
um bom trabalho de gestão. Fizemos nós quatro. A 
gente fez. Só que o ruim foi que elas escolheram foi de um 
dos trabalhos. Por exemplo: o da <nome suprimido>.  O 
da Laguna. Por que como era mais fácil para elas 
trabalharem na laguna, e as (imperceptível), a gente fez da 
Laguna da Jansem. Aí, a gente fez a gestão. A gente 
continuou o trabalho da <nome suprimido>. Só que eu 
achei ruim porque a gente continuou um dos trabalhos. 
E talvez, a gente poderia ter continuado os quatro 
trabalhos. Não só um. Por que foi em grupo. E aí, nós 
quatro se voltou para o mesmo trabalho. (NARRATIVA, 
LEONARDO, 2019). 
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A terceira oficina retomou a experiência dos/as alunos/as na primeira oficina, porém, 

apenas a um dos trabalhos, o que de certa forma, pode ter deixado o aluno sentir-se 

desprestigiado, uma vez que o trabalho dele não foi o escolhido. Também percebo no 

aluno a compreensão de que continuidade o seu trabalho para melhorá-lo viabilizaria uma 

publicação. E novamente uma compreensão de que apenas trabalhando contexto 

diferentes poderiam obter publicações, ou a produção de trabalhos individuais, como se 

fosse inviável um trabalho tendo o mesmo contexto como referência promover distintas 

publicações. Embora tenha realizado ressalvas por ter sido realizado um trabalho em 

grupo e não individual, considerou boa a sua vivência na terceira oficina. 

Aí, eu achei, que talvez si não tivesse, como eu disse, si 
fosse puxadas as disciplinas e no décimo período a gente 
não tivesse disciplinas, a gente poderia ter no décimo 
período só o TCC e a oficina, por exemplo. E os estágios. 
Aí, ia ficar uma coisa mais simples. Por que no décimo 
período a gente teve estágio, mais oficina, mais TCC, as 
quatro disciplinas, aí ficou uma coisa muito corrida. 
Ainda, a gente estava estudando para tentar fazer a prova 
de mestrado, para concurso aí, ficou uma bagunça. 
(NARRATIVA, LEONARDO, 2019) 

Segundo o Leonardo no último semestre outros aspectos interferiram na dedicação da 

turma as oficinas, dentre eles conforme transcrito na sua narrativa são evidenciadas a 

dedicação a outras disciplinas, TCC, estágio e as perspectivas de seguir a carreira 

profissional, tal como a realização de um mestrado. 

Leonardo também evidência a ocorrência de debates sobre modelos de trabalho. 

E a questão também. A última coisa que eu lembrei. Foi 
sobre debates de professores. Eu acho muito valido. Na 
cadeira de oficina é uma cadeira que tem bastante isso. 
É uma cadeira que eu gostei bastante por conta disso. 
Principalmente na oficina 1, teve isso. Por que na 2 e na 
3 já foi uma coisa mais corrida. Na 1, nós tivemos muito 
tempo para fazer a disciplina. E aí é, eu lembro que tinha 
muitos debates, por exemplo do professor <nome 
suprimido> com a professora <nome suprimido>. Que 
a professora <nome suprimido> queria de uma forma 
e o professor <nome suprimido> queria de outra. E aí, 
tinha o debate lá. E esse debate foi muito enriquecedor. 
Por que, por exemplo: teve uma época lá, que a gente 
dividiu cada professor com um aluno. E eu fiz com o 
professor <nome suprimido> e a <nome suprimido> 
fez com a professora <nome suprimido>. E eu fiz de 
uma forma com o professor <nome suprimido> e ela 
fez de outra forma com a professora <nome 
suprimido>, e aí a gente debatendo, a gente viu os prós 
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e contras de cada modelo. A gente viu o que era bom. 
A realmente esse aqui é melhor esse modelo, e aqui é 
melhor o outro modelo. Então, quando tinha esse debate, 
e na cadeira de oficina tinha muito debate de quatro 
professores, e no nosso caso eram quatro professores e 
quatro alunos. Era muito bom por conta disso, por que o 
(imperceptível) as ideias, todo mundo aprendia uma forma 
nova, ou então, via a forma que era melhor. Então, eu acho 
que até nas disciplinas mesmo pode ser feito isso. Como 
pegar um professor de outra disciplina e chamar para 
conversar. Nessa disciplina aqui vamos fazer um debate. 
São coisas que as pessoas apreendem muito. Ao meu ver é 
uma coisa que deve ter bastante. Essa cadeira de oficina 
inclusive quando eu falava dessa disciplina de oficina eu 
falava que não deveria ser tirada, eu gostava muito da ideia 
dela (NARRATIVA, LEONARDO, 2019) 

Na minha narrativa eu apresento o dialogo como palavra-chave central da 

interdisciplinaridade. Diálogos entre docentes, entre discentes, entre docentes e discentes, 

entorno da identificação de aspectos comuns, antagônicos e complementares tratados por 

diversas disciplinas em torno de um problema comum tratados por diversas abordagens 

conceituais e metodológicas. Na perspectiva de Fazenda, Klein e Lenoir (2012) a 

realização desses diálogos mediados por um contexto podem resultar em uma 

interdisciplinaridade. Na perspectiva de Nicolescu (1997;2000) a interdisciplinaridade 

tem como objeto o método, a transferência, adaptação ou fusão dos métodos. E essa 

narrativa de Fernando é muito importante, pois, a meu ver mostra uma compreensão de 

uma integração dos/as professores/as, de suas perspectivas teóricas sobre o pensar um 

problema. Algo que nos leva para um campo do valor interdisciplinar, quando o aluno 

menciona a realização de debates sobre o método, da aplicação dos distintos métodos e 

comparação das vantagens e desvantagens existentes entre eles, sobre as suas 

complementariedades, conforme nos elucidou a sua narrativa. 

Reflexões sobre as narrativas discentes sobre as oficinas  

De maneira mais geral posso tecer sobre as narrativas as seguintes observações: nas 

narrativas percebo expressões que denotam uma aceitação das oficinas pelo/as estudantes. 

Os relatos também expressam a existência de uma motivação para o trabalho, apesar das 

situações adversas. Ainda compreendo nas narrativas uma maior autonomia do/das 

aluno/as frente as atividades realizadas por ele/as, do exercício dialógico da teoria com a 

prática, e dialógico entre os/as discentes e docentes, e entre as disciplinas. Compreendo 

o ir e vir, da prática contextualizada com a teoria, resultando em discussões e descobertas, 
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principalmente na narrativa de Iolanda, quando a aluna menciona a necessidade dela 

retornar a campo por discussões realizadas com os/as docentes sobre as leituras que ela 

fazia do contexto que trabalhava, ou seja, ela elucidou a colaboração dos/as docentes na 

ampliação de olhares. Leonardo também considerou que os debates em torno dos métodos 

e seus resultados enriqueceram seu aprendizado. Também percebo principalmente na 

narrativa de Iolanda, quando ela menciona a falta de apoio de policiais do batalhão de 

meio ambiente na atividade de campo, o ir e vir frente as necessidades de realizar 

adaptações diante das condições adversas de trabalho, aspectos emergentes, no caso a 

violência, que obrigaram muitas vezes os estudantes a buscarem, frente as limitações que 

tiveram, outros caminhos para a realização da atividade. Nas narrativas também observo 

o surgimento de algumas demandas dos/das alunos/as frente as oficinas, nem sempre 

atendidas, e aspectos que nas oficinas na ótica dos/das alunos/as, falharam. Aspectos 

como: falta de interação entre os professores em volta de tarefas e um ordenamento da 

oferta das disciplinas, e a demanda por primeiro ofertar as disciplinas teóricas para depois 

serem realizadas as atividades das oficinas. Um dos motivos expressos por todos os 

sujeitos discentes dessa pesquisa para essas falhas são atribuídas a falta de conhecimento 

no trato das oficinas por parte dos/as docentes e discentes e no entendimento de Fernanda 

e Leonardo e quanto a oferta da oficina junto as disciplinas que a compõem. Fernanda e 

Leonardo defendem que primeiro deveria ser ministrada as disciplinas para depois serem 

desenvolvidas as oficinas. A primeira dificuldade, segundo Leonardo foi um problema 

inicial na oficina 01, que foi logo superado, porém, foi aspecto limitador na oficina 02 

onde os/as discentes não tiveram tempo hábil em tratar do problema.  

A compreensão que tenho sobre as narrativas Fernanda, Iolanda e Leonardo é da 

existência de uma certa resistência do/as alunas em trabalhar em grupo, ou preferência 

por realizar trabalhos individuais, e nas oficinas 02 e 03 segundo os relatos de Fernanda, 

o trabalho em grupo foi inclusive questão de insatisfação e conflito entre os/as colegas. 

Fernanda e Leonardo consideram que houve diálogo entre os/as discentes, embora os 

trabalhos tenham sido realizados individualmente. Segundo Fernanda esses diálogos eram 

desejados pelos/as professores/as. E eu compreendo existir uma percepção importante de 

Fernanda e Leonardo de que as oficinas I, II, III deveriam ser ligadas ao contexto de 

trabalho, deveriam ser estudos e trabalhos contínuos, e no PPP aparecem com 

preferencialmente contínuos. Também compreendo nessas narrativas existir uma questão 

importante para nossa discussão, presente principalmente na narrativa de Fernanda e 



246 
 

Leonardo, mas que se relaciona a demanda por um direcionamento maior das disciplinas 

às oficinas, e o ordenamento de primeiro ministrar as disciplinas que compõem as oficinas 

para depois serem ofertadas as oficinas.  

O/a docente segundo a narrativa do e das discentes aparecem como o/a orientador/a, 

supervisor/a, aquele/a com que os/as discentes procuram para tirar dúvidas e obter 

orientações para a feitura das oficinas. O/a professor/a também apareceu como o/a que 

delegou uma tarefa, como no caso da matriz de interação mencionada por Leonardo. Os/as 

docentes realizaram orientações dos/as discentes diretamente e, também em encontros 

dos/as discentes com o grupo de professores/as nas reuniões das oficinas. Nesses 

encontros eram realizadas diversas orientações, discussões e debates. Porém, percebo na 

narrativa de Fernanda uma compreensão de não abertura para discutir questões 

relacionadas as atividades das oficinas nas disciplinas. Ou seja, ainda uma rigidez na 

disciplina que compõe a oficina. A impressão que eu tive foi que na hora da oficina ocorre 

uma maior permeabilidade e na hora da disciplina uma menor abertura do/a professor/a 

em discutir aspectos emergentes oriundos as oficinas, isso fica a cargo de uma hora 

específica da orientação ou de uma discussão nas oficinas. Essa falta de espaço dado pelos 

professores/as para as discussões do que emergiu das atividades realizadas nas oficinas 

incomodou sobretudo Fernanda e Leonardo. 
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6. DIALOGANDO COM A NARRATIVA DE DOIS DOCENTES DO CURSO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UFMA. 

Dialogando com a narrativa do e da docente, tendo como referências a minha trajetória 

de formação, a história dos currículos de engenharia, as reflexões sobre o currículo na 

dinâmica de sua realização, com as contribuições dos autores que trabalhei aqui e os 

objetivos principais desse trabalho, fui observando pontos importantes relacionados a 

estes aspectos, a partir das narrativas e dos respectivos olhares e sentidos atribuídos aos 

mesmos pelo professor, denominado por mim de Mário, e pela professora, denominada 

por mim de Rosa. Então, eu inicio relatando a trajetória desse professor e dessa professora 

no CEAS/UFMA fazendo as ligações pertinentes as narrativas do e das discentes. E inicio 

a trajetória do/a docente tentando compreender a aproximação dele/a com o campo de 

ensino da Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, eu dou continuidade relatando a 

trajetória desse/a professor/a nas engenharias, elucidando sobre a escolha dele e dela pelo 

CEAS/UFMA, como ele e ela compreenderam a sua ação sobre o currículo, papel que 

desempenha como professor/a, e a como compreenderam a oficina 01, sobre a sua atuação 

na realização e condução das oficinas. E como foi feito em relação às narrativas dos 

discentes, as narrativas dos docentes foram também em uma primeira leitura, relacionadas 

a partir dos seguintes eixos temáticos: a aproximação do campo de ensino em EAS; Como 

o/a docente compreende e significa a realização do currículo na sua dinâmica e a sua 

atuação nesse processo e; Como o/a docente compreende e significa a realização das 

oficinas interdisciplinares e a sua atuação nesse processo. Inicio as discussões pela 

aproximação do campo de ensino em EAS. 

EIXO TEMÁTICO 01: A aproximação do campo de ensino em EAS 

MÁRIO 

O primeiro professor entrevistado é guineense, a sua formação superior foi realizada 

integralmente na Universidade Federal do Ceará no Brasil. É Engenheiro Químico, 

Mestre em Saneamento Ambiental e Doutor em Saneamento Ambiental. No seu relato 

escolheu continuar sua formação no campo do Saneamento em função das condições do 

seu país de origem, “a falta de profissionais nessa área e a própria falta de saneamento 

no País” (NARRATIVA, MÁRIO, 2019).  
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Então, terminando o mestrado, visualizo o doutorado, 
também participei do processo seletivo, fui aprovado, fiz 
o doutorado na mesma área, saneamento ambiental. E 
antes de terminar, antes de, na verdade, iniciar o mestrado 
em doutorado em Saneamento Ambiental, eu fui buscar 
experiência docente. Terminei o mestrado, preparei o 
currículo e sai andando pelas faculdades públicas que tem 
na cidade de Fortaleza. Entreguei o currículo em várias 
instituições, entre elas uma instituição chamada Ateneu. É 
uma instituição de pós-graduação e oferece cursos de pós-
graduação em diferentes áreas, entre elas em Engenharia 
de Segurança do Trabalho que tinha uma disciplina de 
poluição em saneamento. Então, eu fui convidado pelo 
coordenador do curso por qual eu tinha passado em um 
processo seletivo para ministrar essa disciplina Poluição e 
Saneamento para o curso de especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho. Então, assim começou minha 
experiência docente no Brasil. Ministrando essa disciplina 
de Poluição em Saneamento para o curso de especialização 
de Engenharia de Segurança do Trabalho. E fiquei nessa 
instituição enquanto fazia doutorado. Devo ter ficado uns 
cinco anos nessa instituição ministrando essa disciplina, 
entre elas outras disciplinas como Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos para o curso de especialização em 
Gestão Ambiental, disciplina como Ecologia. Disciplinas 
como Resíduos Sólidos para o curso técnico. Aí, também 
eu fui ministrar algumas disciplinas no SENAI, em 
Fortaleza, ligadas a questão ambiental, principalmente a 
gerenciamento de resíduos sólidos para curso técnico no 
SENAI. Também fui trabalhar em outras instituições 
buscando outras disciplinas como na faculdade lá em 
Fortaleza. Então, eu fui construindo a minha experiência 
docente dentro das faculdades privadas em Fortaleza no 
Ceará.  Aí, eu tive a oportunidade de participar do seletivo 
para professor substituto no Instituto Federal do Ceará. No 
Campus do Limoeiro do Norte e fui selecionado para 
ministrar... fui selecionado na área de Engenharia em 
Segurança do Trabalho. Mas quando cheguei no Campus 
me empurraram tudo que era disciplina voltada para área 
ambiental. Então, eu passei um ano como professor 
substituto do Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro 
do Norte, ministrando disciplinas que era do curso de 
Saneamento Ambiental, curso Técnico em Eletrotécnica, 
curso técnico em Meio Ambiente. Então, as disciplinas 
ligadas ao meio ambiente foram empurradas ainda que o 
meu seletivo não tenha sido para essa área. Mas, foi uma 
experiência que eu acumulei nessa caminhada docente. 
Agora falando exatamente da minha vinda pro curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária da UFMA, ela 
aconteceu nesse intercurso que eu terminei, eu defendi o 
doutorado. Eu defendi o doutorado em 2014, em 17 de 
outubro de 2014, e teve esse concurso em dezembro de 
2014. Concurso pra UFMA. Para preencher vaga do 
professor no curso de Engenharia Ambiental que estava 
sendo planejado, a abertura desse curso. Eu vim em 
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dezembro de 2014 fazer esse concurso enquanto fiquei 
dando aula nas outras instituições em Fortaleza. Fui 
convidado a assumir a vaga em junho de 2016. Fiquei 
alocado no curso de BICT que é o Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Em 2016 a 2017 
fiquei no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia até ser removido para o curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária em 2017.1. Estou desde 2017.1 até 
a data atual, e tenho atuado como professor em disciplinas 
como Operações Unitárias Aplicadas a ETA e ETE, 
(operações unitárias físico, química e biológica aplicada a 
ETE e ETA) disciplinas como Corpos Hídricos, 
Monitoramento, Análise e Poluição. E controle da 
Poluição. Disciplinas como Análise de Qualidade da 
Água. Disciplinas como Saneamento Ambiental do 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 
Também atuei como professor de disciplinas de Segurança 
do Trabalho, Fundamento de Segurança do Trabalho, no 
curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Também 
atuei como professor de Química e Físico-química, 
química orgânica e físico-química no curso do 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. E 
Química Experimental. (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

O interesse, ou melhor, a procura pelo exercício docente ocorreu no findar do mestrado. 

Começou sua experiência docente em instituições particulares, ministrando disciplinas 

como Poluição em Saneamento em um curso de pós-graduação em Engenharia e 

Segurança de Trabalho, ampliando a sua atuação nas disciplinas de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Ecologia para o curso de Gestão Ambiental; bem como disciplinas 

para o curso técnico do SENAI e em outras instituições, depois de vivenciar a experiência 

docente em instituições de ensino privadas, também experienciou em um Instituto Federal 

na condição de professor substituto. A atividade de professor foi compatibilizada com o 

doutorado. 

Verificamos aí, a motivação para o direcionamento da sua formação para o campo do 

Saneamento, muito relacionada as condições objetivas relativas à ausência de serviços 

essenciais e básicos da sua terra natal, porém, o professor, que denominei Mário, não 

explicita suas motivações para o campo do ensino. Ele considera esse direcionamento 

como força do destino: “o destino quis que eu seguisse essa carreira docente, tanto que 

eu fiz o mestrado e o doutorado em áreas ligadas à docência” (NARRATIVA, MÁRIO, 

2019). Talvez possamos entender que o mestrado e o doutorado o encaminharam para a 

docência. E por sua vez, a sua sensação de incompletude na formação na graduação o 

motivou para o mestrado e para o doutorado, conforme narra: “quase terminando a 

graduação, no último semestre, comecei a procurar a pós-graduação. Eu visualizava que 
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só a graduação na época não satisfazia o desejo de se ter a formação” (NARRATIVA, 

MÁRIO, 2019). O sujeito da pesquisa não evidenciou na sua narrativa perspectivas de 

atuação em outros campos de trabalho. 

... falando exatamente da minha vinda pro curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária da UFMA, ela 
aconteceu nesse intercurso que eu terminei, eu defendi o 
doutorado. Eu defendi o doutorado em 2014, em 17 de 
outubro de 2014, e teve esse concurso em dezembro de 
2014. Concurso pra UFMA. Para preencher vaga do 
professor no curso de Engenharia Ambiental que estava 
sendo planejado, a abertura desse curso. Eu vim em 
dezembro de 2014 fazer esse concurso enquanto fiquei 
dando aula nas outras instituições em Fortaleza. Fui 
convidado a assumir a vaga em junho de 2016. Fiquei 
alocado no curso de BICT que é o Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Em 2016 a 2017 
fiquei no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia até ser removido para o curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária em 2017.1. Estou desde 2017.1 até 
a data atual (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

O concurso para vaga de Professor do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

UFMA ocorreu no intercurso do fim do doutorado, assumindo a vaga depois de um ano 

e meses da realização do concurso.   

É importante lembrar que nesse período, mencionado pelo Mário, a criação do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária (CEAS) ainda não tinha sido aprovado pelas instâncias 

superiores da Universidade, ficando ele alocado provisoriamente na coordenação do 

BICT, sendo realocado para o colegiado CEAS apenas no primeiro semestre de 2017.  

Na UFMA Mário ministrou e ministra diversas disciplinas, tanto as do núcleo comum e 

as específicas (concentradas no BICT), como as profissionalizantes. Na UFMA chegou a 

ministrar oito diferentes disciplinas e ser professor integrante da Oficina I, em todos os 

semestres que as oficinas foram ofertadas. Realiza atividade de extensão denominada 

“Engenheiro Sem Fronteiras Ensinando e Aprendendo em Comunidades”, tem enfrentado 

dificuldades, diante dos cortes de recursos, de viabilizar seu projeto de pesquisa para o 

aproveitamento dos resíduos provenientes das atividades de beneficiamento de recursos 

pesqueiros.  

ROSA 

O segundo sujeito da pesquisa, será denominada Rosa, é uma professora, assim como o 

primeiro entrevistado, teve toda a sua formação acadêmica em Universidades Públicas, 
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no curso de Engenharia, e antes de ingressar na carreira de Professor Universitário em 

uma Universidade Pública, teve diversas experiências em instituições privadas de ensino 

e como professora substituta em uma Universidade Pública, no entanto, começou a sua 

experiência ainda sem o mestrado acadêmico, apenas na condição de graduada em 

Engenharia Ambiental. Segundo narrativa da professora em tela, ela optou pelo curso de 

Engenharia Ambiental logo na graduação, por uma conveniência e oportunidade, e não 

por afinidade. A afinidade com a área de formação foi se concretizando mais 

especificamente quando no âmbito da graduação chegou as disciplinas 

profissionalizantes, conforme ilustra uma das passagens da sua narrativa. 

E aí, quando eu comecei a fazer a disciplina de Introdução 
a Engenharia Ambiental, eu percebi que a Engenharia 
Ambiental era muito mais do que aquilo que eu imaginava. 
Então, eu comecei a tomar gosto pela coisa. Embora, 
embora o primeiro, segundo, terceiro e quarto, e de repente 
até o quinto semestre a gente ver mais as disciplinas 
básicas, aquelas disciplinas saturadas de cálculo. Então, 
você só entra na parte mais específica, relacionada ao meio 
ambiente, a partir do sexto, sétimo e oitavo, nono. Aí vem 
as disciplinas profissionalizantes. Aí sim! Foi aí, depois do 
quinto, sexto semestre que eu comecei de fato a me 
apaixonar pela coisa, a gostar da Engenharia Ambiental. E 
foi exatamente nas disciplinas que são ofertadas a partir do 
sétimo, na verdade, na UFCG <Universidade Federal de 
Campina Grande>, a partir do sétimo semestre que eu 
comecei a me identificar pelas disciplinas que estavam 
relacionadas a parte de resíduos, não só os resíduos 
sólidos, mas também os resíduos líquidos. Que é a área da 
Engenharia Ambiental que eu mais me identifico. É aquilo 
que eu gosto de trabalhar. É o conteúdo que eu gosto de 
ler. Que eu gosto de pesquisar. E que eu gosto de lecionar 
também. Então... eu comecei dessa forma. Sem ter muito 
foco. Sem conhecer o que era o curso. Entrei no curso 
mesmo sem ter muitas expectativas. Afinal eu queria ser 
graduada em alguma coisa. E graças a Deus, eu me 
identifiquei pelo curso, no qual eu escolhi mesmo as cegas. 
Então eu fiz a graduação (NARRATIVA, ROSA, 2019) 

Eu compreendo no referido trecho da narrativa, uma experiência com características 

similares a do aluno e das alunas de graduação do BICT, e com a minha narrativa sobre 

a minha formação, ou seja, é um aspecto em comum entre os sujeitos dessa pesquisa. 

Uma maior identificação com o curso no ingresso as disciplinas profissionalizantes, ou, 

talvez o termo certo fosse, maior conhecimento e reconhecimento do curso, na 

perspectiva dele, o curso, fazer maior sentido, despertar sentidos. Nelas a professora 

reconhecer o despertar do interesse para o curso, e entendo eu, aí ocorre a abertura para 
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campos de possibilidade de atuar como Engenheira, pois, ela identifica campos de atuação 

que tem afinidades. Então, apenas, nos últimos anos da sua formação é despertado nela o 

interesse para trabalhar com resíduos.  

Nesse trecho, Rosa nos faz compreender que nos primeiros semestres de sua formação na 

graduação (assim como foram a formação do/as discentes que narraram sua experiência 

formativa para o CEAS/UFMA, e como foi a minha experiência) não lhe deram 

perspectivas e possibilidades de significação de aprendizados, ao ponto de lhes darem 

afinidades pelo curso. E isso, conforme discuto, penso eu ser o reflexo da concepção de 

um modelo educacional onde se valoriza nos primeiros anos de formação às disciplinas 

que se atém a leis regentes dos fenômenos, para só depois serem introduzidos assuntos 

relacionados a conhecimentos mais particulares e aplicáveis. Estou falando do 

ordenamento enciclopédico Comtiano que inicia com a oferta das disciplinas mais gerais, 

abstratas e de maior complexidade para só depois serem trabalhadas as disciplinas com 

conteúdo mais específicos, aplicados e de maior complexidade. Sobre isso narra a 

professora: 

Então assim, quando eu entrei no primeiro semestre, eu 
tentava entender na disciplina de Introdução a Engenharia 
Ambiental o que era esse curso, e para que ele servia. Por 
que pensaram em criar um curso de Engenharia Ambiental 
no Brasil? Por que formar profissionais que cinco anos 
depois receberão um título de Engenheiro Ambiental? Por 
que isso e para que isso? Qual a importância desse 
profissional no mercado de trabalho? Então, eram 
perguntas que eu me fazia, e eu tentava encontrar respostas 
basicamente na disciplina de Introdução a Engenharia 
Ambiental. Normalmente os cursos, eles oferecem essas 
disciplinas logo no primeiro semestre para tentar elucidar 
algumas dúvidas que de repente o calouro tenha na cabeça. 
Como era o meu caso. Então, muitos alunos escolhem um 
curso de graduação, sem muitas vezes ter afinidade 
nenhuma. Não tem afinidade alguma com o curso, mas 
resolveu cursar. Então, essas disciplinas de introdução, 
elas ajudam os alunos nesse sentido, a se situarem, a 
entender a importância daquele profissional no mercado 
de trabalho, e começar de fato a observar se ele se 
identifica por aquela área ou não (NARRATIVA, ROSA, 
2019). 

Na narrativa de Rosa o curso passa a fazer maior sentido e a revelar afinidades a partir do 

ingresso em disciplinas mais relacionadas a formação específica e profissional. Com a 

disciplina Introdução a Engenharia Ambiental a narradora sinaliza que começa a tomar 

gosto pelo curso, pois, é no contato com as disciplinas profissionalizantes que ela começa 
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a se apaixonar pelo curso. Eu compreendo que nelas são abertas as possibilidades de 

atuação profissional. Então, na narrativa temos a impressão que é no decorrer do curso de 

graduação, e não na escolha dele, que a narradora passou a se interessar pelo campo da 

Engenharia Ambiental. Foi uma afinidade construída no decorrer da sua formação. Nesse 

aspecto a experiência da professora se distancia um pouco da minha e do/as estudantes 

que construíram as suas narrativas. Os/as estudantes já queriam fazer o curso antes de 

ingressar nele, porém, admitem que conheceram a profissão apenas nos últimos anos de 

formação.  

E perguntando a narrativa: o que levou Rosa a seguir para a carreira de professora? A 

narrativa nos faz identificar alguns aspectos nesse sentido.  

Casei em maio, um mês depois. E fui morar no Mato 
Grosso. Porque o meu esposo, na época né, até então 
namorado, na verdade. Ele já morava no Mato Grosso e 
era professor da Universidade Federal de Mato Grosso, 
campus de SINOP, fica localizado no Norte do estado do 
Mato Grosso. Então o meu esposo ele já trabalhava lá. Na 
UFMT como professor do curso de Engenharia Florestal. 
E aí, quando eu formei, e colei grau. Eu casei e fui embora, 
eu fui morar no Mato Grosso. Chegando no Mato Grosso 
é... eu distribuir currículo né, nas empresas e... enfim, eu 
não consegui arrumar nenhum trabalho. Fiz o meu registro 
no Conselho Regional de Engenharia, é no CREA. Enfim, 
distribui currículos, várias cópias e mesmo assim eu não 
obtive êxito. E nisso, passaram-se mais ou menos, seis ou 
sete meses. Depois que eu cheguei no Mato Grosso. 
Tentando procurar alguma coisa, tentando trabalhar, atuar 
na área como engenheira ambiental e não consegui atuar 
de fato. Não obtive êxito. E aí, finalzinho do ano, no caso, 
finalzinho de 2013, eu participei de um processo seletivo 
da UFMT, do Campus de SINOP, no processo seletivo de 
um programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. 
Que era um programa de pós. Era não. É até hoje, um 
programa de Pós-graduação da UFMT lá no campo de 
SINOP. Tá, então eu participei do processo seletivo no 
final de 2013, e fui aprovada. Então eu ingressei na Pós-
graduação em março de 2014. Só que antes de ingressar na 
Pós-graduação, ainda no ano de 2013, eu participei 
também de um processo seletivo (respiração forte) da 
mesma universidade da UFMT. Só que era um processo 
seletivo para contratação de professor substituto. Então, 
seria e foi a minha primeira oportunidade de trabalhar 
como professora de uma universidade federal, de uma 
universidade pública e federal. E aí, eu comecei em 
novembro de 2013. Eu fui aprovada no processo seletivo, 
e comecei a lecionar três disciplinas na UFMT, como 
professora substituta, fiquei por um período de um 
semestre apenas porque eu precisei sair para poder 
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ingressar na Pós-graduação, porque eu não daria conta de 
tanta coisa para fazer (NARRATIVA, ROSA, 2019). 

Casada e morando no Estado que não era o seu de origem, as possibilidades de mercado 

de trabalho a levaram a lecionar como Professora Substituta na Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT). E esse foi o seu primeiro contato com o ensino, e primeira atuação 

profissional. Lecionar, na narrativa, parece ter sido a possibilidade de trabalho que se 

tornou viável. E essa primeira experiência de professora narrada foi sofrida.  

Eu lembro que a minha falta de experiência, me provocava 
dores de barriga. Eu tinha dores de barriga, toda segunda e 
quarta-feira que era basicamente os dias que eu dava aula 
como professora substituta (respiração forte). Eu não via a 
hora, para ser muito sincera. Eu não via a hora do semestre 
acabar. Porque eu ficava muito nervosa, eu não tinha muita 
experiência, às vezes, de repente você até sabia do 
conteúdo, mas se o aluno abrisse a boca para perguntar 
alguma coisa ali eu já tremia na base. A insegurança, ela 
me prejudicou demais, demais, como docente.  
(NARRATIVA, ROSA, 2019). 

 E eu me identifico muito, inclusive com as dores abdominais. Se aproxima muito dos 

meus relatos esses primeiros anos de contato com a sala de aula. Porém, ela saiu da sala 

de aula, e foi para o mestrado.  

Na FASIP, eu já não vivenciei os mesmos problemas que 
eu vivenciei na UFMT enquanto professora substituta. Por 
quê? Porque ele já não era mais o meu primeiro contato 
em sala de aula, então, aquele nervosismo já tinha reduzido 
bastante. Eu já não sentia as dores de barriga, eu já me 
sentia mais (forte respiração) é... mais centrada, mas 
segura, até porque eu já tinha passado por um programa de 
Pós-graduação. Já tinha feito, é... apresentado bastante 
seminários, já tinha lecionado algumas disciplinas para a 
minha orientadora. Então, isso funcionou como um... Isso 
para mim veio a calhar, porque funcionou como uma base. 
Me deu base. Para que quando eu tivesse meu segundo 
contato com sala de aula, eu já não sofresse tanto. Então, 
foi muito mais prazeroso. Trabalhar na FASIP, para mim, 
foi... Foi bastante prazeroso. Eu gostava de fato de lecionar 
lá. (forte respiração) (NARRATIVA, ROSA, 2019). 

O mestrado, diferente da experiência do primeiro narrador, lhe deu maior segurança na 

condução dos trabalhos de professora. Diferente do Mário, ela teve uma inserção em sala 

de aula no mestrado sob a orientação de uma professora, sua orientadora de mestrado, o 

que lhe deu, segundo seus relatos, uma base para lecionar. Tornando o trabalho que lhe 

remeteu no passado, na qualidade de professora substituta, a sensação de angústia e 

sofrimento, para a condição de prazer e realização, mesmo tendo como desafio lecionar 
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uma disciplina nunca antes ministrada por ela: “Fenômenos de Transporte e Hidráulica”. 

Na qualidade de professora substituta da UFMT já tinha ministrado as disciplinas de 

Manejo de Bacias Hidrográficas, Hidrologia Aplicada, e Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos, ou seja, disciplinas que segundo o ordenamento enciclopédico 

comtiano é mais do campo prático e profissionalizante. Já na segunda oportunidade ela 

passou a ministrar disciplinas preponderantemente do núcleo básico das engenharias. 

Nesse momento, é que tomou gosto pela profissão que passou dar foco ao ingresso na 

carreira docente na Universidade Pública, vindo a fazer o concurso para UFMA, onde 

passou e assumiu as disciplinas de Poluição Atmosférica, Hidráulica, disciplinas de 

Tratamento de Resíduos e a Oficina 01 de Analista Ambiental. Quando a professora 

ingressa no curso, ele já tinha sido criado, sendo ela alocada diretamente na Coordenação 

do CEAS. 

Reflexões sobre a narrativa dos professores e sua aproximação da docência ou da 
UFMA 

A aproximação do Mário da docência foi um processo natural, após o mestrado 

acadêmico ele buscou lecionar na academia e seguir a formação para docência no 

doutorado. Já para Rosa à docência foi um campo possível de trabalho, e depois ela foi 

para o mestrado. E depois do mestrado ganhou afinidade com a docência. 

Então, temos aqui dois professores que atuaram junto aos discentes para construir a 

Oficina 01. Um Engenheiro Químico que realizou mestrado e doutorado no campo do 

Saneamento Ambiental, e uma Engenheira Ambiental que realizou o Mestrado em 

Ciências do Ambiente. Ambos formados em cursos de engenharia de instituições 

brasileiras e públicas. 

EIXO TEMÁTICO 02 Como o/a docente compreende e significa a realização do 
currículo na sua dinâmica e a sua atuação nesse processo.   

Dando seguimento vou à compreensão do professor e da professora sobre o papel que 

exercem como mediador do currículo, na concepção do currículo em sua dinâmica, 

compreendendo um pouco sobre como o professor e a professora veem-se diante das suas 

atividades pedagógicas, exercendo a ação modeladora e mediadora do currículo.  

MÁRIO 
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No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária eu tenho 
atuado com o olhar mais, com amizade, um olhar onde 
eu tenho que ministrar disciplinas buscando 
compreender as limitações minhas enquanto professor 
e mais ainda as limitações dos alunos que chegam tendo 
a primeira oportunidade de enfrentar uma disciplina 
nova. Disciplina que não tinham visto em um curso de 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 
Então, eu tenho... eu tenho buscado experimentar uma 
metodologia trazendo experiências de aluno de 
graduação que eu fui, aluno do mestrado, do 
doutorado. O que eu visualizava nos meus ex-
professores. E que eu condenava de que eram coisas 
que eu não faria se tivesse oportunidade de um dia ser 
professor que são esse personalismo de angariar alunos 
enquanto pessoas que vem para cursar uma disciplina 
e se limitam simplesmente a olhar essa disciplina sem o 
olhar para o ser humano que está cursando essa 
disciplina. Eu falo para ser mais preciso é tentar 
compreender o aluno quando chega para assistir aula, 
em que condição ele chega. Se chega com uma certeza 
que veio para assistir aula ou chega com a certeza que 
deixou alguma coisa na sua casa que o incomoda. Uma 
coisa que não, está aqui porque precisou está. Por que 
assim o curso foi estruturado ser presencial. Eu aprendi 
que, às vezes, estou em um lugar e, ao mesmo tempo, eu 
não estou. Eu digo isso porque passei por isso quando eu 
era aluno de graduação. Eu estava na sala de aula, mas a 
minha cabeça estava em casa, estava em outro lugar, em 
outro país, porque eu não estava na minha terra natal. Eu 
estava distante da minha família. Às vezes eu precisava 
saber também que a minha família estava do outro lado do 
continente e eu estava em sala de aula. E o professor falava 
e aquilo não fazia sentido mesmo para mim. E isso veio a 
agravar um pouco, mas quando as dificuldades financeiras 
começavam a surgir na minha vida e eu estando aqui sem 
parentes, sem família, sem amigos, sem irmãos, sem 
algum que pudesse me pagar as contas que eu tinha que 
pagar no final do mês. Então, isso de uma certa forma me 
atrapalhou a minha formação acadêmica na graduação. Me 
deixava inquieto na sala de aula. Eu estava lá, tentando me 
focar, em ouvir o que o professor tinha para dizer, mas, ao 
mesmo tempo, minha cabeça estava distante. 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019). 

Compreendo que o fato do professor se analisar como um sujeito limitado, no meu 

entender, já elucida uma abertura dele ao inesperado, ao novo, às emergências surgidas 

na sua relação com os/as estudantes, abertura ao aprendizado com os/as estudantes. Digo 

isso porque esse valor se contrapõe a perspectiva do professor autoritário elucidado por 

Paulo Freire. Para Paulo Freire a educação independente da sua prática, democrática ou 

autoritária, ela é sempre diretiva. A diferença se dá no grau de interferência na 
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“capacidade criadora, formuladora e indagadora do educando” (FREIRE, 1999, p.79) que 

ocorre nas diferentes práticas pedagógicas. O que se deve garantir é o respeito as 

diferentes ideias de posição, mesmo as antagônicas. Esse respeito é um dever ético do/a 

professor/a. O educador/a “Quanto mais tolerantes, quanto mais transparentes, quanto 

mais críticos, quanto mais curiosos e humildes, tanto mais assumem autenticamente a 

prática docente” (FREIRE, 1999, p.81). É a humildade de Sócrates apontada por Ivani 

Fazenda (2012) como um valor necessário da Interdisciplinaridade.  

Na presente narrativa, compreendo que dentre os aspectos vividos e valores evidenciados 

pelo sujeito da pesquisa, objeto da preocupação do Mário no desenvolvimento da 

dinâmica do ensino, expressa o entendimento de que a construção da dinâmica em volta 

do processo de ensino/aprendizado não se dá apenas na compreensão e nas formas de 

trabalhar essa compreensão do conteúdo cognoscente, está também no/a aluno/a e/ou 

estudante como sujeitos, seres humanos. Eu compreendo que ele é um professor que se 

preocupa em compreender o aluno e não apenas com os conteúdos a serem apreendidos. 

Mário afirma: 

Já não faço aquilo que eu vi os professores fazendo 
comigo. Que é dando questões e eles mesmos resolviam 
no quadro, dando a resposta final. Eu coloco questões, 
deixo o aluno entender, ler a questão, entender a questão, 
buscar extrair os dados do compreender da questão, e ele 
mesmo resolver. Então, eu passo na cadeira de cada aluno 
para acompanhar o que ele está fazendo. Pergunto: e aí, o 
resultado? Qual o caminho que escolheu? E se escolheu 
um caminho outro eu pergunto porque escolheu aquele 
caminho. Eu busco entender se ele está tentando 
compatibilizar as unidades, está tentando trazer as 
unidades para buscar a dimensionalidade entre as 
unidades. Então, eu tento trabalhar isso por que é uma 
coisa que eu senti falta lá atrás (NARRATIVA, MÁRIO, 
2019). 

Compreendo na narrativa de Mário uma busca por um maior protagonismo do/a aluno/a, 

tentando sair da sua experiência formativa pessoal, baseada em exemplificações, para a 

perspectiva de ele fazer o/a estudante buscar caminhos próprios diante da reflexão e 

necessidade de resolução de um problema posto, sob a orientação e supervisão do 

professor.  Esse relato trazido pelo professor, que ele deixa os/as alunos/as buscarem seus 

caminhos para resolver um problema, coaduna com a perspectiva de Paulo Freire sobre 

o/a professor/a progressista. Segundo Paulo Freire (1999, p.117) “não penso 

autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos 
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outros nem para os outros nem sem os outros”. Essa afirmação marca a posição de Paulo 

Freire sobre a necessidade de abertura dialógica do/a professor/a com seus/as alunos/as. 

Diálogo esse que marca a posição democrática entre professores/as e alunos/as, e que 

segundo Paulo Freire (1999) fazem um crescer com o outro. Não os nivelam, não retira a 

autoridade do professor da mesma forma que não pode se dar de forma licenciosa. Esse 

diálogo não deve diminuir a capacidade de ensinar do professor(a) também com não pode 

obstaculizar a manifestação da capacidade crítica do aluno(a), a tornando um pensamento 

tímido, inautêntico ou puramente rebelde. Para Paulo Freire (1999) a relação dialógica 

funda o ato de ensinar, de forma selada e completada com o ato de aprender. No entanto, 

esse diálogo não pode ser casual, sem direcionamento, ele tem que ser pedagógico, 

implicando no conteúdo ou objeto a ser aprendido, e nele o/a educador/a deve fazer suas 

exposições para o educando/a. Para Paulo Freire (1999) não é a aula expositiva que faz 

dela uma aula bancária. A prática bancária se dá quando o/a educador/a se considera 

exclusivo/a educador/a do educando/a. Quando não admite que o ato de conhecer é uma 

relação fundamentalmente dialógica. A aula expositiva se torna depositária quando são 

verticais, autoritárias e embasadas em técnicas de transferência de conteúdo. Aulas que 

parecem mais com cantigas de ninar do que como desafios. Prática pedagógica que se 

distanciam de aulas onde os professores introduzem o assunto e estimulam os alunos, e 

os alunos, junto com o professor, pensam sobre o tema. Então, compreendo na narrativa 

do Mário que ele se situa fora dessa posição do professor depositário. E exemplifica a 

experiência dele quando aluno de graduação, e afirma ser valores que ele busca eliminar 

na realização de suas atividades pedagógicas: 

o professor acompanhava a aula dele de acordo com o 
melhor aluno da classe. Ou seja, aquele aluno que quando 
o professor colocava o enunciado, já tinha a resposta 
pronta porque tinha uma aptidão mais rápida de perceber 
as questões. E o professor conduzia a aula de acordo com 
esse aluno. Se um aluno dizia: não, o resultado é x, o 
professor já avançava para o conteúdo seguinte. Ele não se 
preocupava em ver a turma como algo diferente, algo que 
não se limitava ao aluno mais ágil (NARRATIVA, 
MÁRIO, 2019) 

Do exposto compreendo que professor Mário, busca compreender a turma na sua 

abrangência, considerando de forma ampla os indivíduos aprendizes presentes no espaço 

de ensino/aprendizado, evitando a personalização da turma no individuo melhor da classe. 

(...) para compreender os alunos que eu recebo na sala, 
então, converso com os alunos. E por termos graças a Deus 
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ainda, as turmas são pequenas, dá para conhecer os alunos 
pelo nome, aproximar do aluno, perguntar, colocar 
questões e deixar o aluno resolver questões 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

Mário também compreende que o tamanho das turmas interfere nessa construção 

dialógica para melhor perceber os/as alunos/as na qualidade de seres humanos, não os 

condicionando a simples condições de pessoas aptas a assimilarem conteúdo, mas 

também, nas acepções e estratégias de ensino. 

A ausência de uma formação em licenciatura, também e vista por Mário como um aspecto 

limitador da atuação do bacharel como professor. 

(...) eu sou bacharel. Então, a gente na graduação como 
bacharel não é treinado a lidar com a docência. A gente é 
treinado para lidar com máquinas, então somos 
engenheiros maquinizados, ou seja, engenheiros voltados 
a operar máquinas, não trabalhar com cabeças de pessoas. 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019). 

Essa questão leva o professor a questionar os cursos acadêmicos de pós-graduação, em 

particular a disciplina de Prática Docente... 

O mestrado não é profissional, mas é o mestrado 
acadêmico. Eu estou buscando a cada dia incorporar 
práticas pedagógicas que eu não tive na graduação e nem 
na minha experiência docente no mestrado. Porque no 
mestrado o que deveria ser a disciplina de práticas docente, 
a gente acabou acompanhando a professora da disciplina 
ministrando aula. Não nos deixavam ministrar aula como 
eu entendi que deveria ser. Mas como o curso que eu fiz 
mestrado e doutorado essa era a política, você tinha que 
acompanhar um professor do curso, em ministrar aula na 
graduação. Então para mim, é sinceramente, era uma das 
fakes que eu fazia, não era aquilo que deveria ser a 
proposta da disciplina de prática docente. Era deixar o 
aluno de mestrado e doutorado ministrar a aula sob a 
orientação de um professor, o professor era 
acompanhando. Mas era ao contrário. E no final fazia 
relatório, o que você observou na prática do professor e da 
professora, e entregava para a mesma professora te avaliar. 
Então, era uma coisa que eu senti falta e que o tempo está 
me ensinado a buscar, crescer cada vez mais dentro dessa 
linha docente. Futuros projetos tenho para especialização 
na área de ensino superior. Espero com isso suprir essa 
carência que eu tenho. E eu acredito que ainda vou ter essa 
carência de entender e compreender a cabeça do aluno, 
como eu acredito que vários professores não me 
compreendiam quando eu era aluno de graduação. 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 
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E esse questionamento eu vejo como sendo uma percepção crítica na condução de sujeito 

passivo do aprendizado, como observador da prática do outro, e não elaborador de uma 

prática sob a supervisão de um/a professor/a. Evidentemente essa perspectiva apontada 

pelo sujeito da pesquisa se aproxima de uma concepção Freiriana de ensino/aprendizado, 

que defende uma prática cognoscente em que os/as alunos/as operacionalizarão seu 

aprendizado sobe a orientação, estimulo e a autoridade do/a professor/a.  

ROSA 

E eu aceitei esse desafio. Eu digo, eu vou estudar. Eu vou 
ter que estudar de manhã, de tarde e de noite, mas eu vou 
dá essa disciplina. Então eu mergulhei nos livros, eu tinha 
pilhas de livros de fenômenos de transporte de vários 
autores diferentes lá em casa. Tudo emprestado da 
biblioteca. Quando eu não pegava na UFMT, eu pegava lá 
na FASIP, na Faculdade de SINOP. Então, eu comecei a 
estudar fenômenos, eu já tinha noção, porque eu já tinha 
feito a disciplina na graduação, mas eu precisava saber 
mais sobre os fenômenos de transporte, se não faria o 
mínimo sentido, ensinar para os alunos. E ai! Eu aprendi 
fenômenos de transporte, mergulhei, lecionei essa 
disciplina durante cinco semestres seguidos. 
(NARRATIVA, ROSA, 2019). 

Na narrativa de Rosa, compreendemos uma profissional dedicada, com grande dedicação 

aos estudos, são relatados noites em claro preparando aulas, rotina não muito diferente da 

rotina de aluna da graduação. 

Então, eu ingressei no primeiro semestre, logo de cara eu 
tive muita dificuldade de entender, não só as disciplinas 
relacionadas a questão de cálculo, porque o curso de 
engenharia você já começa a ver muito cálculo, e como eu 
não tinha uma base muito boa de matemática, de química 
e de física, então consequentemente quando você entra na 
Universidade sem ter uma base bem consolidada você 
acaba sofrendo um pouco. O que é normal. Nada que o 
aluno não consiga correr atrás do prejuízo, digamos assim. 
Eu estudei, virava a noite acordada estudando, mas deu 
certo. (...) Então, eu fiz a graduação. Tiveram inúmeras 
disciplinas, conheci inúmeras pessoas, professores. É... 
algumas disciplinas eu pude absorver bastante o conteúdo 
e aprender muita coisa, outras nem tanto assim. O que na 
minha concepção é natural também. Não dá para o aluno 
conseguir absorver tudo, porque na graduação a gente sabe 
que tem muita teoria, infelizmente, e pouca prática. E isso 
foi o que aconteceu comigo. A gente tinha muita teoria, era 
o campus de interior. Os laboratórios estavam sendo 
construídos. Então, muita coisa básica que eu poderia ter 
aprendido na graduação, eu infelizmente não aprendi. 
Muita coisinha básica, na prática. Na teoria, eu acredito 
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que eu tenha visto tudo. Embora, eu não consegui absorver 
tudo, e uma vez formada, que eu fui inserida no mercado 
de trabalho, eu tive que correr atrás de algumas 
informações que por ventura durante a graduação passara 
batido, ou despercebido, ou não consegui absorver de 
repente o conteúdo, ou todo conteúdo da disciplina que foi 
proposta e passado pelo professor. (NARRATIVA, 
ROSA, 2019) 

Rosa, diferente do Mário, considera como natural as dificuldades enfrentadas pelos/as 

alunos/as nas disciplinas. Na sua experiência formativa relatada sobre as disciplinas de 

base das engenharias, entendeu as suas dificuldades como um problema de deficiência da 

formação escolar, e algo que com dedicação os/as alunos/as conseguem superar. Os 

desafios foram superados por ela com muito esforço, e considera esse esforço ser natural. 

A sua experiência formativa está muito relacionada ao esforço de absorver conteúdos, e 

tem a aparente compreensão de que o desenvolvimento do conhecimento prático está 

muito vinculado a prática laboratorial, e considera que por ter sido aluna de um curso 

novo teve sua formação prática limitada por inacessibilidade a laboratórios. Ou seja, as 

suas memórias, mais expressamente o trecho da narrativa supracitada, me remetem ao 

sistema de ensino-aprendizado expressamente enciclopédico, controlado por rotinas, e 

muito vinculados ao conteúdo bibliográfico, e com etapas formativas ordenadas conforme 

as discussões que realizamos sobre o positivismo.  

E retomando a sua vivência nos seus primeiros anos como professora ... 

E muitas vezes, como eu não tinha muita experiência na 
sala de aula, nem tudo que eu falava, na sala de aula, eu 
tinha certeza. Se tinha coerência ou não. Então, eu acredito 
que todo e qualquer profissional é, assim que entra, as 
primeiras vivências como professor e como docente, elas 
são um pouco perigosas né. A pessoa, na verdade, precisa 
tomar um pouco de cuidado com isso. Porque a gente não 
tem experiência, muitas vezes pode acontecer do aluno 
fazer alguma pergunta e aí como você não está muito 
seguro do conteúdo, você pode titubear na hora de 
responder. Às vezes você pode dar uma resposta que não 
tem nada a ver com que o cara tinha te perguntado antes. 
Até mesmo a questão do nervosismo, por você não ter 
experiência, por ser o seu primeiro contato com a aula, 
tudo isso atrapalha. E eu vivi isso demais, nesse período 
em que eu fui professora substituta da UFMT. Eu lembro 
que a minha falta de experiência, me provocava dores de 
barriga. Eu tinha dores de barriga, toda segunda e quarta-
feira que era basicamente os dias que eu dava aula como 
professora substituta (forte respiração). Eu não via a hora, 
para ser muito sincera. Eu não via a hora do semestre 
acabar. Porque eu ficava muito nervosa, eu não tinha muita 
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experiência, às vezes, de repente você até sabia do 
conteúdo, mas se o aluno abrisse a boca para perguntar 
alguma coisa ali eu já tremia na base. A insegurança, ela 
me prejudicou demais, demais, como docente. 
(NARRATIVA, ROSA, 2019) 

Na narrativa, a perspectiva da professora, principalmente quando ela revive sua primeira 

experiência em sala de aula, a insegurança e a inexperiência aparecem como pontos que 

interferem na performance do/a professor/a em sala de aula. Surgem como se fossem 

aspectos que devem ser controlados, não podem ser evidentes para os/as alunos/as. Essa 

perspectiva de trabalho, lhe trouxe graves consequências, conforme já mostramos na sua 

narrativa.  

Reflexões sobre como o/a docente compreende e significa a realização do 
currículo na sua dinâmica e a sua atuação nesse processo.   

Nas narrativas, compreendo como as vivências na nossa formação, a nossa experiência 

no aprendizado na condição de alunos e alunas reverbera na nossa atuação profissional, 

na qualidade de profissionais da educação. Compreendo que podemos naturalizar o 

processo de aprendizado, que transitamos, e internalizá-lo na nossa prática, ou podemos 

olhá-lo de forma crítica e tentar construir algo novo. Aqui compreendo a força das 

vivências, das nossas experiências de vida, como tradução de como somos hoje. Mário se 

mostra na sua narrativa como um sujeito sensível e preocupado com aspectos que 

interferem no aprendizado do/a estudante na compreensão que o sujeito tem sobre os 

conteúdos de seu aprendizado. E isso muito em função das suas vivências na qualidade 

de aluno. Ele tenta produzir diálogos com os/as discentes, e produzir reflexão deles sobre 

os conteúdos. Em Rosa compreendo uma professora dedicada aos conteúdos, no domínio 

dos conteúdos, em passar segurança sobre os conteúdos para os/as discentes, para que 

eles/as possam melhor absorvê-los. Vejo nela uma perspectiva mais positivista de ensino. 

EIXO TEMÁTICO 03 Como o/a docente compreende e significa a realização das 
oficinas interdisciplinares e a sua atuação nesse processo. 

Nesse momento eu chego as narrativas sobre as oficinas interdisciplinares. Nesse 

momento eu procuro não apenas dar desenvolvimento as narrativas descrevendo, 

explicando e apontando compreensões dos sujeitos sobre as oficinas, eu procuro também 

contextualizar as oficinas no contexto histórico desse professor e dessa professora, 
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trazendo para essa discussão as minhas compreensões pessoais em torno das narrativas 

estudadas aqui, e em volta dos/as autores/as que estudamos nessa tese. Então, nesse 

momento pretendo evidenciar e compreender a partir das narrativas dos sujeitos dessa 

pesquisa, as forças que modelam o currículo, o/a docente como agente mediador dessas 

forças modeladoras, algumas dimensões de aprendizado alcanças pelas oficinas, e como 

as questões de história de vida docente terminam por influenciar a concepção e feitura 

das oficinas. 

ROSA 

Rosa apresenta em sua narrativa a compreensão que tem sobre as oficinas 

interdisciplinares: 

O coordenador do curso me atribuiu lecionar as disciplinas 
de tratamento, até porque eram as disciplinas que eu tinha 
mais afinidade, que eu mais gostava e que tinha interesse 
em lecionar. E além dessa disciplina eu também fui 
convidada a lecionar a disciplina de oficina 01, analista 
ambiental. (respiração forte) Então, assim, no que se refere 
as disciplinas de tratamento de resíduo, eu estava 
confortável. Muito confortável para ser sincera. Agora 
com relação à disciplina de oficina eu confesso que não só 
para mim, mas para os outros professores, foi um pouco, 
como é que eu posso dizer, para definir isso. Nós tivemos 
um pouco de dificuldade. Não foi tão fácil assim. Não foi 
tão confortável como lecionar as outras disciplinas. Por 
quê? Porque até então, em toda a minha vivência como 
docente, eu nunca tinha trabalhado em uma disciplina 
como as disciplinas de oficina ofertada pela UFMA. São 
disciplinas... Por que eu falo no plural? Porque 
basicamente o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 
ela oferta três oficinas, no oitavo, nono e décimo 
semestres. Então, os alunos fazem oficina 1, que é a oficina 
de analista ambiental; oficina 2, de projeto sanitário; e 
oficina 3 de gestão ambiental. Então, eu trabalhei na 
oficina 01 em 2018.2 e início e de parte do semestre de 
2019.1. Foi a única oficina que eu tive a oportunidade de 
lecionar foi a oficina 01. Embora, embora, nós professores: 
eu, professor <nome ocultado>, a professora <nome 
ocultado>, e o professor <nome ocultado>. Nós 
combinamos na época que não daríamos aula, e que nós 
utilizaríamos essa disciplina para oportunizar os 
alunos a desenvolverem... a desenvolverem não, a 
buscar temas na área ambiental que eles de repente 
tivessem curiosidade de nos apresentar. E tivessem 
curiosidade de analisar. De atuar naquele problema 
como um verdadeiro analista ambiental. Então, a 
gente... não era uma disciplina como as outras, que o 
professor ia na sala, dava aula, aplicava prova, era uma 
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disciplina bem mais dinâmica. O objetivo das oficinas 
é dinamizar, é quebrar um pouco desse padrão de aula 
em que só o professor fala e o aluno fica mais sentado, 
ouvindo, e só escutando o que o professor fala. Então, 
as oficinas, elas são disciplinas mais dinâmicas. Então, foi 
a primeira vez, que eu, enquanto professora, enquanto 
docente tive a oportunidade de trabalhar com uma 
disciplina assim. E mais, um outro desafio dessa 
disciplina é que ela era compartilhada com outros 
professores. Então, éramos quatro professores. Um que 
trabalhava a disciplina de poluição do solo, que era o 
professor <nome ocultado>. O <nome ocultado> 
trabalhava a disciplina de recursos hídricos. A professora 
<nome ocultado> trabalhava a disciplina de Avaliação de 
Impacto Ambiental. E eu trabalhava a disciplina de 
Poluição Atmosférica. Então, agregava essas quatro 
disciplinas. E agregar o conhecimento desses quatro 
professores na disciplina de oficina 01, era uma forma de 
fazer com que os alunos atuassem como analistas 
ambientais nessa oficina, tentando analisar e 
diagnosticar um problema ambiental que 
contemplasse, né, o conteúdo relacionado a essas 
quatro disciplinas. Avaliação de Impacto, Corpos 
Hídricos, Poluição Atmosférica e Poluição do Solo. E isso 
foi um desafio, não só para nós professores, com também 
para os alunos (NARRATIVA, ROSA, 2019) 

Verifica-se na percepção da Rosa que a atividade na Oficina 01, trouxe a eles/as 

professores/as e aos/as alunos/as uma quebra de paradigma, em como conduzir um 

trabalho feito pelos/as alunos/as sob a supervisão e orientação de quatro professores/as. 

Ela expressa a posição de desconforto, frente a algo novo. Frente ao desconhecido, frente 

as dúvidas em torno de uma nova perspectiva de ensino-aprendizado. Onde os conteúdos 

cognoscentes fogem do controle do/a mestre/a. E a qual, a meu ver, exige que o/a 

professor/a se aproxime dos/as alunos/as, pois, nesse campo o/a professor/a vai se deparar 

com questões oferecidas pelo trabalho dos/as alunos/as em um contexto, que 

necessariamente ele/a não tenham domínio, e assim, os/as nivelam no aprendizado do 

novo. Exige do/a professor/a o pensar os referenciais teóricos também na realização 

desses conteúdos numa prática contextualizada. 

É importante compreendermos que nas oficinas os/as professores/as deixam de ser 

donos/as de uma disciplina. Eles/as passam inclusive a ter que mediar os seus valores, e 

os interesses não só como os/as alunos/as, eles/as passam a ter que mediar suas 

perspectivas teóricas, metodológicas, de ensino/aprendizado com seus/suas colegas de 

profissão, conforme nos evidencia a narrativa do aluno Leonardo, quando nos relatos dele 

revela a ocorrência de discussões entre os/as professores/as em torno dos métodos a serem 
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trabalhados na atividade oficina. E isso é um grande desafio. A energia que geralmente é 

canalizada para a competitividade, existente entre os campos de pesquisa, têm que ser 

canalizadas para a cooperação entre os sujeitos neles envolvidos. 

MÁRIO 

Para Mário a oficina interdisciplinar... 

(...) dentre as disciplinas que temos no curso, eu posso 
afirmar, pela experiência na primeira, na segunda e agora 
na terceira oficina, de que essa é a disciplina que mais dá 
ao aluno a capacidade de se desafiar, e perguntar para si 
mesmo o quê que eu quero para mim enquanto profissional 
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Porque é 
onde o aluno, eu imagino, vai buscar externar todas as 
suas angústias, seus medos, os seus anseios 
profissionais enquanto história nas oficinas o que ele 
quer ser no futuro. Por que ele tem a liberdade de 
caminhar com ele mesmo e com grupos de alunos e 
grupos de professores para construir um projeto de um 
assunto ligado ao curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, e por que, não dizer, com a sociedade onde 
ele está inserido (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

Nessa questão trazida pelo Mário podemos destacar alguns valores que eu compreendo, 

o aproximam do entendimento de uma perspectiva formativa da epistemologia da 

complexidade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Talvez a mais 

importante delas seja a impressão que ficou no professor que o/a aluno/a frente as 

questões trabalhadas, tais como: medos, angústias, o protagonismo, a contextualização, 

os ensaios profissionais, ele/a situa-se sobre o campo de atuação da profissão que ele/a 

deseja seguir. Compreendo que o professor coloca aí, em suspensão, as dimensões das 

incertezas diante de uma racionalidade que dialoga com o contexto de vida, está falando 

também da racionalidade aberta, que privilegia o modo de aprendizado onde os objetos 

estão imersos em seu contexto. Na narrativa citada, eu compreendo, que Mário coloca 

essa perspectiva reveladora, onde o/a aluno/a consegue se situar diante de um problema, 

não como algo determinante, mas como campo de possibilidades, sobretudo quando 

enfatiza que “é a disciplina que mais dá ao aluno a capacidade de se desafiar”. Enquanto 

Rosa considera que as oficinas extrapolam a prática de ensino aprendizado tradicional 

para uma proposta de prática pedagógica mais dinâmica, denotando também uma maior 

abertura e protagonismo dos/as estudantes na concepção do currículo, e a exigência de 

uma outra função para o/a professor/a, a de orientador. 
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Tais perspectivas são reforçadas nas narrativas do e das estudantes, quando verificamos 

expresso nelas o interesse pela atividade, a perspectiva da oficina ser uma atividade que 

lhes abrissem um horizonte, como uma oportunidade de formação e crescimento. 

Verificamos nas narrativas do e das discentes as idas e vindas, a necessidade pensar a 

atividade frente as críticas encaminhadas pelos/as professores/as às atividades 

desenvolvidas por ele/as. Então, me parece reverberar também no aluno e nas alunas essa 

sensação deles terem sido desafiados ao aprendizado, terem exercido o protagonismo.  

Compreendi que na primeira turma de discentes na Oficina 01 os trabalhos foram 

individualizados. Mário considerou isso um erro: 

Então, um erro que a gente cometeu inicialmente foi 
dividir os temas para cada aluno da disciplina da oficina 
trabalhar individualmente. Que, na verdade deveria ser um 
tema único e que todos os alunos da disciplina estivessem 
envolvidos nesse tema. Mas dividimos os temas, ou seja, 
deixamos que os alunos escolhessem cada um 
separadamente o tema que lhe convinha e trabalhassem 
individualmente esse tema. Era um erro que estávamos 
cometendo como professores da disciplina e que não nos 
atentamos. Passou essa experiência, e na segunda turma já 
corrigimos essa falha inicial (...) Já na segunda turma essas 
falhas da primeira turma foram corrigidas, ou seja, já 
propusemos, ou deixamos os alunos proporem um tema 
único e todos alunos trabalharam com um único tema e 
propondo um projeto.  (NARRATIVA, MÁRIO, 2019).  

Porém, nas demais oficinas, os/as docentes repensaram o encaminhamento dado na 

primeira oficina e passaram a dar o encaminhamento para a realização de trabalhos em 

grupo.  

(...) eu acho que é o barato da disciplina oficina, fazer com 
que o aluno entenda, que ainda que ele goste de trabalhar 
só, que foi ensinado isso em algum momento da vida dele, 
ele jamais vai trabalhar só. Ele, na verdade, nunca 
trabalhou só. O aluno sempre trabalha em grupo. Ainda 
que ele vá pegar o livro de alguém que escreveu alguma 
coisa, que ele vai explorar. Ainda que ele vai consultar 
alguém. Ele sempre vai trabalhar em grupo, ele está numa 
sociedade não tem como trabalhar só. A não ser que em 
algum dia ele resolva habitar um outro planeta, mas 
enquanto for esse planeta em comum que a gente tem, a 
gente sempre vai trabalhar em grupo. Então, eu tento me 
aproximar de alguns alunos para mostrar essa vantagem, 
de buscar compreender as limitações de alguns colegas. 
Muitos dizem não, eu faço trabalho e o colega não 
responde, não participa, não dá resposta a tempo, esse é o 
desafio da oficina. Esse é o barato de trabalhar em grupo. 
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É você conhecer as limitações de cada colega, e tentar 
(imperceptível), mostrar que para esse colega que ele 
precisa mudar esse comportamento. Muitas vezes é 
ensinado a alguém que aquele caminho é o correto. Mas, 
como é que a gente vai conseguir esse pensamento se a 
gente não aceitar trabalhar em grupo. Deixar a pessoa 
isolada. (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

O professor Mário evidencia a importância de o trabalho das oficinas serem realizados 

em grupo, também como forma de promover uma dimensão de aprendizado relacionado 

a ética do trabalho e cooperação entre os/as alunos/as nos processos de 

ensino/aprendizado. E esse valor evidenciado pelo professor Mário, eu considero ser 

muito importante. Pois, no campo de trabalho do/a engenheiro/a dificilmente o/a 

profissional de engenharia trabalhará só, ou seja, é um aprendizado importante, pois, ele/a 

trabalhará com os/as funcionários/as de obras, ele/a negociará termos de uma licença 

ambiental com as partes envolvidas no empreendimento, discutirá projetos, pareceres 

técnicos, desenvolverá projetos diversos, implementará sistema gerenciais e de controle, 

muitas vezes com profissionais de variadas áreas, envolvendo a comunidade atingida 

pelos projetos, e envolvendo diferentes instituições. E o trabalho em grupo, a cabo dos 

conflitos que possam surgir na feitura do trabalho acadêmico, é importante que façam 

parte da formação dos/as profissionais de engenharia, pois, esses valores fazem parte da 

formação ética, trabalhar com o comprometimento com o/a outro/a, e na criação de 

mecanismos para que todos/as os/as participantes tenham responsabilidades em realizar 

as atividades, e faz parte do exercício da resiliência frente os problemas que possam vir a 

surgir desse convívio que nem sempre é harmonioso. 

As oficinas no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
é uma novidade para mim. Eu não conhecia essa prática. É 
uma prática que surgiu na disciplina que eu esqueci de 
mencionar, dentre as disciplinas que eu ministro no curso 
de Engenharia Ambiental e Sanitária. Uma disciplina 
compartilhada com outros colegas professores, colegas de 
disciplinas como avaliação de impacto ambiental, 
disciplinas como poluição atmosférica, disciplinas como 
corpos hídricos, disciplinas como saúde ambiental, então, 
e poluição do solo, então compartilho essa disciplina com 
mais três professores e professoras. Inicialmente a 
primeira turma que já se formou no curso, tivemos uma 
dificuldade inicial, algo que considero natural em qualquer 
processo de primeiro contato. Antes, quando você conhece 
uma coisa que começa a ter esse contato inicial você tende 
a ter alguma dificuldade. A dificuldade de 
compatibilização de informações entre várias disciplinas 
que compõem essa disciplina oficina. Como trabalhar três, 
quatro disciplinas em uma só. Com três professores 
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diferentes, anteriormente eu nunca tinha trabalhado e 
nunca tinha uma vivência parecida. Como sentar-se sob 
uma mesa e discutir essa disciplina. Como chegar no ponto 
em comum para tratar a disciplina. (...) olha, em relação à 
primeira, lembra que eu disse que cometemos o erro de 
deixar os alunos escolhessem cada um o seu tema. Foi uma 
coisa muito tensa. Lembro que a oficina está em 
andamento ao mesmo tempo com as disciplinas que 
pertencem às oficinas, todas em andamento no mesmo 
semestre. Eu lembro que depois que os alunos escolheram 
os temas para desenvolver livremente na primeira oficina, 
o volume do trabalho ficou nítido para cada aluno. 
Compatibilizar o tema a ser desenvolvido e as disciplinas 
do mesmo semestre. Como critério da oficina. Então, às 
vezes que eu acho que vou citar a disciplina de corpos 
hídricos, às vezes eu acho que os alunos tinham 
necessidade de observar o assunto da disciplina que 
integra a oficina, mas o assunto não tinha sido ministrado 
ainda. E como é que o aluno vai compor um trabalho que, 
na verdade, era para ser um projeto não um trabalho 
conclusivo. E que ele tinha que apresentar no final do 
semestre. E tendo a disciplina em andamento. Então, os 
alunos se sentiram acuados, se sentiram muito 
pressionados, e partiram para a briga. Não souberam pedir 
ajuda. (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

A vivência do Mário no desenvolvimento da Oficina Interdisciplinar, foi na perspectiva 

do professor, uma experiência nova e tensa. E ele destaca aspectos que inicialmente 

dificultaram o trabalho. E cita alguns deles: o fato de ser uma novidade, trabalhada pelo 

conjunto de professores pela primeira vez; da disciplina ser compartilhada com outros/as 

professores/as; da “dificuldade de compatibilização de informações entre as várias 

disciplinas” (NARRATIVA, MÁRIO, 2019) e de compatibilizar o tema de trabalho com 

as disciplinas; o fato dos conteúdos disciplinares presentes na oficina serem ministrados 

concomitantemente a sua feitura; dificuldades em discutir a disciplina e chegar a um 

ponto comum de trabalho; resistências dos/as alunos/as por não gostarem de trabalhar em 

equipe e em trabalhar com mais de um/a professor/a; e devido ao volume de trabalho para 

os/as estudantes. Porém, ele evidencia:  

Mas, como tivemos uma equipe que se propôs a incorporar 
a ideia, sem rebater por falta de experiência, nos tornou um 
trabalho mais facilitado. Ou seja, eram professores que não 
conheciam a metodologia como eu, mas que se dispuseram 
a experimentar, a abraçar o projeto e a trabalhar no sentido 
de fazê-lo dar certo. Ou seja, reconhecemos as nossas 
limitações e partimos do pressuposto de que é algo novo e 
temos que aprender com algo novo. E assim também como 
os alunos, que era a parte mais resistente a trabalhar essa 
metodologia, quatro professores, já com um professor na 
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sua frente o aluno sente incomodado, se sente às vezes... 
não sei se o termo que eu vou usar, mas eu... é o que me 
vem na cabeça agora. Por conta que o aluno de graduação 
quando o professor chegava na sala de aula tinha um certo 
receio de enfrentar aquilo que o professor colocava. 
Imagine quatro professores na frente de um aluno, o quê 
que ele sente em relação a esses quatro professores 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019).  

A narrativa nos aponta como uma questão importante para vencer essa dificuldade inicial 

a abertura dos/as professores/as para essa novidade, e o fato de os/as alunos/as terem 

certeza de que a EAS era o curso que desejavam fazer, e isso os moveram para o desafio. 

No entanto, no primeiro momento, segundo o professor Mário “os alunos se sentiram 

acuados, se sentiram muito pressionados, e partiram para a briga” isso muito em função 

de alguns erros cometidos na primeira oficina, que resultou em grande volume de trabalho 

para o/a aluno/a, entre elas, talvez a mais importante delas a dificuldade de 

compatibilização de informações entre as várias disciplinas, ou seja, cada professor/a 

davam direcionamentos muitas vezes diferenciados aos/as alunos/as. O problema que se 

somou a espera ou expectativa que os assuntos trabalhados nos âmbitos das oficinas 

fossem previamente ministrados em sala de aula, e da dificuldade dos/as alunos/as em 

externalizarem suas aflições aos/as professores/as responsáveis pela oficina. Conforme 

apontei nas narrativas do/as estudantes, existe uma compreensão dele e delas de que as 

disciplinas que compõem as oficinas deveriam ser ofertadas antes das oficinas, essa 

demanda reverberou nos/as docentes.  

No entanto, nos problemas supracitados, eu tenho uma compreensão de que ocorreu no 

desenvolvimento da oficina 01 uma resistência de subverter-se a ordem de, mediante a 

um contexto e problema, buscar a compreensão da literatura técnica para se estudar 

campos de possibilidades de intervir no problema, e levar essas questões para debater 

com os/as professores/as em sala de aula e também com os moradores e trabalhadores 

que vivenciam aquela localidade. Criou-se uma expectativa no/a aluno/a de primeiro o/a 

professor/a encaminhar as soluções para depois os/as alunos/as aplicá-las a um contexto. 

Uma perspectiva pouco reflexiva, representada pela lógica da feitura do trabalho do/a 

professor/a no aluno/a.  

A narrativa do professor Mário também revelou momentos de abertura às emergências 

que contribuíram para repensar as oficinas. 

E, um dia cheguei para dar aula, e entrei na sala e dei bom 
dia, e vi aquela cara fechada, um bom dia meio maroto. 
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Um bom dia sem... sem... <risada>. E, eu percebi, eu tive 
a sorte de perceber... como eu tenho essa proximidade com 
os alunos de sempre conversar, antes de iniciar uma aula, 
perguntar ao aluno ou outro com é que está, como é que 
foi o dia, a noite e etc... eu percebi que estavam muito 
fechados, com cara de poucos amigos, e eu acho que Deus 
me tocou. Eu, meu <nome ocultado> de ser, eu partiria 
para briga. Dá bom dia para um amigo e não responder. 
Mas eu parei, não dei aula no dia. A disciplina que eu tinha 
que dar a aula de corpos hídricos, eu não dei a aula do 
assunto da disciplina. Parei, sentei e vamos conversar, o 
quê que está acontecendo? Aí, os alunos tiveram a 
liberdade de reclamar, colocar reclamações, sobre as 
oficinas, de que as coisas não estavam caminhando bem, 
não estavam entendendo exatamente o quê que queríamos 
deles, o quê que tinha que ser feito, os prazos e etc... e as 
comunicações entre os professores e o grupo não estavam 
fluindo bem, o professor falava uma coisa, o outro já dizia 
outra totalmente diferente. Então, conversei com os alunos 
e pudemos chegar em um acordo, de que tudo se resolve 
na base da conversa. Não adianta nos professores que 
compunha a disciplina falarem alguma coisa, cada um na 
sua maneira, e para os alunos que estavam escutando não 
tinha a sensibilidade de dizer: não, tem alguma coisa 
errada. Vamos solicitar uma reunião coletiva. Por que 
quem estava ouvindo? eram eles. Então, eles tinham o que 
cada um de nós professores dizia. Então, eles tinham essa 
necessidade de reunir todos os professores para dizer: olhe, 
tem alguma coisa errada. O <nome ocultado> estava 
dizendo uma coisa, a professora "A" estava dizendo outra, 
o professor... Então, vamos sentar todo mundo como é que 
anda a oficina, era sentar todos quando necessário para 
discutir o assunto, mas os alunos como eu lhe disse, por 
sermos professores e eles alunos, sempre existiu esse 
distanciamento que é muito natural. Natural não, eu não 
classifico como natural. É algo que eu digo, algo do 
professor brasileiro. Manter um distanciamento com o 
aluno. O aluno é um aluno, e o professor é um professor. 
Então, como aproximar essas duas partes? Então, acho isso 
deve ser trabalhado em todas as disciplinas e não só nas 
oficinas. Essa proximidade, do professor sair do seu salto, 
de ser um professor doutor de uma disciplina. Chegar ao 
nível de compreender as limitações do aluno, a angústia do 
aluno. Às vezes o aluno dá recado, sinaliza o professor de 
várias formas. Não só vindo para a sala de aula e reclamar, 
fazer várias perguntas, mas às vezes faltando a aula, 
porque às vezes o assunto tornasse desinteressante para 
ele. Ele deixa de ir para aula. Chega na aula e está no 
celular e não acompanha o que está sendo dito. Então, o 
professor às vezes tem essa sensibilidade de perceber esses 
sinais, porquê? Porque ele está em um lugar de privilégio. 
Ele está num lugar de destaque, ele está ali, em pé, 
enquanto o aluno está sentado. Então, ele está em um lugar 
que ele pode olhar o aluno. Então, às vezes eu acho que o 
professor precisa ter essa sensibilidade. E tive a sorte de 
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observar essa falha que estávamos cometendo enquanto 
professores, e os alunos perceberam, mas não estavam... 
é... como é que eu diria... não tinham essa coragem de 
enfrentar os professores de uma forma individual e 
convocar essa reunião. E tivemos essa reunião com todos 
os alunos e professores sentados e conseguimos superar 
essa dificuldade, e tanto que os alunos apresentaram os 
trabalhos individualmente. Ainda de forma errada que 
deveria ser um trabalho coletivo. E esses trabalhos foram 
aprovados em congresso. Estimulamos os alunos a 
mandarem esse trabalho para congresso fora do estado. 
Foram aprovados. Por exemplo: selecionei de quatro 
trabalhos apresentados, selecionei dois trabalhos e mandei 
para o congresso em Portugal, em Lisboa-Portugal, foram 
aprovados, só não fomos apresenta-los por que não 
tivemos recursos financeiros para custear a passagem, e as 
inscrições que eram necessários em Lisboa. Então, não foi 
apresentado esse trabalho em Lisboa, mas aqui no Brasil, 
foram aprovados em outros lugares e os alunos foram 
apresentar os trabalhos. Então, a primeira oficina eu 
considero um projeto-piloto, que teve seus problemas, 
mas, foram corrigidos ao longo do semestre, e os alunos 
apresentaram separadamente cada um dos seus trabalhos. 
(NARRATIVA, MÁRIO, 2019) 

O relato evidencia que a abertura do/a professor/a é importante para que se aproveite as 

emergências no desenvolvimento do conhecimento também quanto as práticas 

educativas. Nesse caso específico, nota-se que a contribuição mais importante foi para 

repensar a atividade desenvolvida, a oficina, contribuindo para remodelar as oficinas, em 

particular o campo das relações entre o conjunto dos/as docentes, com os/as discentes, 

facilitando os diálogos e compreensões em torno dos trabalhos desenvolvidos nas 

oficinas. Compreendemos nesse processo um aprendizado mútuo e o alcance a bons 

resultados. 

Conforme vimos, Mário considerou os/as docentes cometeram alguns erros na condução 

da primeira Oficina. Dentre os erros, considera ele que as oficinas deveriam ser 

desenvolvidas em trabalho de grupo, em um contexto único, e foram na primeira oficina 

desenvolvido em trabalhos individuais, em contextos diferentes. Também, não tiveram a 

percepção de continuidade do trabalho nas oficinas I, II e III. E aponta para a feitura 

paulatina das correções de erros, dando encaminhamento para uma dinâmica de trabalho 

cada vez mais consolidada. E aponta como tem sido essa experiência: 

Então, tem sido uma experiência fantástica essas oficinas, 
a gente está aprendendo a cada semestre, com cada grupo 
de alunos que chegam até a gente. E entre os professores 
também. Porque cada professor tem o seu tempo, às vezes 
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de dar resposta ao grupo em relação ao trabalho que é 
entregue, naquela data fixada. E estamos nos ajustando 
para sempre dar o melhor e fortalecer o curso que está em 
discussão (NARRATIVA, MÁRIO, 2019). 

Mário compreende as oficinas como uma atividade formativa que geram aprendizados 

mútuos, tanto para os/as discentes como para os/as docentes. Esse aprendizado também 

se aplica no aprender a trabalhar juntos. 

Reflexões sobre como o/a docente compreende e significa a realização das 
oficinas interdisciplinares e a sua atuação nesse processo. 

Encerradas as gravações das entrevistas, foi muito comum ouvir do entrevistado e da 

entrevistada, indagações sobre a condução das oficinas, meio que se preocupando se foi 

dada a elas o encaminhamento correto. Isso porque eu idealizei as oficinas, ou melhor, a 

carta de intensões em torno da sua concepção. Também ouvir pensamentos em volta de 

perspectivas futuras, o que eles pensavam como possibilidades, tais como a abertura para 

alunos/as de outros cursos que estavam mostrando interesse pela oficina. Eu adiantava 

dizendo que eu não saberia dizer se eu faria diferente. Pois, a oficina é uma disciplina 

aberta, que tem como objetivo fazer o/a discente experienciar sobre a supervisão e 

orientação de um conjunto de professores/as, e buscam gerar um aprendizado mútuo, no/a 

discente, mas também no/a docente. No entanto, essas entrevistas me fizeram ver a 

importância das oficinas e a necessidade de propor que elas sejam transformadas em 

disciplinas anuais, e de ampliar o diálogo delas com os sujeitos que vivem o local de 

estudo. 

As oficinas são percebidas por ambos os professores com um desafio, uma oportunidade 

de também aprenderem no processo, e de promover uma outra forma de aprendizado. É 

uma atividade considerada importante e necessária. É uma oportunidade do aluno e da 

aluna se reconhecerem em um campo profissional, de atuarem como analistas, projetistas 

e gestores, sob a orientação de um grupo de docentes. 
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7. TECENDO DIÁLOGOS ENTRE PROFESSORES E ALUNOS 

Dentre as forças modeladoras que agem em torno das oficinas que aparecem mais 

claramente nas narrativas dos sujeitos dessa pesquisa é o currículo escrito, a atuação do 

conjunto de professores/as nesse currículo, a coordenação do curso, o conjunto de 

alunos/as, o contexto social e os sujeitos desse contexto, a literatura técnica também é 

mencionada pelo/as aluno/as, as experiências de vida e acadêmicas dos sujeitos 

participantes das oficinas. O currículo escrito, de acordo com Sacristán (2017) conforme 

podemos ver, dá o formato para a atividade a ser desenvolvida, define os/as docentes 

participantes, a necessidade de um contexto, a preferência de que as oficinas sejam 

realizadas dando-se continuidade ao trabalho realizado na oficina anterior, ou melhor, 

aproveitando-se o que foi produzido de conhecimento nas oficinas anteriores, porém, a 

alocação de recursos humanos, dos/as docentes em tempo hábil e necessários para que 

os/as docentes participantes leiam dialoguem e ressignifiquem essa tarefa é muito 

importante para a sua feitura, pois se trata de uma novidade e um desafio para docentes e 

discentes. E esse tempo hábil me pareceu nos relatos do e das discentes ser imprescindível 

para a concretização das oficinas, a ausência dele aparece como fator preponderante no 

comprometimento da viabilidade da oficina 02, por exemplo. A experiência dos/as 

professores/as na feitura das oficinas também é apontada por um dos docentes como um 

aspecto de aprimoramento da oficina. A abertura ao diálogo entre os/as professores/as, 

compatibilização de horários, o interesse em fazer acontecer, o comprometimento 

deles/as conforme mencionou o professor Mário surge na narrativa como algo facilitador 

da realização das oficinas. Os discentes fazem menção a leituras para dialogar com o 

contexto de trabalho, para aprender a fazer o diagnóstico, mencionam momentos de 

diálogo e debates com os/as professores/as, e entre os/as professores/as como momentos 

importantes de seu aprendizado. Tanto os/as docentes se compreenderam na tarefa de 

orientar os/as estudantes para o trabalho, como o e as estudantes compreenderam essa 

função exercida pelos/as docentes. 

Eu compreendo nas narrativas, principalmente do/as discentes, a manifestação de diversas 

emergências, ou seja, forças não esperadas que surgiram e que mudaram o curso do 

processo de ensino aprendizado. Essas forças ocorrem em maior grau nas atividades 

formativas não disciplinares, atividades contextualizadas, em uma comunidade e entorno 

de uma prática, ou seja, nessas atividades surgem coisas, fatos, questões que dão outros 
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rumos aos projetos, atividades, estudos, etc. Nas disciplinas convencionais observo nas 

narrativas do e das discentes uma maior resistência a essas emergências. O/a aluno/a leva 

proposições ao/a professor/a e não obtém o espaço em torno das proposições. 

Entorno das oficinas, eu compreendi nas narrativas dos/as discentes uma abertura as 

emergências, os/as discentes solicitavam os/as professores/as, traziam suas dúvidas, 

apresentavam os trabalhos, recebiam críticas, procuram atender as críticas, existia um ir 

e vir, em torno de proposições, entre os erros e acertos, entre as lacunas, e isso fruto do 

diálogo entre docentes e discentes no desenvolvimento de uma tarefa. Porém, compreendi 

das narrativas que existiu um desconforto, tensões, receios e resistências em volta dessa 

abertura às emergências, no entanto, as emergências ocorrem e conforme vimos, foi uma 

força modeladora das oficinas, mediada pelo conjunto de professores/as, mas uma força 

modeladora importante do currículo na sua dinâmica. Isso significa um certo rompimento 

da estrutura disciplinar, uma maior abertura delas às emergências. Mas também, esse 

conflito, eu compreendo ter sido intensificado em decorrência de uma certa ausência de 

uma contextualização conceitual no âmbito das oficinas, de uma definição do que é 

qualidade ambiental, e em que dimensão essa qualidade iria ser abarcada pelo grupo de 

trabalho, de maneira que permitisse a comunidade ser contemplada na representação de 

seus anseios e de maneira que permitisse comparar a qualidade do ambiente daquele local, 

também com outros locais do Brasil e do Mundo. Essa discussão colabora para uma maior 

abertura das disciplinas ao diálogo, pois, essa discussão chega a base da compreensão e 

contribuição de cada disciplina para esse campo de trabalho, numa perspectiva de 

contemplar aspectos de comparação global, mas também contemplar aspectos de 

interesse local, considerando o conhecimento popular sobre a sua história em um espaço 

social. É a busca do alcance do que é discutido por Paulo Freire sobre a leitura do mundo, 

e sobre desenvolvimento do espírito humano para que ele possa situar informações a um 

contexto conforme nos elucidou o Morin na discussão teórica. 

As narrativas também, me permitem compreender que na percepção dos sujeitos dessa 

pesquisa as oficinas suscitaram dúvidas e incertezas diversas. Tanto na sua idealização 

quanto atividade formadora, quanto na feitura dos trabalhos realizados pelos/as alunos/as. 

As dúvidas conforme as narrativas geraram conflitos, mas também geraram debates e 

aprendizados, que colaboraram também para a compreensão da prática a ser 

desenvolvida, sobre os benefícios de cada método, sobre a sua melhor aplicação, etc.   
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Das narrativas eu tenho a compreensão de que as oficinas ampliam nos/as alunos/as e 

nos/as professoras as dimensões do aprendizado. É um desafio para ambos. E percebido 

por ambos como desafio. É uma atividade formativa relevante. Considerada como 

relevantes e positivas nas narrativas dos sujeitos de pesquisa apresentados aqui. Diferente 

das demais atividades que alcançam dimensões de aprendizado muito similares, tais como 

as atividades de extensão, pesquisa e demais projetos que oferecem um contexto de 

trabalho, as oficinas são uma estrutura curricular comum aos/as alunos/as e as/os 

professores, contribuindo para produzir um diálogo institucional , menos personalista, 

mais transversal, ou seja, é, ela é vivida pelo conjunto de sujeitos que formam o curso da 

EAS e também pelo conjunto de sujeitos de fora da instituição que são afetados pelas 

ações das oficinas e que dão um retorno das práticas dessa estrutura curricular. Eu 

considero ser comum aos sujeitos da pesquisa a percepção de que eles/as, tanto docentes 

como discentes foram desafiados a aprender a aprender.  E isso fica implícito quando a 

professora Rosa afirma que a oficina tem a pretensão de fazer o aluno “atuar naquele 

problema como um verdadeiro analista ambiental”, quando o professor Mário “ele 

tem a liberdade de caminhar com ele mesmo e com grupos de alunos e grupos de 

professores para construir um projeto de um assunto ligado ao curso de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, e por que, não dizer, com a sociedade onde ele está inserido”; 

e onde os/as alunos/as se colocam na primeira pessoa nas suas realizações nas oficinas. 

Sobre as oficinas 01 a Fernanda afirmou “os professores que gostaram muito do que a 

gente fez ... ”, a Iolanda explicou “eu fui para campo. E eu sozinha, tive que fazer um 

diagnóstico. Então eu tive que ler para saber como fazer”, e o Leonardo dimensiona 

“...  ficou tipo o aluno fazendo e o supervisor dele, ficou tipo um pequeno TCC.  E 

aí, a gente ia fazendo trabalho e tirava dúvida, mandava o WhatsApp para o 

professor perguntando certas coisas. Tirava dúvida.”. Então, o/as discentes também 

se percebem com sujeitos ativos de seu aprendizado, embora, resistam a essa perspectiva 

quando em muitos casos esperam uma condução do trabalho pelo professor/a, esperam a 

instrução do professor/a para fazer a atividade. 
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8. CONECTANDO ALGUNS FIOS OU CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROVISÓRIAS 

É importante eu lembrar que no capítulo sobre o positivismo eu me coloco como 

concordante de Motta e Brolezzi (2006), quanto a compreensão sobre o modelamento do 

ensino positivista. Conforme descrevi o modelo de ensino positivista, na perspectiva dos 

referidos autores, se constitui na projeção de conteúdos fragmentados, dogmáticos, 

abstratos e generalistas como base para uma fase de aprendizado posterior mais concreta 

e particular, porém, ainda fragmentada, enciclopédica e dogmática. Conforme nós vimos, 

Comte entende ser contraproducente discutir perspectivas outras e antagônicas ao 

conhecimento considerado na atualidade como o mais exato ou preciso, estabelecido 

pelos métodos mais precisos. Ele considerava que o conhecimento deve ser tratado de 

forma dogmática e ser acatado como base de formação intelectual. E ainda concordando 

com Motta e Brolezzi (2006), nós vimos que, com o positivismo comtiano foi estabelecida 

a ideia de que as práticas humanas devem ser ordenadas por especialistas, por serem os 

detentores do conhecimento técnico, e de que os valores abstratos e científicos, por serem 

impessoais e embasados em métodos científicos, seriam mais nobres que os 

conhecimentos cotidianos contextualizados (MOTTA e BROLEZZI, 2006). Ou seja, 

conforme já discutimos, estamos falando de um sistema de ensino carregado de valores 

reducionistas, tecnicistas, materialistas, e que se organiza exclusivamente de forma 

disciplinar, e com base no ensino abstrato que separa de forma mais acentuada, 

principalmente nos primeiros anos de formação, o conteúdo cognoscente do contexto de 

vida e do contexto social, incluindo aí o contexto do trabalho (PAUL prefácio do livro de 

MORAES, 2015, p.7-9).  

É importante eu lembrar também, que na discussão teórica eu mencionei que os cursos de 

engenharia foram formados em uma tradição de concepção do conhecimento, ensino e 

aprendizagem, numa tradição epistemológica positivista, defensora da neutralidade 

científica, do saber fragmentado, abstrato, enciclopédico e dogmático, muito influenciado 

por intérpretes de Comte. E nas narrativas do/as discentes as disciplinas do núcleo 

comum, me remente ao ordenamento enciclopédico Comtiano a fase onde as disciplinas 

têm um gênero mais fundamental,  abstrato e mais geral, e objetiva descobrir as leis que 

regem os diversos fenômenos. E que nessa perspectiva, a matemática é compreendida 

como uma ciência fundamental a todas as ciências naturais, e ponto de partida para 

educação científica de todas as ciências, que segundo Comte devem ser fundadas numa 
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matemática abstrata. E nessa primeira etapa vejo um grande grau de abstração e 

incompreensão do/as discentes diante dos aprendizados, que geram no/as discentes um 

certo grau de sofrimento, e que se contrapõem a uma etapa formativa posterior, a 

profissionalizante, que passa a dar aos/as alunos/as sentidos ao aprendizado, uma ideia de 

pertencimento, ou da aplicação de um conhecimento, permitem os/as alunos/as a se 

perceberem seguindo para uma profissão. 

Como a cultura do ensino-aprendizado se manifesta na concepção das nossas práticas, eu 

evidencio que transitar no doutorado em Educação me abriu campos de possibilidade. Me 

fez sobretudo pensar sobre a educação e compreender que existe um modelo cultural 

estrutural que estrutura os processos de ensino aprendizado que são anteriores a proposta 

curricular existente, e que a proposta curricular existente também é reflexo dessa cultura 

estabelecida, assim como eu sou, e os demais sujeitos envolvidos nos processos de ensino-

aprendizado, tanto os/as demais docentes, quanto os/as discentes também são. E essa 

compreensão, entendo eu, é oriunda das minhas vivências, do diálogo das narrativas dos 

sujeitos de pesquisa com os autores/as que tratam do positivismo e com as concepções 

sobre currículo trazida por Sacristán. Nessa perspectiva eu compreendo no professor 

Mário, a figura de um professor sensível para aspectos que interferem no aprendizado 

do/a aluno/a, em função desses aspectos também remeterem a sua experiência de vida na 

condição de imigrante, distante da família, desassistido do suporte familiar, e com 

limitações de ordem afetiva e material, e como esses diversos fatos podem ter colaborado 

para o referido sujeito ter uma maior abertura dialógica com os/as alunos/as. E, por sua 

vez, essas questões torna-se preocupação dele, na construção das dinâmicas realizadas 

em prol de viabilizar esse processo de ensino-aprendizagem por compreender que as 

mencionadas questões corroboram para a dispersão da atenção do/a aluno/a, dificultam a 

construção de sentidos frente os conteúdos cognoscentes, e atrapalham a formação 

acadêmica do/a aluno/a. Verifico aí, a compreensão do professor mediante a necessidade 

de construir diálogos com os/as estudantes.  

É bem vibrante na narrativa em tela o exposto por Cunha (2010) que a construção do 

autoconhecimento passa pela construção do consigo com os outros. E isso fica muito claro 

quando os sujeitos da pesquisa narram a suas preocupações sobre o desenvolvimento do 

seu trabalho docente, os valores e suas sensibilidades em torno desse desenvolvimento. 

Estão nesses valores, tensões, cuidados, na construção da sua prática pedagógica as 

relações construídas em volta dos espaços de ensino aprendizado, mais fortemente na sua 
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relação na qualidade de aluno/estudante como o/a professor/a. E ainda percebo na 

presente narrativa, o que Cunha (2010) coloca sobre a construção da performance do/a 

professor/a, a narrativa nos ajuda a perceber que as ações construtivas do trabalho do/a 

professor/a têm como partida inúmeras referências que incluem: “sua história familiar, 

sua trajetória escolar e acadêmica, sua convivência como o ambiente de trabalho, sua 

inserção cultural no tempo e espaço” (CUNHA, 2010, p.202). Podemos perceber nas 

narrativas, como as histórias de vida dos sujeitos dessa pesquisa nos ajudam a significar 

as compreensões e relações realizadas por eles/as na sua atuação quanto docente e 

discentes. 

A resistência e a dificuldade de dar uma dinâmica a oficina, sobretudo no primeiro 

momento dela, de grandes dúvidas e incertezas, e de expectativas dos/as alunos/as em 

seguir a lógica do ordenamento positivista, evidencia um aspecto importante, também 

discutida por Cunha (2010), a do sistema social como uma força para o desenvolvimento 

de ações sem reflexão, nos levando a reproduzir valores e atitudes naturalizados por 

forças sistêmicas diversas. Porém, ao mesmo tempo, que Cunha (2010) evidencia esse 

sistema social como força de resistência a mudanças, termina por evidenciar também que 

o professor, sujeito dessa pesquisa, me parece frente a sua narrativa e, frente ao prestígio 

que eu sei que ele tem com os/as alunos/as do curso, aparecer como um sujeito reflexivo, 

que buscou nas suas práticas, internalizar valores e atitudes contrapondo-se aos valores e 

práticas que se mostraram predominantes na sua caminhada formativa, e que produziu 

nele, efeitos indesejáveis. Evidentemente, eu não estou aqui afirmando que o professor 

Mário, em discussão, está imune ao sistema social, estou afirmando que a narrativa dele 

evidenciou aspectos de contraposição a comportamentos naturalizados, e que tem muito 

a ver com uma perspectiva do ensino enciclopédico Comtiano e positivista, que valoriza 

os conteúdos em sua dimensão teórica e desprestigia os sujeitos nesse processo de 

construção de ensino-aprendizado. A história desse professor nos ajuda também a 

compreender aspectos que lhe fizeram sensível a essa reflexão crítica, e que, de alguma 

forma, o fez se contrapor a aspetos do modelo positivista na sua prática pedagógica. 

A presente análise conseguiu identificar nos fatos relatados pelos sujeitos da pesquisa, 

que as oficinas interdisciplinares do currículo do CEAS, na perspectiva simbólica, 

decantada no narrador, a perspectiva de favorecimento de uma forma mais progressista 

de pensar o processo de ensino-aprendizado, que dão notas a valores que discutimos em 

volta do pensar complexo, duma concepção de educação que ultrapassa a 
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disciplinaridade, e que é um processo continuo de aprendizado que pode nos levar a 

concepções de aprendizados mais inter e transdisciplinares. Nesse trabalho também foram 

apontadas dificuldades e resistências, ou seja, algumas forças modeladoras do currículo 

na sua dinâmica, tais como a própria estrutura curricular que desafia o/a docente a 

desenvolver uma atividade que foge a tradições culturais da instituição de ensino, e as 

forças de resistência desenvolvidas em torno dessa nova prática e que geram um certo 

desconforto nos/as professores/as.  

Foi importante a compreensão das etapas formativas do sistema positivista de ensino para 

as discussões que fizemos. Em particular as impressões identitárias, ou seja, a impressão 

que se dá de que durante o curso, ou principalmente na primeira etapa do curso, nas 

disciplinas de base, os/as alunos/as não conseguiam perceber a engenharia, e se 

perceberem também como sujeitos do currículo. E por volta disso, também é possível 

compreender nas narrativas do/das aluno/as dois polos antagônicos. Um processo de 

aprendizado muito sofrido, o qual presenciamos grande influência da etapa do 

aprendizado positivismo mais abstrato. Também um processo de aprendizado expressado 

por uma sensação de realização e felicidade. Ou seja, verificamos dois polos de 

aprendizado existentes no caminhar do mesmo curso, e nas narrativas analisadas, estes 

polos ficam bem definidos nas etapas do aprendizado. E a partir dessa observação, 

sustentada pelas narrativas dos sujeitos, eu chego a uma compreensão que o problema é 

o ensino dogmático, simplista, teórico, o problema é o ensino que elimina o sujeito, 

elimina o diálogo entre os sujeitos do aprendizado, entre docentes e discentes, onde o 

aprender junto é apagado, onde as emergências, a novidade, o desafio para o aprendizado 

é apagado, onde a relação que se estabelece no processo de ensino/aprendizado fica 

restrito a um que fala e outro que escuta, sem haver a construção de uma reflexão crítica 

entre o que se fala e o que se escuta, sobre o que é essa fala e o que é essa escuta. Então, 

nesse estudo, verifico que quando há contexto, uma prática contextualizada, uma prática 

dialógica mediada por um contexto, diálogos compreendidos aqui na sua mais ampla 

gama de possibilidades, temos uma maior possibilidade de atingir o que nos ensina 

Nicolescu (1999), ou seja, alcançarmos a qualidade do ensino que considera o sujeito na 

sua complexidade. O sujeito complexo é aquele que ao compreender um objeto complexo, 

ele se modifica quanto sujeito, pois o esforço de compreender o mundo na sua 

contemporaneidade, como reflexo de sua história, como produto de mecanismos, de 

interações, de forças operantes, em sua dinâmica, em desordem, faz o sujeito aprendiz a 
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ver as contradições e ver também o que está entre o ser e o não ser. Ou seja, faz o sujeito 

aprendiz a ver nesse objeto complexo novos campos de possibilidade de aprender, 

compreender, sentir, representar, compor novas forças e intervir, etc. A educação 

igualmente é um objeto complexo. Não podemos nos limitar a ver na educação apenas a 

relação bancária entre docente e discente como campo de possibilidade de aprendizado. 

É importante compreendermos nossas concepções e trajetórias de produção de sentido, 

para que nesse diálogo possamos deslumbrar novas possibilidades de reflexão. E aqui 

segue a contribuição principal dessa tese, nos provocar essa reflexão sobre nosso currículo 

dinâmico, enxergando um campo de possibilidades de atuarmos de forma crítica e 

construtiva na idealização, concepção e modelamento desse currículo, discutindo não 

apenas nossa atuação quanto professores/as, mas também como podemos na qualidade de 

categoria profissional e cidadãos atuarmos nas demais forças e sistemas que modelam o 

currículo para viabilizarmos de forma mais concreta uma educação problematizadora, 

dialógica, crítica, epistemologicamente mais complexa conforme nos desafia Edgar 

Morin. 

No mais, registramos aqui uma vivência em torno de um desafio pedagógico expresso 

numa carta de intenções e que desafiam os/as docentes a realizarem mediação em função 

de uma atividade que visa oportunizar aos estudantes a viver o exercício de uma profissão, 

fazendo o exercício de compreender o/a outro/a, um exercício ético de estabelecer 

diálogos em busca de conexões que estabelecem o compromisso consigo e com o/a 

outro/a. O/a outro/a que nos oferece suas escritas, suas literaturas, suas vivências, suas 

expertises, seu comprometimento, suas orientações, sua escuta, sua sensibilidade, sua 

narrativa, sua história, sua ética para que com o/a outro/a o sujeito possa fazer seu trabalho 

mais apropriado, mais efetivo, mais ético.  
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APENDICE A 

Roteiros de pesquisa narrativa e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Primeira parte as/os discentes.  

Os sujeitos da pesquisa são as/os alunas/os recém-formados no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
da UFMA. Serão entrevistadas/os discentes formados na primeira turma do curso, em sala de aula da 
UFMA.  

1. Explicar procedimento da pesquisa ao sujeito da pesquisa informante  

Farei a leitura da minha história de vida formação na UFBA, meu caminhar formativo no curso de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. Depois vou solicitar a você que compartilhem a vossa história de vida 
formação. Durante sua fala eu farei anotações sobre temas que eu gostaria de voltar depois que você 
concluir toda a sua narração. Nesse projeto de pesquisa me interessa a sua história formação e o seu olhar 
para o curso de EAS/UFMA. No final da sua fala posso vir a fazer algumas questões relacionadas aos temas 
que tomei nota, elas objetivam dar maior clareza a história contada por você. 

2. Fazer a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

Fazer leitura do documento. Após leitura é importante reforçar o convite da participação dele/a na pesquisa, 
como sujeito da pesquisa. Após leitura e assinatura do termo, iniciarei os trabalhos. 

3. Distribuir o texto correspondente ao eixo condutor 01 para o acompanhamento da minha 
leitura. 

Lerei o texto em voz alta e solicitarei ao/a sujeito de pesquisa para acompanhar a minha leitura com o texto 
em mãos. 

Fim da leitura do texto 

4. Início da gravação/ desenvolvimento da narrativa/Tópico inicial e central da narrativa/Tema 
inicializador: Me conte como foi a sua experiência formativa no curso de EAS/UFMA. Como 
foi o seu caminhar formativo?. 

Farei o acompanhamento da fala, incentivando a fala dos sujeitos de pesquisa, ex-alunos/as do curso, e ao 
mesmo tempo fazendo anotações no caderno de campo e marcando assuntos de particular interesse da 
pesquisa que surgirem, e demais aspectos que precisam de um melhor detalhamento para dar maior textura 
a narrativa. Ao sujeito de pesquisa será explicado que as anotações realizadas por mim durante a entrevista 
serão sobre temas que eu gostaria de voltar com ela/e apenas no findar da narrativa. 

5. Indicação da finalização da fala 

Após ouvir a narrativa inicial sem nenhuma interrupção. Quando o sujeito de pesquisa já tiver demostrado 
não haver mais informações. Farei as perguntas recomendadas por Jovchelovitch e Bauer (2008, p.99): “É 
tudo o que você gostaria de me contar?” ou “Haveria ainda alguma coisa que você gostaria de dizer?”   

6. Questionamento 

Verificar no caderno de anotações, as notas realizadas no decorrer do desenvolvimento da narrativa e fazer 
perguntas direcionadas a acontecimentos relatados. Solicitar detalhamentos ao sujeito de pesquisa de 
questões que interessam ter maior aprofundamento e detalhamento e que darão maior tessitura e clareza ao 
relato.  

7. Desligamento do gravador/ fala conclusiva 

Com diário de campo em mãos perguntarei aos sujeitos da pesquisa como se sentiram na atividade. Nessa 
fase da fala conclusiva Jovchelovitch E Bauer (2008) afirmam eu poder empregar questões do tipo por quê, 
e averiguar o nível da desconfiança do sujeito de pesquisa. 
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Segunda parte os/as docentes. 

Sujeitos da pesquisa: professores/as do colegiado do curso de engenharia ambiental e sanitária que 
participaram das oficinas interdisciplinares do curso.  

1. Explicar procedimento da pesquisa 

Procedimento a ser explicitado ao sujeito de pesquisa: Farei a leitura do meu caminhar para e na docência. 
Depois vou solicitar a você que compartilhe as suas histórias. Nesse projeto de pesquisa me interessa a 
história de vida docente e o seu olhar para o curso EAS/UFMA. Durante seu relato eu farei anotações sobre 
temas que eu gostaria de voltar depois que você concluir toda a sua fala. Nesse projeto de pesquisa me 
interessa a sua história docente/formação e o seu olhar para o curso de EAS da UFMA. No final da sua fala 
posso vir a fazer algumas questões relacionadas aos temas que tomei nota, elas objetivam dar maior clareza 
a história contada por você. 

2. Fazer a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

Fazer leitura do documento. Após leitura é importante reforçar o convite da participação dele/a na pesquisa, 
como sujeito da pesquisa. Após leitura e assinatura do termo, iniciarei os trabalhos. 

3. Distribuir o texto correspondente ao eixo condutor 01 para o acompanhamento da minha 
leitura. 

Lerei o texto em voz alta e solicitarei ao/a sujeito de pesquisa para acompanhar a minha leitura com o texto 
em mãos. 

Fim da leitura do texto 

4. Início da gravação/ desenvolvimento da narrativa/Tópico inicial e central da narrativa/ tema 
inicializador: Me conte como foi e tem sido a sua experiência na docência, em particular no 
curso de EAS/UFMA.  

Nessa etapa farei o acompanhamento da fala, incentivando a fala do sujeito de pesquisa, docente do curso 
e que trabalhou com os/as discentes em alguma das oficinas interdisciplinares, e ao mesmo tempo fazer 
anotações em papel e marcando assuntos de particular interesse da pesquisa que surgiram e que deem 
textura detalhada a narrativa. Ao sujeito de pesquisa será explicado que as anotações realizadas por mim 
durante a entrevista serão sobre temas que eu gostaria de voltar apenas no findar da narrativa. 

5. Indicação da finalização da fala 

Após ouvir a narrativa inicial sem nenhuma interrupção. Quando o sujeito de pesquisa já tiver demostrando 
não haver mais informações. Farei as perguntas recomendadas por Jovchelovitch e Bauer (2008, p.99): “É 
tudo o que você gostaria de me contar?” ou “Haveria ainda alguma coisa que você gostaria de dizer?”   

6. Questionamento 

Verificar no caderno de anotações, as notas realizadas no decorrer da pesquisa e fazer perguntas 
direcionadas a acontecimentos relatados. Solicitar detalhamentos dos fatos mencionados pelo sujeito de 
pesquisa de questões que interessam ter maior aprofundamento e que darão maior tessitura e clareza ao 
relato.  

Por fim solicitar ao/a professor/a que dentro da sua experiência docente na EAS/UFMA fale mais um pouco 
sobre suas experiências com as oficinas interdisciplinares, como ele/a as vê e como compreende sua 
importância pedagógica. 

7. Desligamento do gravador/ fala conclusiva 

Com diário de campo em mãos perguntarei aos sujeitos da pesquisa como se sentiram na atividade. Nessa 
fase da fala conclusiva Jovchelovitch e Bauer (2008) afirmam eu poder empregar questões do tipo por quê, 
e averiguar o nível da desconfiança do sujeito de pesquisa.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Introdução: Você está sendo convidado, como voluntário, a participar da pesquisa intitulada 
como: “Compreendendo desafios docentes a partir de um curso de engenharia ambiental e 
sanitária constituído por oficinas interdisciplinares”. Antes de participar deste estudo, é 
necessário compreender os seus propósitos e riscos e benefícios existentes para que você possa 
tomar uma decisão informada. 

Finalidade: A finalidade deste estudo é discutir e compreender os desafios de um trabalho 
docente a partir de um currículo de Engenharia Ambiental e Sanitária que é constituído por 
unidades curriculares denominadas oficinas de trabalho interdisciplinares”. 

Procedimentos: A fim de participar do estudo, você compartilhará histórias da sua vida 
relacionados ao tema de pesquisa. A sua participação é voluntária e você terá toda liberdade de 
conduzir a sua história de vida, respondendo ou não questões que possam vir a surgir no findar 
da sua exposição. Pode deixar de responder a qualquer pergunta sem prejuízo para o/a mesmo/a. 
Inclusive poderá desistir de participar durante o processo ou após em quaisquer das etapas após a 
assinatura desse termo de consentimento, informando a sua desistência à responsável pelo estudo, 
sem prejuízo para o mesmo. Se quiser participar, o/a Sr.(a) deverá assinar este formulário em duas 
vias e manter uma cópia com o Sr.(a).  
Possíveis Benefícios: O estudo não trará benefício direto para você, no entanto os resultados desta 
pesquisa vão ajudar a compreender melhor sobre a vivência acadêmica, caminhos formativos, 
perspectivas para o ensino/aprendizado, culturas institucionais,  avaliações curriculares, na 
compreensão dos desafios do ensino superior em particular para as engenharias e ainda mais 
particular para as Engenharias Ambientais e/ou Sanitárias, como também no pensar novas 
perspectivas de concepção de cursos superiores. Além disso, poderá auxiliar os órgãos 
responsáveis pelo planejamento de políticas de educação em nosso Brasil.    
Custos: Não haverá quaisquer custos adicionais para você por sua participação no estudo. 
Riscos: Os dados e informações dessa pesquisa são obtidas pela história contata pelo/a senhor/a. 
Elas serão apresentadas na tese e em artigos técnicos e científicos dentre outras publicações 
acadêmicas. Poderão ser referenciadas por terceiros que se apropriarem dos textos. 
Confidencialidade: As informações sobre o informante tais como nome, endereço, telefone, 
endereço eletrônico e outras que possam relacionar a história contada por ti a sua identidade serão 
confidenciais e estarão disponíveis apenas aos coordenadores do estudo, a quem caberá o 
armazenamento seguro dos dados. Nós lhe asseguramos que o nome do/a Sr. (a) e endereço não 
aparecerão em nenhuma parte do relatório ou publicação desta pesquisa, de forma que o/a Sr.(a) 
não poderá ser identificado(a).  
Contato em caso de dúvidas: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao professor 
responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo telefone e endereço 
eletrônico apresentados logo abaixo.  
 
Prof. : Antônio Alves Dias Neto. 
Telefone: (98)98161-6020     E-mail: antonio_alves_dias@hotmail.com 
Declaração Voluntária de Entendimento e Anuência: Eu li e me foram explicadas as 
informações sobre este termo de consentimento informado. Tive a oportunidade de fazer 
perguntas e receber respostas para todas elas, e recebi uma cópia deste termo de consentimento. 
Sou livre para sair deste estudo a qualquer momento.  
       Sim, aceito participar do estudo. 
                   Não, não aceito participar deste estudo. 
            
           ______________________                               _________________ 
    Nome do participante                                                         Data                                      
                                                                                                                                                                                                                                                
       __________________________                          ________________________ 
          Assinatura do participante                         Assinatura do pesquisador 


