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RESUMO 

 

SIGAHI, Tiago Fonseca Albuquerque Cavalcanti. Engenheiro da mesmice ou profissional 

do futuro? Os limites do paradigma clássico e a educação em engenharia na perspectiva 

da complexidade. 2021. 287 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 

Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 2021. 

 

O relatório “The Engineer of 2020”, publicado em 2004 pela National Academy of 

Engineering colocou em foco a seguinte questão: “Como será ou deveria ser a engenharia 

em 2020?”. Desde então, embora pesquisadores, universidades, agências de fomento e 

instituições governamentais tenham dedicado esforços e investimentos significativos à 

melhoria da educação em engenharia, são contínuos os apelos por mudanças mais amplas e 

profundas. A década de 2020 chegou e o “engenheiro do futuro” continua a lutar com um 

problema do passado: a necessidade de superar os limites do paradigma clássico da 

engenharia, baseado no pensamento cartesiano, mecanicista e reducionista. Em outras 

palavras, apesar de tanto esforço e investimento, o paradigma permanece intacto. Nesse 

contexto, o objetivo desta tese é identificar e compreender propostas e ações que buscam 

alternativas ao paradigma clássico da engenharia, nos âmbitos da pesquisa e da prática em 

educação em engenharia. Por “pesquisa em educação em engenharia” refere-se à produção 

científica no campo consolidado como Engineering Education Research (EER). Por “prática 

em educação em engenharia” entende-se qualquer iniciativa relacionada ao ensino e à 

formação em engenharia realizada no âmbito de instituições de ensino superior (e.g., cursos 

de graduação e pós-graduação, projeto pedagógico, programas de modernização, modelos 

de ensino) ou organizações de representação (e.g., associações, conselhos, órgãos 

reguladores). Para atender ao objetivo proposto, a tese foi dividida em três fases: pesquisa 

bibliográfica (análise não estruturada e revisão sistemática da literatura), documental 

(análise qualitativa de conteúdo de projetos pedagógicos, sites institucionais, documentos 

oficiais e relatórios) e de campo (entrevista com professores e coordenadores de cursos de 

engenharia, diretores de faculdades de engenharia, dirigentes de instituições de ensino e 

membros de organizações de representação). A partir da perspectiva da teoria da 

complexidade, principalmente a abordagem de Edgar Morin, contribui-se, inicialmente, com 

a proposição de um conceito de paradigma, ausente na discussão em EER, que, argumenta-

se, é fundamentalmente paradigmática. A tese também contribui com a sistematização dos 

temas e abordagens da complexidade presentes na EER. As entrevistas permitem 

compreender os avanços na construção de novos paradigmas na educação em engenharia por 

meio de ações isoladas e institucionais; criação de estruturas institucionais; cursos em novas 

modalidades de engenharia, que apresentam organização curricular e/ou abordagem 

pedagógica inovadoras; e novas escolas de engenharia baseadas em modelos de ensino 

inovadores. Foram identificadas as principais barreiras enfrentadas por essas 

propostas/ações, abrangendo questões de naturezas diversas (educacional, geracional, 

sociocultural, comunicacional e de poder). Espera-se que esta tese contribua para a 

construção de um novo paradigma que complemente e agregue ao predominante. Um que 

seja desviante e, se tudo der certo, rejeitado no início – pois, segundo Morin, esse é o 

caminho! Por um novo paradigma que, por um lado, ameace não apenas os conceitos, ideias 

e teorias, mas também o estatuto, o prestígio, da engenharia da mesmice, e, por outro lado, 

que dialogue com ela. Por um novo paradigma que contribua para a formação de 

profissionais do futuro, pois eles são necessários para o agora. 

 

Palavras-chave: Educação em engenharia, Paradigma, Complexidade, Sistemas Complexos. 

 



ABSTRACT 

 

SIGAHI, Tiago Fonseca Albuquerque Cavalcanti. Engineer of the sameness or 

professional of the future? The limits of the classical paradigm and the engineering 

education from the perspective of complexity theory. 2021. 287 p. Doctoral thesis (PhD 

in Production Engineering) – University of São Paulo, Polytechnic School, São Paulo, 2021. 

 

The National Academy of Engineering’s report “The Engineer of 2020” published in 2004, 

proposed the following question: “What will or should engineering be like in 2020?”. Since 

then, although researchers, universities, funding agencies and government institutions have 

dedicated significant efforts and investments to improve engineering education, continuing 

calls for broader and deeper changes have taken place. The 2020s have arrived and the 

“engineer of the future” continues to struggle with a problem from the past: the need to 

overcome the limits of the classic engineering paradigm, based on Cartesian, mechanistic 

and reductionist thinking. In other words, despite so much effort and investment, the 

paradigm remains intact. In this context, this thesis aims to identify and understand proposals 

and actions that seek alternatives to the classic engineering paradigm, in the fields of research 

and practice in engineering education. By “research in engineering education” it refers to 

scientific production consolidated as Engineering Education Research (EER). By “practice 

in engineering education” it refers to any initiative related to teaching and training in 

engineering carried out within the scope of higher education institutions (e.g., undergraduate 

and graduate courses, pedagogical projects, modernization programs, teaching models) or 

representative organizations (e.g., associations, councils, regulatory bodies). To meet the 

proposed objective, the thesis was divided into three phases: bibliographic (unstructured 

analysis and systematic literature review), documentary (qualitative content analysis of 

pedagogical projects, institutional websites, official documents and reports) and field 

research (interview with professors and coordinators of engineering courses, directors of 

schools of engineering, heads of educational institutions and members of representative 

organizations). From the perspective of complexity theory, especially Edgar Morin’s 

approach, initially, a concept of paradigm is proposed, in view of the absence of this concept 

in the discussions on EER, which, it is argued, is fundamentally paradigmatic. The thesis 

also contributes to the systematization of complexity-based approaches and themes in EER. 

The interviews allowed to understand the advances in the construction of new paradigms in 

engineering education through isolated and institutional actions; creation of institutional 

structures; courses in new modalities of engineering, presenting innovative curricular 

organization and/or pedagogical approach; and new schools of engineering based on 

innovative teaching models. The main barriers faced by these proposals/actions were 

identified, covering issues of different natures (educational, generational, sociocultural, 

communicational and power). It is hoped that this thesis will contribute to the construction 

of a new paradigm that complements, adds to the predominant one. A paradigm that is 

deviant and, if all goes well, rejected at first – because, according to Morin, this is the way! 

For a new paradigm that, on the one hand, threatens not only concepts, ideas and theories, 

but also the status, prestige, of the engineering of sameness, and, on the other hand, that 

dialogues with it. For a new paradigm that contributes to the education of the “professionals 

of the future”, as they are needed for now. 

 

Keywords: Engineering education, Paradigm, Complexity, Complex Systems. 
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1 Introdução 

Neste capítulo introdutório, apresenta-se a motivação do estudo. Em seguida, 

descreve-se o problema, objetivos e questões de pesquisa, e, por fim, a estrutura da tese. 

Na apresentação da motivação do estudo, percorre-se o caminho de transformação 

de uma inquietação inicial em uma problemática de pesquisa. Busca-se mostrar a 

necessidade e a importância de se compreender melhor os limites do paradigma clássico da 

engenharia e de se investigar paradigmas alternativos. A partir disso, enuncia-se os objetivos 

e questões de pesquisa, formula-se as proposições e explica-se a estrutura da tese. 

Vale registrar que, conforme os preceitos da teoria da complexidade (Morin, 2010), 

adotados nessa tese, este capítulo, ainda que breve, tem também o papel de posicionar, desde 

o início, o sujeito-pesquisador no centro da construção do pensamento e do conhecimento 

que se pretende gerar. 

 

1.1 Motivação do estudo 

Frequentemente nos deparamos com alguém que, mesmo que desinteressadamente, 

nos pergunta: “o que você faz da vida?”. A maioria da minoria que pode realizar um curso 

superior logo recorre, quase que automática e inconscientemente, ao que está escrito no 

diploma resultante desse privilégio. Por exemplo, “sou formado em engenharia” ou, no caso 

de estar cursando, “faço engenharia”. 

Componho o grupo dos privilegiados: tenho um diploma dizendo que sou formado 

em engenharia. Contudo, nunca consegui (me) identificar (com) o engenheiro que ele atesta 

que foi formado – nem na “teoria” (ao ouvir, ler, estudar sobre o trabalho do engenheiro) e, 

menos ainda, na prática (nos breves estágios, que se não fossem obrigatórios talvez nem 

tivessem sido realizados). Tive excelentes professores, laboratórios, biblioteca, etc., 

associados a condições socioeconômicas que não me deixaram passar nenhuma necessidade. 

Aprendi um pouco de cálculo; entendia algo sobre mecânica dos sólidos e dos fluídos; 

conseguia determinar índices de rentabilidade de empresas, encontrar soluções ótimas para 

problemas de logística, aplicar ferramentas da qualidade; sabia fazer provas que 

quantificavam o que eu sabia. O que eu não sabia nem entendia era a engenharia. 

Durante e depois de toda a graduação, inclusive no trabalho de conclusão de curso e 

no mestrado, tentei formular esse incômodo, essa inquietação, como um problema, sem, no 

entanto, ter conceitos, método e maturidade que evitassem a paralisação diante da quantidade 

de incertezas, imprecisões e contradições. Hoje talvez consiga fazê-lo de maneira um pouco 
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mais clara. Mais clara não no sentido de redução e eliminação dessas incertezas, imprecisões 

e contradições; ao contrário, paradoxalmente, este avanço na clareza veio da incorporação e 

do diálogo com elas, do reconhecimento de que reconhecê-las representava um avanço do 

entendimento da própria formulação do problema. 

As teorias da complexidade, especialmente os trabalhos de Edgar Morin, 

representaram um ponto de inflexão nesse percurso ao revelarem que se tratava de uma 

questão paradigmática, e não programática. Foi fundamental estudar, aprender, conhecer as 

áreas da engenharia (de produção, no caso) – faltava ligá-las, e fazê-lo de maneira complexa. 

Trata-se da aptidão para organizar o conhecimento. Conforme Morin (2017b, p. 33), a esse 

problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação cada vez 

mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, 

compartimentados e, de outro lado, as realidades ou os problemas cada vez mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 

A complexidade, se não ajudou a me identificar com o engenheiro do diploma – o 

contrário talvez –, mudou a maneira de pensar a engenharia. Geralmente, durante um curso 

tradicional de engenharia, aprendemos a isolar os objetos (de seu contexto), a separar as 

disciplinas (ao invés de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas (ao invés de 

integrá-los). Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está 

ligado; a decompor, sem saber como (e se é possível) recompor; e a eliminar tudo que causa 

desordens ou contradições em nosso entendimento. Nos formamos engenheiros sem ter a 

capacidade de pensar o pensamento; engenheiros com “uma cabeça bem cheia” (onde o 

conhecimento é acumulado, empilhado, de maneira estéril, e não dispõe de um princípio de 

seleção e organização que lhe dê sentido) e não “uma cabeça bem-feita” (onde o 

conhecimento progride não apenas por sofisticação, formalização e abstração, mas, 

principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar) (Morin, 2017b, p. 21-24).  

Ao eliminar o incerto, o diverso, o complexo, do mundo da engenharia, eliminamos 

também tudo que é humano e real – “o real não é aquilo que se deixa absorver pelo discurso 

lógico, mas o que resiste a ele” (Morin, 2016, p. 140). A simplificação, necessária para que 

o mundo seja inteligível para nós, se torna hiperssimplificação, que separa sem religar e, por 

isso, mutila. A especialização, benéfica e que permite comunicação entre as disciplinas e as 

engenharias, se torna hiperespecialização, que se fecha sobre si mesma sem permitir sua 

integração na problemática global. O trabalho é reduzido a gestos; o método a receituário; a 

engenharia a programas; o sujeito ao observador neutro e objetivo; a riqueza do subjetivo e 

do qualitativo à pertinência do objetivo e do quantitativo; o circular e o recursivo ao linear e 
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ao unidirecional; o emergente ao elementar, o todo às partes e as partes ao todo; a razão à 

racionalização, e o irracional, o a-racional e o sobrerracional ao racional. 

Não raramente essas questões passam despercebidas durante (e permanecem 

intocadas após) a formação tradicional em engenharia. As teorias da complexidade trazem-

nas à tona. Morin propõe que essas questões caracterizam o paradigma predominante na 

ciência e, por isso, “ninguém está mais desarmado do que o cientista para pensar sua ciência” 

(Morin, 2010, p. 21-22). Se poderia dizer o mesmo da engenharia? Pois a inquietação, a 

sensação, é justamente essa: ninguém está mais desarmado do que o engenheiro para pensar 

sua engenharia. Não se trata de formar um profissional com uma capacidade maior do que a 

dos outros, mas sim que seja capaz de pensar além da formatação consagrada. 

É provável que continuemos a nos deparar com pessoas que nos questionam: “o que 

você faz da vida?”. O interlocutor, por um lado, talvez continue desinteressado e satisfeito 

com a resposta “sou formado em ou faço engenharia” (aos que têm o privilégio de dizê-lo), 

sem maiores elaborações. Por outro lado, para o locutor que se conscientiza sobre essas 

questões, a resposta que era simples, superficial, despropositada e que fazia referência ao 

diploma, passa a ser complexa, propositiva e comprometida com uma nova visão de mundo; 

a resposta, se não deixa de ser dita quase que de maneira automática e insconsciente, tem 

seu significado transformado profundamente pela complexidade. 

A inquietação, o incômodo, podem permanecer inquietação e incômodo, confinados 

ao diploma, à formação tradicional da engenharia e às condições que ela impõe. A fúria 

irrompe somente quando há boas razões para crer que tais condições poderiam ser mudadas 

e não o são (Arendt, 1969/2017). É neste ponto que a complexidade se torna fundamental, 

por nos apresentar uma série de boas razões e possibilidades de mudança – e o desafio dessa 

tese é compreendê-las e transformá-las em contribuição à construção de novos paradigmas 

para a educação em engenharia. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

O debate sobre as limitações da engenharia clássica não é novo. Há diversas 

iniciativas internacionais em andamento que explicitam o anseio da sociedade por uma 

evolução da engenharia e do ensino em engenharia. É o caso, por exemplo, das experiências 

de diversas universidades estadonidenses que se propuseram a direcionar seus programas de 

engenharia para o enfrentamento dos grandes desafios da engenharia no século XXI, 
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organizados em quatro temas transversais: sustentabilidade1, saúde2, segurança3 e alegria de 

viver (joy of living)4 (National Academy of Engineering [NAE], 2017). Outro exemplo 

relevante é a Escola de Engenharia do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que 

lançou, em 2016, o New Engineering Education Transformation, iniciativa destinada à 

pesquisa sobre o estado da arte da educação em engenharia para subsidiar a transformação 

dos cursos de engenharia da universidade (Graham, 2018). Recentemente, a pandemia 

causada pelo Sars-CoV-2 ou Covid-19 trouxe novos desafios (Anholon et al., 2020). Esta, 

que pode ser caracterizada como uma crise tripla – comportamental, sanitária e econômica 

(Conti, 2020) –, perpassa todas as áreas do conhecimento da engenharia e foi colocada como 

tópico prioritário na agenda de escolas de engenharia (NAE, 2021) e de periódicos 

científicos sobre educação em engenharia (Journal of Engineering Education [JEE], 2021). 

A educação em engenharia como campo de pesquisa é relativamente nova. As 

pesquisas sobre o tema eram realizadas e publicadas de maneira difusa e não havia uma 

comunidade acadêmica organizada dedicada ao tema até o ano de 2005, quando uma série 

de colóquios –  Engineering Education Research Colloquies – realizados pela National 

Science Foundation (EUA), reuniu professores, pesquisadores e profissionais de engenharia 

para a discussão do tema (Steering Committee of the National Engineering Education 

Research [SCNEER], 2006a). A partir desses encontros, começou a ser consolidada a 

Engineering Education Research (EER), campo de pesquisa dedicado a questões referentes 

à formação, ao trabalho e à filosofia da engenharia (Haghighi, 2005; Radcliffe, 2006; Jesiek, 

Newswander, & Borrego, 2009; Jesiek et al., 2011; Borrego & Bernhard, 2011; Johri & Olds, 

2014; Wisnioski, 2015; Graaff, 2017; Bernhard, 2018). Desde então, verifica-se o 

crescimento da produção científica sobre educação em engenharia, assim como de 

periódicos especializados (e.g., JEE, International Journal of Eng. Education, European 

Journal of Eng. Education), abordando tópicos como ferramentas/métodos de ensino, 

instrumentos e métricas de avaliação, currículos, habilidades e competências em engenharia. 

Ao passo que se reconhece o avanço na consolidação da EER, se percebe que as 

contribuições não têm se traduzido em transformações efetivas da educação em engenharia. 

                                                          
 

1NAE (2013). Sustainability. Disponível em: <youtube.com/watch?v=zwJ5E_EUUF4>. Acesso em: 03 mai. 

2020. 

2NAE (2014). Health. Disponível em: <youtube.com/watch?v=9c05imowc7Q>. Acesso em: 03 mai. 2020. 

3NAE (2013). Security. Disponível em: <youtube.com/watch?v=ckHdkOR1OHg>. Acesso em: 03 mai. 2020. 

4NAE (2013). Joy. Disponível em: <youtube.com/watch?v=sk3T3_QYrT0>. Acesso em: 03 mai. 2020. 
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Em editorial do Journal of Engineering Education, principal periódico científico da área de 

educação em engenharia, intitulado “The Complexities of Transforming Engineering Higher 

Education: Preparing for next steps”, McKenna, Froyd e Litzinger (2014) afirmam que os 

apelos contínuos por transformação dos cursos de engenharia por mais de três décadas 

sugerem que investimentos e esforços anteriores não resultaram em melhoria significativa e 

sistêmica. Contribuições mais recentes reforçam essa percepção (Kolmos, Hadgraft, & 

Holgaard, 2016; Piqueira, 2018; Zilbovicius, Piqueira, & Sznelwar, 2020). 

Uma possibilidade que pode ser levantada é a de que, embora as iniciativas e 

pesquisas possam estar sendo transformadas em melhorias (e.g., ferramentas/métodos de 

ensino, inovação curricular), pouco se questiona sobre os princípios sobre os quais elas são 

construídas. Em outras palavras, enquanto crescem as publicações e inovações em EER, o 

paradigma permanece intocado – no caso, o paradigma clássico da engenharia. Este é o 

problema fundamental da complexidade: questionar o paradigma que fundamenta a 

construção do pensamento e das teorias (Morin & Le Moigne, 2000; Morin, 2007, 2010, 

2015a, 2015b, 2015c, 2016) e, por conseguinte, embasam as propostas de melhoria. 

Nesse sentido, é possível pensar a complexidade como ponto de partida para gerar 

reflexões que enriqueçam propostas existentes (ou inspire novas) para o desenvolvimento de 

alternativas ao paradigma clássico da engenharia, dentre as quais: 

  A própria definição de complexidade, do latim, complexus, refere-se à ideia 

do “que é tecido em conjunto”, da possibilidade de relacionar, de distinguir 

sem disjuntar, sejam variáveis, conceitos, áreas de conhecimento ou 

fenômenos relacionados à atividade da engenharia – como incorporar este 

tipo de pensamento à formação e à atividade de engenharia? 

 A complexidade está ligada à ideia da incompletude do conhecimento, 

alertando para a necessidade de se ter clareza de que não é possível cobrir 

todas as áreas, temas e variáveis que podem fazer parte do processo de 

aprendizagem em engenharia – como desenvolver uma proposta para 

desenvolver a capacidade de pensar, refletir, aprender, criar, conectar? Como 

preparar profissionais de engenharia capazes não só de resolver problemas 

atuais, mas de construir e lidar com problemas que ainda não existem? 

  A complexidade propõe o princípio dialógico, que diz respeito à relação ao 

mesmo tempo antagônica e complementar de fatores relacionados à 

concepção dos fenômenos e à construção de problemas de engenharia – como 
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desenvolver uma abordagem que leve em conta racionalidades diversas, que 

não dissolva o singular e o local no universal e os sujeitos no objeto, que 

incorpore o ponto de vista dos diferentes atores sociais? 

  As ideias de sistema e sistemicidade, centrais nas teorias da complexidade, 

revelam a impossibilidade de separar o objeto do seu meio ambiente – como 

incorporar, ao invés de excluir ou negar, a incerteza, a aleatoriedade, as 

contradições, a subjetividade, nas atividades de projeto em engenharia? 

            

Essas questões colocam em xeque os métodos utilizados na engenharia, 

principalmente no que diz respeito à constituição de uma visão de mundo para a construção 

de problemas (Wisner, 1995). É preciso enfatizar que não se trata de desabilitar o existente 

e partir para algo totalmente novo, mas sim encarar o desafio de incorporar novas 

modalidades de pensamento aos já praticados pela engenharia. Não se trata de formar um 

profissional melhor do que aqueles formados em cursos tradicionais de engenharia, mas uma 

criar condições para se desenvolver uma abordagem de engenharia que enriqueça os métodos 

ora predominantes, permitindo a compreensão e ampliação do horizonte dos possíveis 

(Zilbovicius et al., 2020). 

Superar os limites do paradigma clássico da engenharia a partir da proposição de uma 

nova abordagem de engenharia baseada no paradigma da complexidade, ou uma Engenharia 

da Complexidade (Piqueira, 2018; Zilbovicius et al., 2020), poderia ser considerado uma 

revolução paradigmática? Morin nos ensina que as condições para o desaparecimento 

gradual e para a substituição de um paradigma dominante necessitam de grandes 

transformações sociais, culturais: 

A revolução paradigmática ameaça não apenas conceitos, ideias e teorias, 

mas também o estatuto, o prestígio, a carreira de todos os que vivem 

material e psiquicamente da crença estabelecida. Os pioneiros têm de 

enfrentar, não somente censuras e interdições, mas o ódio. Primeiro 

desviante e rejeitada, a ideia nova precisa construir-se em um primeiro 

nicho, antes de poder fortalecer-se, tornar-se uma tendência reconhecida 

e, finalmente, triunfar (Morin, 2011a, p. 290, ênfase nossa).  

Vemos e sentimos as tempestades de superfície, não os abalos submarinos 

(Morin, 2011a, p. 291). 

A empreitada da Engenharia da Complexidade e de outras propostas inovadoras de 

educação em engenharia, discutidas nessa tese, parecem ter cotornos de uma revolução 

paradigmática. O que se propõe aqui, contudo, é algo muito mais modesto. Esta tese pretende 

conhecer, estimular o debate e disseminar propostas baseadas paradigmas alternativos de 
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educação em engenharia criadas em resposta às deficiências do paradigma predominante. O 

problema que se coloca em questão não é de que maneiras paradigmas alternativos seriam 

melhores que o paradigma clássico da engenharia, mas em que situações a abordagem 

predominante chega aos seus limites e novas abordagens podem ajudar. 

 

1.3 Objetivos, questões de pesquisa e proposições 

Morin (2011a) propõe que o paradigma é sempre virtual; nunca é formulado como 

tal; só existe nas manifestações. Para o autor, paradigma é “o princípio virtual que se 

manifesta constantemente e encarna-se no que gera. Só se pode falar dele a partir das suas 

atualizações, as quais, como diz o sentido do termo grego, o exemplificam: ele só aparece 

através dos seus exemplos” (Morin, 2011a, p. 270-272). 

Nesse sentido, o objetivo geral da tese é identificar e compreender propostas e ações 

que buscam alternativas ao paradigma clássico da engenharia, nos âmbitos da pesquisa e da 

prática em educação em engenharia. 

Por “pesquisa em educação em engenharia” refere-se à produção científica no campo 

consolidado como Engineering Education Research (EER) (Haghighi, 2005; Radcliffe, 

2006; SCNEER, 2006b; Borrego & Bernhard, 2011). Por “prática em educação em 

engenharia” entende-se qualquer iniciativa relacionada ao ensino e à formação em 

engenharia realizada no âmbito de instituições de ensino superior (e.g., cursos de graduação 

e pós-graduação, projeto pedagógico, programas de modernização, modelos de ensino) ou 

organizações de representação (e.g., associações, conselhos, órgãos reguladores). 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Compreender como abordagens da complexidade podem contribuir para a 

construção de paradigmas alternativos ao paradigma clássico da engenharia; 

 Sistematizar os temas e abordagens da complexidade presentes na literatura 

de EER; 

 Identificar propostas/ações de transformação da educação em engenharia 

baseadas em paradigmas alternativos e analisá-las à luz da complexidade; 

 Integrar as contribuições dessas propostas/ações e propor caminhos para 

avançar na construção de novos paradigmas de educação em engenharia. 
 
 

 



8 
 

Assim, as questões de pesquisa que guiam o estudo são: 

 Como diferenciar e integrar diferentes escolas de pensamento da 

complexidade e como inserí-las no contexto da educação em engenharia? 

 Quais os avanços alcançados e as barreiras enfrentadas pelas propostas/ações 

de transformação da educação em engenharia baseadas em paradigmas 

alternativos? 

 De que maneira tais propostas/ações podem ser conectadas visando estimular 

a colaboração, fomentar novos projetos e superar os limites do paradigma 

clássico de educação em engenharia? 

   

Diante do exposto sobre o problema de pesquisa, os objetivos e as questões de 

pesquisa, pode-se formular algumas proposições para apoiar a condução do estudo. A 

primeira proposição é a de que propostas/ações de transformação da educação em 

engenharia, embora busquem superar o paradigma clássico, podem conservar princípios 

deste paradigma, restringindo a problemática da complexidade ao sistema ou projeto de 

engenharia, enquanto o pensamento que o concebe permanece intocado5 (Morin, 2007, 2010, 

2015a; Byrne & Callaghan, 2014). 

A segunda proposição é a de que propostas/ações que abordam de fato o problema 

fundamental da complexidade, i.e., o problema paradigmático, de construção do 

pensamento (Morin & Le Moigne, 2000; Morin, 2007, 2011a, 2015a, 2015b, 2016), são 

difusas, raras ou pouco conhecidas/difundidas, dificultando uma transformação sistêmica 

da educação em engenharia. 

Finalmente, a terceira proposição é a de que a existência de divergências filosóficas, 

teóricas e metodológicas entre as propostas/ações, pode levar ao entendimento de que são 

incomensuráveis, quando não o são (Morin, 2007; Malaina, 2015; Human, 2016; 

Woermann, Human, & Preiser, 2018); mais que isso, ao contrário, elas podem ser 

complementares, sendo a diversidade de abordagens um fator que favorece e potencializa o 

desenvolvimento de paradigmas alternativos ao paradigma clássico. 

 

                                                          
 

5No capítulo 3, onde são estabelecidas as bases teóricas, discute-se as diferenças entre as escolas de pensamento 

da complexidade. Simplificadamente, a abordagem “restrita” caracteriza um determinado tipo de sistema como 

complexo, enquanto na abordagem “geral” complexo é o pensamento que concebe qualquer sistema. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

Incluindo este capítulo 1, que apresenta a motivação do estudo, o problema, 

objetivos, questões de pesquisa e descreve a estrutura do trabalho (esta seção), a tese está 

estruturada em oito capítulos.  

No capítulo 2 descreve-se a metodologia. As escolhas metodológicas são explicadas 

e justificadas, bem como as estratégias e instrumentos utilizados em cada fase da pesquisa 

(bibliográfica, documental e de campo). 

No capítulo 3 busca-se estabelecer as bases teóricas e aprofundar a discussão sobre 

paradigmas na educação em engenharia. Inicialmente, discute-se noções gerais relacionadas 

à complexidade (e.g., ciências da complexidade, teoria da complexidade, sistema complexo), 

visando a definição, distinção e desambiguação de termos da literatura. Em seguida, 

apresenta-se uma cronologia de eventos-chave para o desenvolvimento do que se conhece 

hoje por “ciências da complexidade”, proporcionando uma visão geral e ampla das suas 

origens e desdobramentos (fases e gerações de teorias da complexidade), assim como da 

variedade epistemológica das abordagens (estudo das tipologias da complexidade). A partir 

disso, discute-se uma questão conceitual central para a tese: a distinção entre as escolas de 

pensamento da “complexidade restrita” e da “complexidade geral”. O debate apresentado 

nesse capítulo revela o potencial da complexidade como lente teórica para tratar sobre a 

questão paradigmática da educação em engenharia. 

No capítulo 4 apresenta-se os princípios e conceitos-chave da abordagem da 

complexidade de Edgar Morin, principal referência na discussão do conceito de paradigma 

na perspectiva da complexidade. A partir disso, examina-se a evolução do conceito de 

paradigma, incluindo suas derivações: paradigma cartesiano, paradigma clássico da ciência 

e paradigma da complexidade. Em seguida, discute-se os desdobramentos e mecanismos de 

perpetuação do paradigma clássico da engenharia e propõe-se questões para o 

desenvolvimento de paradigmas alternativos no contexto da educação em engenharia. 

No capítulo 5 busca-se avançar o conhecimento sobre o uso de conceitos e 

abordagens da complexidade, especificamente na EER. Aplica-se o método de revisão 

sistemática da literatura visando a sistematização dos temas e abordagens da complexidade 

presentes na EER. Discute-se os significados e conceitos da complexidade utilizados, assim 

como os temas de pesquisa, os tipos de contribuição e as lacunas da literatura. Além disso, 

propõe-se uma agenda de pesquisa para EER na perspectiva da complexidade. 

No capítulo 6 discute-se propostas e ações que visam a construção de alternativas ao 

paradigma clássico na educação em engenharia. Realiza-se uma discussão integrada dos 



10 
 

dados coletados por meio de entrevistas (docentes, coordenadores e dirigentes de escolas de 

engenharia, pesquisadores de EER, membros de organizações de representação), análise 

documental (projetos pedagógicos, sites institucionais, documentos oficiais e relatórios) e 

outras fontes de apoio (participação em projetos de criação de novo curso de engenharia e 

na elaboração de proposta de modernização de curso de engenharia existente). Identifica-se 

diversas maneiras por meio das quais paradigmas alternativos têm sido colocados em prática 

no contexto da educação em engenharia, assim como os tipos de barreiras enfrentados por 

aqueles que os propõe. 

No capítulo 7 dedica-se um espaço para uma breve reflexão final da tese. De maneira 

sucinta, busca-se refletir sobre alguns questionamentos enfrentados ao longo da realização 

do trabalho, assim como questões que convergem – mesmo que por caminhos distintos – e 

reforçam – mesmo que de maneira contraintuitiva – a necessidade de uma discussão 

paradigmática da educação em engenharia. 

Por fim, no capítulo 8, retoma-se as questões de pesquisa, sintetiza-se as 

contribuições e reflete-se sobre as limitações e perspectivas futuras de trabalho.   
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2 Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia de pesquisa. Inicialmente, descreve-se a 

abordagem geral do estudo, caracterizando-o como uma pesquisa qualitativa e considerando 

os pressupostos epistemológicos e ontológicos associados a essa perspectiva. 

Discute-se, brevemente, a questão do sujeito-pesquisador a partir da ideia de postura 

hermenêutica-compreensiva. Em seguida, estabelece-se os critérios de confiabilidade e 

validade e elabora-se uma visão geral das fases do estudo, a saber: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e pesquisa de campo. 

Por fim, cada fase é explicada com maior detalhamento, assim como os métodos e 

estratégias para a sua realização. 

 

2.1 Abordagem geral 

2.1.1 Caracterização da pesquisa 

Para que se possa atingir os objetivos propostos, propõe-se compreender e 

interpretar as percepções, falas e opiniões, de múltiplos atores, assim como o conteúdo de 

documentos, sobre questões relacionadas a novos paradigmas na educação em engenharia, 

de maneira contextualizada. 

Tendo isso em vista, em concordância com o entendimento de Bernardes, Muniz Jr. 

e Nakano (2019, p. 7-22), esta pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa. O Quadro 

1 mostra as características desse tipo de pesquisa, relacionado-as ao presente estudo: 

Quadro 1 – Caracterização do estudo como pesquisa qualitativa 

Característica Descrição Aplicação na tese 

Paradigma Interpretativo, construtivista Busca-se compreender o ponto de vista daqueles 

envolvidos na construção de propostas/ações em 

educação em engenharia  

Pressupostos 

epistemológicos 

e ontológicos 

Realidade subjetiva e 

múltipla, composta tanto por 

significados objetivos quanto 

subjetivos 

Parte-se do pressuposto que a compreensão do processo de 

construção de novos paradigmas de educação em 

engenharia depende da perspectiva de múltiplos atores, 

como professores, dirigentes, instituições, etc. 

Objetivo Investigar, descrever e 

compreender significados, 

experiências; gerar 

entendimento ou teoria; 

explorar um tema 

Propõe-se como objetivo geral compreender como 

conceitos, abordagens e métodos da complexidade 

contribuem para a educação e ação em engenharia 

Papel do 

pesquisador 

Observador envolvido, 

inclusão da auto-observância 

Reconhece-se a subjetividade do pesquisador, a 

impossibilidade de uma visão neutra sobre a engenharia, 

assim como as limitações decorrentes para o estudo 

Ação do 

pesquisador 

Compreender e descrever 

interpretações e significados 

dos envolvidos 

Adota-se uma abordagem qualitativa, interpretativista e 

compreensiva 

(Continua) 
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(Quadro 1 – Conclusão) 

Métodos Emergem e são ajustados 

durante a pesquisa 

Utiliza-se diferentes métodos à medida que barreiras 

teóricas, conceituais e metodológicas são 

descobertas/superadas 

Amostragem Amostragem teórica e 

flexível, desenvolvida muitas 

vezes durante a pesquisa 

Amostragem teórica, intencional, a partir de um critério 

oportunístico, tanto em relação aos cursos/organizações 

estudados quanto aos participantes (professores, 

dirigentes, etc.) 

Coleta de dados Entrevistas abertas e em 

profundidade; documentos 

Busca estruturada (sistemática) e não estruturada (livre) de 

literatura (complexidade, educação em engenharia) e 

documentos (projetos pedagógicos, sites, relatórios, 

etc.); entrevista em profundidade com atores diversos 

Análise Temática, análise 

comparativa constante, 

análise de conteúdo 

Análise descritiva, sistemática e comparativa da literatura 

de complexidade; análise sistemática da literatura 

referente à interseção entre complexidade e educação em 

engenharia; análise de conteúdo na sua vertente 

qualitativa (documentos, entrevistas) 

Resultados Descrições dependentes do 

contexto 

Espera-se identificar e compreender propostas e ações que 

buscam alternativas ao paradigma clássico da 

engenharia, nos âmbitos da pesquisa e da prática em 

educação em engenharia 

Fonte: elaborado com base em Morin (2013), Byrne e Callaghan (2014), Tsoukas (2017) e Bernardes et al. 

(2019). 

De acordo com Bernardes et al. (2019, p. 11-12), em uma definição ampla, a pesquisa 

qualitativa busca compreender o ponto de vista daqueles que estão envolvidos na situação 

sob investigação, ou seja, parte de uma perspectiva interpretativista.  

Keutel, Michalik e Richter (2014) observam que a pesquisa qualitativa assume que a 

realidade é subjetiva, ou seja, ela depende tanto de quem dela participa quanto de quem a 

observa, i.e., o sujeito-pesquisador. O problema do sujeito que se impõe aqui não é um 

problema de “subjetividade” no sentido deteriorado do termo que implica contingência e 

afetividade, mas sim o do questionamento de si sobre si mesmo, sobre a realidade e a verdade 

(Morin, 2016, p. 116). 

De maneira mais ampla, na pesquisa qualitativa, o pesquisador deve se afastar do 

essencialismo – o pensamento de que a realidade tem uma essência própria –, passando, 

como sujeito, a enxergar o mundo como um jogo de relações entre as coisas e as categorias 

construídas (Godoi, Bandeira-de-Mello, & Silva, 2010, p. 2). 

Nesse sentido, Bernardes et al. (2019) advertem que o pesquisador deve ter especial 

cuidado para capturar a visão dos que vivem a situação, sem preconceitos e ideias 

preconcebidas e, por esse motivo, muitas vezes inicia o estudo sem um quadro teórico 

sedimentado. Assim, segundo os autores, à medida que sua compreensão evolui, ele 

estabelece conexões e relações com a teoria e desenvolve quadros de referência. 
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2.1.2 Postura hermenêutica-compreensiva 

Para Godoi et al. (2010), a pesquisa qualitativa requer que o pesquisador adote uma 

postura hermenêutica6, i.e., que busca recuperar o caráter dinâmico da compreensão. Passa-

se de uma lógica de dominação, baseada na exterioridade racionalista do objeto, para uma 

lógica de emancipação.  

O processo de compreensão deixa de ser um processo mental de demoninação do 

objeto, tido como condição necessária à objetividade científica, e passa a ser entendido como 

um empreendimento no qual o pesquisador se lança desprovido da possibilidade de saber, a 

priori, as consequências desse ato. De acordo com os autores, é essa “insegurança 

epistemológica” que restaura no campo científico “a dificuldade da vida e torna-se a antítese 

da concepção científica do método como corretor, ou remédio, para as dificuldades” (p. 4). 

Nessa perspectiva, o locus do significado situa-se na linguagem, no texto, no relato, 

na conversação, na representação, na intersubjetividade, e não mais no sujeito-pesquisador. 

O pesquisador começa a observar que ele próprio se modifica durante a pesquisa, redefinindo 

seus horizontes de sentido, questionando suas certezas prévias e produzindo novas 

concepções – é preciso estar não apenas aberto, mas exposto às novas possibilidades 

presentes nos objetos (Godoi et al., 2010). O pesquisador assume o fato de que é 

necessariamente parte daquilo que analisa e que, muitas vezes, tenta modificar. Dito de outra 

maneira, o objeto é um meio de prolongamento do sujeito (Santos, 2003). 

Em suma, na perspectiva da postura hermenêutica, o papel do pesquisador consiste 

em extrair a compreensão das proposições dos sujeitos; a tarefa da pesquisa não é descobrir 

objetos absolutos, mas prosseguir a construção dos sentidos e examinar as produções 

significativas geradas e construídas pelos atores, no diálogo direto com eles, em seus 

próprios contextos situacionais, sociais e históricos (Godoi et al., 2010, p. 6-8). 

 

                                                          
 

6Godoi et al. (2010, p. 1-16) discutem a ideia de postura hermenêutica com maior profundidade a partir dos 

trabalhos de Heidegger e Gadamer com relação à crítica à abordagem objetivadora das ciências modernas e o 

movimento metafísico (metafísica do sujeito ou filosofia centrada na consciência), inaugurados por Descartes.  
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2.1.3 Confiabilidade e validade 

Caniato et al. (2018, p. 1838-1841) e Bernardes et al. (2019, p. 63-72) sugerem 

critérios de confiabilidade e validade para pesquisas qualitativas7. A confiabilidade se refere 

à replicabilidade do estudo (Bernardes et al., p. 64) e remete à trilha de evidências construída 

pelo pesquisador (Yin, 2018, p. 82). Já a validade se refere à generalização dos resultados 

(Caniato et al., 2018, p. 1840) e é uma propriedade da inferência e não do método (Bernardes 

et al., p. 64). 

Embora estes autores possuam uma visão ontológica pós-positivista, i.e., que há uma 

realidade única além e independente do pesquisador, que é apreensível de maneira imperfeita 

e probabilística (Corbin & Strauss, 2015), é possível adaptar suas contribuições para a 

presente pesquisa, de orientação interpretativa. Isso significa que não serão estabelecidas 

medidas de confiabilidade e/ou validade (e.g., Bernardes et al., 2019, p. 63-72), mas sim 

ações que possam contribuir para a consistência e a relevância do estudo. 

Julgou-se pertinente estabelecer tais ações uma vez que a abordagem metodológica 

adotada no presente trabalho não é comum em pesquisas de engenharia, sendo, inclusive, 

vista como menos adequada em relação às abordagens positivistas e pós-positivistas 

(Bernardes et al., 2019, p. 11). 

Feitas estas considerações, o Quadro 2 descreve os critérios de confiabilidade e 

validade adotados, bem como as ações planejadas para cumpri-los nessa pesquisa: 

Quadro 2 – Critérios de confiabilidade e validade e ações do pesquisador 

Critério Critério de orientação Ações do pesquisador 

C
o

n
fi

ab
il

id
ad

e E
x

te
rn

a 

Estabelecer critérios para seleção 

do entrevistado e justificá-los 

  Descrição da função e da experiência do(a) participante e 

sua relevância para responder às questões de pesquisa 

Descrever em detalhes o contexto 

físico, social e interpessoal do 

estudo 

  Descrição/caracterização do participantes a serem 

entrevistados (e.g., cargo, experiência, atuação), da ação 

ou projeto de educação em engenharia (e.g., objetivos, 

característica inovadora) e dos cursos de engenharia (e.g., 

projeto pedagógico, organização curricular) a serem 

estudados 

In
te

rn
a 

Descrever em detalhes o plano de 

coleta de dados 

  Descrição dos procedimentos metodológicos de todas as 

fases da pesquisa (bibliográfica, documental e de campo), 

incluindo critérios de seleção da 

literatura/documentos/participantes, roteiros de 

entrevista, protocolos de pesquisa, etc. 

Corroborar os resultados por meio 

de outros pesquisadores 

  Processo recursivo entre as fases de pesquisa (literatura e 

campo) e apresentações periódicas ao grupo de pesquisa 

para discussão 

(Continua) 

                                                          
 

7Outros autores utilizam termos diferentes para se referir a esses conceitos como credibilidade, transferibilidade, 

confiabilidade e confirmabilidade (Denzin & Lincoln, 2018, p. 57). 
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(Quadro 2 – Conclusão) 

V
al

id
ad

e 

E
x

te
rn

a 

Múltiplas fontes de coleta de dados   Busca de pluralidade de pontos de vista dos entrevistados, 

associada à utilização de múltiplos métodos de revisão da 

literatura e à análise documental 

Descrever os componentes do 

estudo 

  Descrição da literatura consultada (considerando a 

especificidade do método adotado em cada etapa da fase 

de pesquisa bibliográfica), dos documentos (pesquisa 

documental) e dos participantes (pesquisa de campo) 

In
te

rn
a 

Criar engajamento do pesquisador 

no campo 

  Estudo de técnicas de entrevistas; postura hermenêutica-

compreensiva e autoavaliação; apresentação e discussão 

sobre o andamento do trabalho com o grupo de pesquisa 

Usar diferentes estratégias de 

coleta de dados para favorecer 

triangulação 

  Uso de revisão não estruturada, revisão sistemática e 

análise descritiva da literatura; análise qualitativa de 

conteúdo de documentos; entrevista em profundidade 

Realizar sessões para 

explorar/cotejar os resultados 

  Apresentações e discussões em seminários realizados pelo 

grupo de pesquisa 

Fonte: elaborado a partir de Caniato et al. (2018) e Bernardes et al. (2019). 

 

2.1.4 Visão geral das fases da pesquisa 

Definidas a abordagem geral (qualitativa-interpretativa), a postura do pesquisador 

(hermenêutica-compreensiva) e as ações a serem realizadas para favorecer a confiabilidade 

e a validade, o estudo foi organizado em três fases (Quadro 3). 

Quadro 3 – Fases do estudo, fontes de dados, métodos e relação com os objetivos 

Fase Fonte de coleta Método Objetivo 

Pesquisa 

bibliográfica 

Literatura acadêmica 

publicada em livros e 

periódicos científicos 

Revisão não 

estruturada 

Definir noções gerais, conceitos fundamentais e 

base teórica da complexidade 

Análise 

descritiva 

Propor uma estrutura analítico-conceitual que 

permita distinguir e relacionar as diferentes 

tipologias da complexidade 

Revisão 

sistemática 

Identificar e sistematizar os usos da complexidade 

no campo de pesquisa em educação em 

engenharia 

Pesquisa 

documental 

Projetos pedagógicos, 

sites institucionais, 

documentos oficiais e 

relatórios 

Análise 

qualitativa 

de conteúdo 

Avançar o entendimento sobre novos paradigmas 

de educação em engenharia no âmbito de 

instituições de ensino superior ou organizações de 

representação 

Pesquisa de 

campo 

Professores e 

coordenadores de cursos 

de engenharia, diretores 

de faculdades de 

engenharia, dirigentes de 

instituições de ensino, 

membros de organizações 

de representação 

Entrevista Avançar o entendimento sobre novas modalidades, 

abordagens pedagógicas, organização curricular, 

estrutura institucional no âmbito da educação em 

engenharia 

Compreender como conceitos, abordagens e 

métodos relacionados a novos paradigmas da 

engenharia têm sido inseridos em cursos de 

graduação em engenharia 

Fonte: elaboração própria. 
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A literatura acadêmica envolve as ciências e teorias da complexidade de maneira 

ampla (Castellani, 2018), para discussão das noções gerais e conceitos fundamentais; das 

diferentes abordagens e epistemologias da complexidade (Morin, 2007); e dos usos dessas 

abordagens na interseção entre complexidade e educação em engenharia, esta última 

entendida como campo de pesquisa8 (Haghighi, 2005; Radcliffe, 2006; SCNEER, 2006b; 

Borrego & Bernhard, 2011; Wisnioski, 2015; Graaff, 2017; Bernhard, 2018).  

Os documentos analisados consistem nos projetos pedagógicos de cursos de 

engenharia, sites institucionais (universidades, faculdades, cursos, organizações de 

representação, grupos de pesquisa) e outros documentos oficiais, como por exemplo, 

relatórios produzidos por instituições de ensino superior ou de representação. 

Já as entrevistas estão focadas em atores que podem contribuir para o entendimento 

dos novos paradigmas na educação em engenharia sob perspectivas diversas, como por 

exemplo, professores e coordenadores de cursos de engenharia, diretores de faculdades de 

engenharia, dirigentes de instituições de ensino e membros de organizações de 

representação. 

A Figura 1 mostra o esquema geral das fases e etapas do estudo, assim como as 

relações entre elas. Vale ressaltar que, embora a descrição neste texto busque estabelecer 

alguma organização temporal, as fases do estudo foram realizadas de maneira recursiva e as 

etapas retroalimentadas à medida que as barreiras conceituais e práticas foram sendo melhor 

compreendidas e, em certa medida, superadas. 

 

                                                          
 

8No capítulo 5, discute-se a educação em engenharia como campo de pesquisa, abrangendo as seguintes áreas: 

epistemologias da engenharia (o que constitui o pensamento, o conhecimento e o trabalho em engenharia nos 

contextos sociais, agora e no futuro), mecanismos de aprendizagem em engenharia (desenvolvimento de 

conhecimentos e competências por alunos de engenharia de maneira contextualizada), sistemas de 

aprendizagem em engenharia (cultura instrucional, infraestrutura institucional e epistemologia de educadores 

em engenharia), diversidade e inclusão na engenharia (diversidade no desenvolvimento de processos e 

produtos de engenharia) e metodologias de avaliação no ensino em engenharia (métodos, instrumentos e 

métricas de avaliação da prática e da aprendizagem em engenharia). 
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Figura 1 – Inter-relação das fases do estudo e relação com os resultados esperados 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

2.2 Pesquisa bibliográfica 

A fase de pesquisa bibliográfica pode ser dividida em etapas, relacionadas, mas 

distintas quanto aos objetivos e métodos.  

O estudo inicial de textos sobre complexidade permitiu identificar três barreiras 

teórico-conceituais principais: 

i. A necessidade de superar a ambiguidade de termos-chave, utilizados de 

maneiras diferentes, ora de maneira intercambiável, ora de maneira 

antagônica, por autores diferentes; 

ii. A necessidade de entender as diferentes interpretações do problema da 

complexidade e dos métodos aplicados para a sua investigação, que 

variam não só entre áreas de conhecimento, mas também entre autores de 

uma mesma área; ocorre também um mesmo autor enunciar o problema 

da complexidade a partir de ontologias e epistemologias diferentes, por 

vezes conflitantes (Morin, 2007, 2010); 
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iii. A necessidade de desenvolver uma estrutura analítico-conceitual que 

permitisse estabelecer algum tipo de relação entre diferentes abordagens 

da complexidade, que estão desconexas conceitual e metodologicamente 

na literatura. 

 

2.2.1 Análise não-estruturada da literatura sobre complexidade 

Tendo em vista estas barreiras teórico-conceituais, realizou-se, inicialmente, a 

análise não-estruturada da literatura sobre complexidade, que pode ser dividida em quatro 

momentos. 

 

Noções gerais, história, epistemologia e conceitos fundamentais da complexidade. Num 

primeiro momento, realizou-se uma revisão não-estruturada da literatura de complexidade 

visando estabelecer o uso na tese de termos-chave e noções gerais, discutindo-se diferentes 

interpretações de expressões como ciências/paradigma/teoria/método/medida da 

complexidade e sistema/sistema complexo/sistema adaptativo complexo (seção 3.1).  

Realizou-se também a revisão de trabalhos sobre história e epistemologia da 

complexidade, o que permitiu identificar eventos-chave, fases e gerações das teorias da 

complexidade (seção 3.2), evidenciando a diversidade de abordagens.   

 

Tipologias da complexidade. Num segundo momento, realizou-se uma revisão da literatura 

sobre tipologias da complexidade, utilizando-se o critério de saturação teórica e a estratégia 

“bola de neve” (snowball) para a seleção de estudos. 

A estratégia “bola de neve” foi utilizada devido: i) à dificuldade de formular uma 

pesquisa precisa, dada a generalidade de termos como “tipologia”, “abordagem” e 

“complexidade”, o que torna a busca em base de dados ineficiente (Kitchenham et al., 2010; 

Wohlin, 2014); ii) à natureza interdisciplinar da área estudada, reduzindo o risco de 

eliminação de estudos relevantes pela formulação de um string de busca rígido; iii) não há 

danos à comparabilidade do resultado em relação aos estudos que utilizam outras estratégias 

de seleção; e iv) é adequada para expandir as revisões de literatura existentes revelando 

novos aspectos (Wnuk & Garrepalli, 2018). 

Realizou-se a análise descritiva de 15 tipologias da complexidade (seção 3.3). A 

seleção e revisão das tipologias foi realizada de maneira iterativa, o que permitiu, com base 

no critério de saturação teórica, avaliar quando uma nova tipologia não agregava nenhum 
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novo elemento, ou seja, quando o acréscimo de novas informações deixa de ser necessário 

(Fontanella et al., 2011; Boddy, 2016). 

 

Escolas de pensamento da complexidade. Num terceiro momento, buscou-se realizar a 

distinção fundamental entre os conceitos de “complexidade restrita” e “complexidade geral”. 

Tal distinção permitiu a caracterização das escolas de pensamento da complexidade (seções 

3.4.1 e 3.4.2) e a proposição de questões para diferenciação e caracterização das abordagens 

(seção 3.4.3).   

 

Contribuições da complexidade para o debate sobre paradigmas na educação em 

engenharia. Num quarto e último momento, tendo como base as etapas anteriores, buscou-

se contribuir para a discussão sobre paradigmas na educação em engenharia. 

Adotando-se a abordagem da complexidade de Edgar Morin, discute-se o conceito 

de paradigma, sua evolução e algumas das suas derivações: paradigma cartesiano, paradigma 

clássico da ciência, paradigma clássico da engenharia e paradigma da complexidade. Dessa 

discussão, resultam duas contribuições da tese: i) a proposição de um conceito de paradigma 

no contexto da educação em engenharia e ii) a compreensão dos desdobramentos e dos 

mecanismos de perpetuação do paradigma clássico da engenharia. 

 

2.2.2 Revisão sistemática da literatura sobre complexidade na educação em engenharia 

A fase de pesquisa bibliográfica prossegue, a partir deste ponto, de maneira 

estruturada e focada. Utilizou-se o método de revisão sistemática com vistas a identificar e 

sistematizar os usos e contribuições da complexidade no campo de pesquisa em educação 

em engenharia, consolidado como Engineering Education Research (EER) (Haghighi, 2005; 

Radcliffe, 2006; Jesiek, Newswander, & Borrego, 2009; Borrego & Bernhard, 2011). 

Autores como Froyd et al. (2015), Borrego, Foster e Froyd (2014, 2015) e Power (2021), 

afirmam que a EER se encontra num momento propício para o desenvolvimento de revisões 

sistemáticas da literatura devido ao estágio de estruturação como campo de pesquisa e à 

crescente produção científica.   

Uma revisão sistemática da literatura é caracterizada pelo uso de critérios explícitos 

para identificar, avaliar criticamente e sintetizar a literatura sobre um tópico específico 

(Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008, p. 39). Este instrumento é construído em torno de uma 

questão central e segue estritamente uma sequência bem definida de etapas metodológicas.  
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Como sugerido por Tranfield, Denyer e Smart (2003), o processo de revisão foi organizado 

em três estágios: planejar, processar e reportar. A Figura 2 mostra as etapas de cada estágio: 

Figura 2 – Estágios do processo de revisão sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: elaboração própria. Nota: Complexidade (C), Engenharia da Complexidade (EC). 

No estágio de planejamento (Quadro 4), as questões de pesquisa foram formuladas e 

os critérios de busca e seleção dos estudos, definidos. As questões de pesquisa buscam 

atender a um dos objetos da tese: identificar e sistematizar os usos e abordagens da 

complexidade em EER. As fontes primárias consistem em estudos seminais e recentes sobre 

a estruturação da EER como campo de pesquisa, a partir dos quais foram definidos o escopo 

e as palavras-chave do estudo. Os critérios de inclusão envolvem o tipo de documento e o 

idioma, enquanto o critério de qualificação impôs que o estudo deveria estar relacionado às 

áreas da EER e utilizar conceitos da complexidade. 

Quadro 4 – Estágio de planejamento da revisão sistemática 

Definição Descrição 

Questões de 

pesquisa 

• Como os trabalhos em EER que utilizam complexidade podem ser organizados em temas? 

• Como integrar diferentes significados de engenharia da complexidade na perspectiva da EER? 

• Quais as lacunas e oportunidades para se avançar na EER por meio da complexidade? 

Fontes 

primárias 

• Haghighi (2005) – “Quiet No Longer: Birth of a New Discipline” 

• Radcliffe (2006) – “Shaping the Discipline of Engineering Education” 

• SCNEER (2006b) – “Research Agenda for the New Discipline of Engineering Education”  

• Jesiek et al. (2009) – “EER: Discipline, Community, or Field?” 

• Borrego e Bernhard (2011) – “The Emergence of EER as an Internationally Field of Inquiry” 

• Johri e Olds (2014) – “Handbook of Engineering Education Research” 

• Finelli, Borrego e Rasoulifar (2015) – “Development of a Taxonomy of Keywords for EER” 

• Wisnioski (2015) – “What’s the use? History and EER” 

• Graaff (2017) – “Ten years in EER: looking back ahead” 

• Bernhard (2018) – “EER in Europe: Coming of age” 

(Continua) 

 

1. Planejar 2. Processar 3. Reportar 

1.1 Questões de pesquisa 

1.2 Fontes primárias 

1.3 Bases de dados 

1.4 Strings de busca 

1.5 Critérios inclusão 

1.6 Critérios qualificação 

1.7 Outros parâmetros 

2.1 Condução das 

buscas e seleção 

2.2 Organização e 

categorização 

2.3 Análise e síntese 

dos resultados 

3.1 Áreas da EER 

3.2 Abordagens (C) 

3.3 Aplicações (C) 

3.4 Temas de pesquisa 

3.5 Contribuições 

3.6 Significados (EC) 

3.7 Lacunas da literatura 
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(Quadro 4 – Conclusão) 

Palavras-

chave 

• Grupo 1 – Educação em engenharia: [engineer* AND (epistemolog*, learning, diversity, 

inclusiveness, assessment, knowledge, thinking, competenc*, teaching, instruction*, nature, 

role*, work, philosophy, histor*, culture, values, profession, discipline*, curriculum, educator*, 

professor*, student*, worldview*, paradigm*, training, action*)] 

• Grupo 2 – Complexidade: complexity, complex system* 

• Grupo 3 – Engenharia da complexidade: complexity engineer*, engineer* of complexity 

Base de 

dados 

• Scopus e Web of Science (WoS) 

Críterios de 

inclusão 

• Tipo de documento: somente artigos publicados em periódicos e capítulos de livro 

• Idioma: inglês, português e espanhol 

Critérios de 

qualificação 

• O estudo discute tema(s) relacionado(s) às áreas da EER 

• O estudo utiliza conceitos, métodos, abordagens e/ou teorias relacionados à complexidade  

Outras 

definições 

• Campos de busca: título, resumo ou palavras-chave 

• Ano de publicação: todos os anos 

• Áreas de conhecimento: todos 

Fonte: elaboração própria. 

A partir dessas definições, foram utilizadas três estratégias para a busca de estudos9: 

1) Combinação de palavras-chave: combinar as palavras-chave dos grupos 1 

(educação em engenharia) e 2 (complexidade) em periódicos de qualquer área 

do conhecimento; 

2) Periódicos específicos: utilizar apenas as palavras-chave do grupo 2 

(complexidade) em periódicos específicos da área de EER10;  

3) Expressões específicas: utilizar apenas as palavras-chave do grupo 3 

(engenharia da complexidade) em periódicos de qualquer área do 

conhecimento. 

Foram definidos os seguintes procedimentos de busca e seleção: 

i. Busca inicial; 

ii. Filtro 1: aplicação dos critérios de inclusão na amostra inicial; 

iii. Filtro 2: eliminação de duplicatas e adequação ao escopo do estudo (título, 

resumo e palavras-chave); 

iv. Filtro 3: aprofundamento da etapa anterior a partir da aplicação dos 

critérios de qualificação (introdução e fundamentação teórica); 

v. Definição da amostra final. 

                                                          
 

9Os strings de busca desenvolvidos podem ser vistos no Apêndice B. 

10Os periódicos selecionados podem ser vistos no Apêndice C. 
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A Tabela 1 mostra o processo de busca e aplicação dos filtros: 

Tabela 1 – Processo de busca e aplicação dos filtros de seleção 

Estratégia 
1) Combinação de 

palavras-chave 

2) Periódicos 

específicos de EER 

3) Expressões 

específicas 
Total 

Busca inicial 
Scopus 1.762 665 49 2.476 

WoS 779 348 24 1.151 

Filtro 1 

(crit. inclusão) 

Scopus 562 439 31 1.032 

WoS 329 340 17 686 

Filtro 2 

(duplicata + escopo) 
- - - 183 

Filtro 3 

(crit. qualificação) 
- - - 146 

Amostra final - - - 63 

Fonte: elaboração própria. 

No filtro 1 foram utilizadas ferramentas das próprias bases de dados conforme os 

critérios de inclusão (tipo de documento e idioma). 

No filtro 2, foram eliminados duplicatas e documentos que não atendiam ao escopo 

do estudo, i.e., não tratavam de temas relacionados à EER e/ou não utilizavam conceitos da 

complexidade. Nesse segundo caso, diversos estudos utilizam os termos “complexidade” ou 

“complexo” para caracterizar o contexto (e.g., aumento da complexidade devido a novas 

tecnologias) ou o problema (e.g., problemas de engenharia são sistemas complexos), sem, 

no entanto, explorar conceitualmente a complexidade ou o sistema complexo. 

No filtro 3, buscou-se aprofundar a análise a partir dos objetivos e da fundamentação 

teórica dos trabalhos para a verificação dos critérios de qualificação. É preciso notar que 

muitos artigos podem, de alguma maneira, ser relacionados a uma “perspectiva da 

complexidade”, por exemplo, aqueles que tratam da transdisciplinaridade. Contudo, 

considerou-se, nesse estudo, os trabalhos que utilizam efetiva e explicitamente 

conceitos/métodos/abordagens/teorias próprios das ciências da complexidade. 

Conforme mostra a Tabela 1, este processo resultou em 63 documentos, sendo 58 

artigos publicados em periódicos e cinco capítulos de livro. Com base nessa amostra, iniciou-

se o estágio de processamento, i.e., todos os trabalhos foram lidos, sintetizados e 

categorizados conforme a abordagem da complexidade adotada e a principal área da EER à 

qual contribui (Apêndice D). 

Por fim, o último estágio consistiu em reportar os achados, visando responder as 

seguintes questões: como os trabalhos em EER que utilizam complexidade podem ser 

organizados em temas? Como integrar diferentes significados de engenharia da 

complexidade na perspectiva da EER? Quais as lacunas e oportunidades para se avançar na 
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EER por meio da complexidade? Tais questões são discutidas, respectivamente, nas seções 

5.2 e 5.3. 

 

2.3 Pesquisa documental 

Conforme explica Coffey (2014), a pesquisa documental consiste num amplo exame 

de diversos materiais, não necessariamente em linguagem escrita, que não receberam 

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se produzir novos 

conhecimentos, interpretações ou informações complementares. 

De acordo com Rondinelli (2011, p. 28), documento, do latim documentum, significa 

aquilo que ensina, que serve de exemplo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2002, p. 2) define o termo documento como “qualquer suporte que contenha informação 

registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova”. 

Flick (2009) ressalta que os documentos devem ser entendidos como “forma de 

contextualização da informação” e “meios de comunicação” e, assim, é importante 

compreender quem o produziu, para quem foi produzido e qual a sua finalidade. Além disso, 

os documentos têm o potencial de informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam 

diariamente e em longo prazo (May, 2001, p. 176) e, desse modo, podem contribuir para o 

entendimento das práticas sociais e organizacionais (Coffey, 2014, p. 368). 

Nessa perspectiva, utiliza-se a análise de conteúdo na sua vertente qualitativa. 

Segundo Moraes (1999, p. 7-8), este tipo de análise consiste num processo heurístico de 

categorização, descrição e interpretação textual. Olabuénaga e Ispizúa (1989, p. 185), propõe 

que a análise de conteúdo qualitativa parte do pressuposto de que: i) o sentido que o autor 

do documento pretende expressar pode coincidir ou não com o sentido percebido pelo leitor; 

ii) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; e iii) um texto pode 

expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja consciente. Nessa linha, embora a 

análise qualitativa seja realizada a partir de uma base teórica sólida e sistematizada, 

estabelecida na fase de pesquisa bibliográfica, é importante assumir, conforme Boeira e 

Vieira (2010), que não é possível uma leitura neutra – o que está de acordo com os próprios 

preceitos da complexidade. 

Na fase de pesquisa documental focou-se nas propostas/ações de educação em 

engenharia, realizadas no âmbito de instituições de ensino superior ou organizações de 

representação. Foram realizados os seguintes levantamentos: 
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 Cursos, propostas, projetos e programas de engenharia que apresentam 

relação direta com complexidade (e.g., Engenharia da Complexidade, 

Engenharia de Sistemas Complexos); 

 Cursos de engenharia que apresentam propostas inovadoras (e.g., modalidade 

e engenharia, organização curricular, abordagem pedagógica) e/ou 

transdisciplinares (e.g., Engenharia Física, Engenharia de Sistemas); 

 Universidades que possuem departamentos específicos de educação em 

engenharia e que oferecem graduação nesta área (Apêndice E); 

 Grupos de pesquisa que relacionam engenharia e complexidade (Apêndices 

G e H); 

 Grupos de pesquisa em educação em engenharia (Apêndice I); 

 Centros de ação em educação em engenharia, i.e., centros formados por 

professores e pesquisadores que lideram iniciativas/projetos de 

transformação da graduação em suas instituições (Carleton College, 2019) 

(Apêndice J); 

 Relatórios sobre educação em engenharia publicados por universidades (e.g., 

MIT, Olin College, Purdue University, Delft University of Technology), 

grupos de pesquisa (e.g., Graham, 2018), organizações de representação (e.g., 

NAE, American Society for Engineering Education [ASEE], Associação 

Brasileira de Educação em Engenharia [ABENGE], etc.) (Apêndice K). 

 

Os cursos, propostas, projetos e programas de engenharia que apresentam relação 

direta com complexidade, assim como os cursos de engenharia que apresentam propostas 

inovadoras, foram identificados por meio de pesquisa livre em sites de busca, páginas 

institucionais de universidades e faculdades de engenharia, veículos de imprensa e pela 

indicação dos entrevistados (estratégia “bola de neve”). Foram coletados documentos e 

dados como objetivos, áreas de formação, linhas de atuação, linhas de pesquisa, corpo 

docente, projeto político pedagógico (PPP), etc., que podem contribuir para o entendimento 

da construção de novos paradigmas de educação em engenharia. 

Os grupos de pesquisa foram identificados a partir do Diretório dos Grupos de 

Pesquisa no Brasil Lattes, do CNPq (cujos procedimentos de busca estão descritos no 

Apêndice G). A finalidade principal foi identificar potenciais participantes do estudo para a 
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fase de pesquisa de campo, i.e., professores/pesquisadores interessados nos conceitos, 

abordagens e/ou métodos da complexidade que possam eventualmente utilizá-los na sua 

prática docente ou em propostas/ações de educação em engenharia.  

Os centros de ação em educação em engenharia foram identificados a partir da 

Network of STEM Education Centers (NSEC), iniciativa conjunta do National Science 

Foundation, da Alfred P. Sloan Foundation e do Carleton College. 

Por fim, os grupos de pesquisa em educação em engenharia e os relatórios sobre o 

tema foram identificados a partir: da revisão sistemática da literatura de educação em 

engenharia, na fase de pesquisa bibliográfica; das universidades que possuem departamentos 

específicos de educação em engenharia e que oferecem graduação nesta área; das 

organizações de representação influentes/reconhecidas nesta área; e de pesquisa livre em 

sites de busca. A análise dos relatórios visou contribuir para a construção da visão do que se 

busca, em termos de formação e atuação do engenheiro, em escolas de engenharia 

reconhecidas, assim como as “recomendações” das organizações representativas. 

 

2.4 Pesquisa de campo 

Na fase de pesquisa de campo, buscou-se avançar em profundidade o entendimento 

sobre as propostas/ações identificados e suas contribuições para a construção de paradigmas 

alternativos de educação em engenharia. Para tanto, utilizou-se como método a entrevista. 

As fases anteriores, em especial a de levantamento de dados e análise documental (descrita 

na seção 2.3), permitiu identificar potenciais participantes do estudo: 

 Integrantes do projeto do curso de Engenharia da Complexidade da Escola 

Politécnica da USP (Poli-USP); 

 Integrantes do projeto do curso de Engenharia de Sistemas Complexos da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); 

 Professores/coordenador do curso de Engenharia da Complexidade da Escola 

de Engenharia da Universidade Católica de Pernambuco-Institut Catholique 

d’Arts et Métier (UNICAP-ICAM); 

 Professores/coordenador do curso de Engenharia da Complexidade da 

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE); 

 Professores/coordenadores de cursos de Engenharia de Sistemas, que 

envolvem conceitos relacionados à complexidade; 
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 Professores/coordenadores de cursos de Engenharia Física, que possuem uma 

proposta transdisciplinar; 

 Integrantes do grupo criador da Faculdade de Engenharia do Insper, inspirada 

no Olin College of Engineering; 

 Professores/coordenadores dos cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica e 

Mecatrônica do Insper; 

 Pesquisadores envolvidos com o tema da educação em engenharia; 

 Líderes e integrantes de grupos de pesquisa em educação em engenharia; 

 Diretores de faculdade de engenharia e dirigentes de instituições de ensino 

que possam contribuir com uma visão institucional sobre a formação de 

engenheiros e estruturação de cursos de engenharia; 

 Membros de instituições diretamente relacionadas à educação em engenharia 

como ABENGE (Associação Brasileira Educação em Engenharia) e CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e agências de fomento 

como CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior); 

 Participantes do I Colóquio Internacional de Engenharia da Complexidade, 

realizado na Escola Politécnica da USP em 2018; 

O acesso aos participantes se deu, inicialmente, de maneira oportunística, como por 

exemplo, do estabelecimento de relações a partir da participação do pesquisador na 

organização do I Colóquio Internacional de Engenharia da Complexidade, assim como a 

proximidade prévia com profissionais envolvidos no projeto do curso de Engenharia da 

Complexidade da Poli-USP e membros de instituições como ABENGE e CREA. 

Como observam Godoi e Mattos (2010, p. 310), as entrevistas iniciais podem 

funcionar como uma facilitação de abertura ao pesquisador ao espaço onde se encontram os 

sujeitos de interesse. É nesse sentido que, associada à estratégia oportunística inicial, 

utilizou-se a estratégia “bola de neve” para a busca de novos participantes por meio das redes 

sociais dos entrevistados, ou seja, dos seus contatos pessoais e de conhecidos (Caballero, 

1998, p. 312-313). 
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Valles (1999, p. 92) ressalta que não há, à disposição do pesquisador, no âmbito 

qualitativo, as habituais fórmulas matemáticas de cálculo do tamanho amostral para 

universos grandes ou pequenos, níveis de confiança, erro amostral ou cálculos de variância. 

Assim, Godoi e Mattos (2010) sugerem que a definição da amostra seja realizada com base 

no princípio de saturação, i.e., à medida que o pesquisador vivencia casos similares, adquire 

confiança empírica de que não mais se encontram dados adicionais que possam contribuir 

para o desenvolvimento teórico. 

Os autores acrescentam a noção de redundância, que centra a amostra no espaço do 

confrontamento sistemático entre o campo e o desenvolvimento teórico. Nessa perspectiva, 

o processo de amostra teórica consiste em uma etapa da investigação que marca o constante 

movimento de aproximação e retorno entre a teoria e o campo realizado pelo pesquisador; 

atribui a ele a flexibilidade de, tomando por base o desenvolvimento teórico do trabalho, 

voltar ao campo e ampliar o número ou aprofundar a conversação com os participantes 

(Godoi & Mattos, 2010, p. 308-309).  

 

2.4.1 Entrevista compreensiva: descrição e escolha do método 

Considerando os objetivos do estudo, a abordagem qualitativa adotada, as ideias de 

saturação e de sujeito-pesquisador, e visando a flexibilidade de confrontamento sistemático 

entre o campo e o desenvolvimento teórico, a entrevista se mostra um método adequado. 

Porém, não existe um método único de entrevista, mas muitos, tão diversos entre si que os 

instrumentos que propõem têm definições contraditórias (Godoi & Mattos, 2010). 

Como observa Kaufmann (2010, p. 26), a entrevista, em geral, é um método que 

parece frouxo, de acesso muito fácil, suspeito a priori. O que ocorre então é a produção de 

manuais que prescrevem ferramentas para que tudo seja controlado, das falas aos 

comportamentos de entrevistado e entrevistador; para que as incertezas e contradições sejam 

atenuadas, ou eliminadas, quando são essenciais às pesquisas qualitativas que propõem 

compreender11. 

O método principal utilizado na pesquisa de campo é a entrevista compreensiva, 

desenvolvido por Kaufmann (2010). A entrevista compreensiva é um método criativo 

fundado nas ideias de flexibilidade e evolução dos instrumentos. Mas não é um método fácil 

                                                          
 

11Na seção “4.1.6 Reintegração do sujeito”, explora-se, do ponto de vista da complexidade, o significado de 

“compreensão” e sua relação com a noção de sujeito.  
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e sem princípios, ao contrário, como o próprio autor assinala: “para explicá-lo fui levado a 

opô-lo a metodologias mais rígidas” (p. 184). 

A escolha dessa abordagem específica se deve ao foco do autor em desenvolver 

ferramentas que se opõem à pretensa neutralidade do entrevistador como ideal científico e 

às práticas de análise de conteúdo degradadas pelo utilitarismo da aplicação da ciência de 

resultados e da produção industrial de pesquisas, que “muitas vezes colhem na superfície da 

interação imediata aquilo que podem acabar interpretando como sendo elementos profundos 

do mundo investigado”, de um lado, e à ideia de uma “compreensão intuitiva que bastaria a 

si mesma” (Kaufmann, 2010, p. 28), de outro. A ideia do autor é a de valorizar o 

procedimento atento do pesquisador quanto ao controle das ações e do modo de sua 

partipação ativa no campo; de fazer da metodologia um instrumento mais orgânico a serviço 

da teoria explicativa (Cavalcanti, p. 8-13). 

 

Instrumentos de pesquisa evolutivos. Segundo Kaufmann (2010, p. 68-78), a 

particularidade da entrevista compreensiva é a de utilizar as técnicas de investigação como 

instrumentos evolutivos, desenvolvidos para auxiliar o pesquisador a realizar um 

autocontrole permanente, uma boa gestão das diferentes etapas da pesquisa de campo e nas 

decisões contínuas.  

 O autor propõe três instrumentos. O primeiro é o plano evolutivo, que deve servir 

como guia de verificação do progresso das hipóteses e que delas se inicia. Este plano deve 

ter um título e deve ser estruturado, inicialmente, “com partes e subdivisões, articulado, 

trabalhado como se ele fosse ser apresentado a um júri, como se não pudesse mais ser 

modificado”. Ao longo da pesquisa, porém, ele não para de se modificar, “às vezes em cima 

de detalhes, acréscimos, precisões (...) às vezes com verdadeiras revoluções quando uma 

hipótese central é questionada” (p. 69). 

A amostra também é um instrumento. O autor explica que utiliza o termo “amostra” 

para se comunicar com o leitor, uma vez que ele é largamento utilizado. No entanto, afirma 

que em uma ótica qualitativa, ele é mal adaptado, pois carrega em si a ideia da 

representatividade e da estabilidade. Na entrevista compreensiva, mais do que constituir uma 

amostra, trata-se de escolher bem os entrevistados. O caráter significativo dos critérios 

usuais (e.g., idade, profissão) se torna menos operante: eles fixam o quadro, mas não 

explicam, enquanto a história do indivíduo explica – é preciso que se situe sempre o 

entrevistado durante a análise do material. 
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Como propõe o autor, “toda investigação do material deve dobrar-se diante da 

permanência de uma análise das condições de produção do discurso” (Kaufmann, 2010, p. 

71-72). A construção das ideias evolui continuamente, assim como a construção da amostra, 

que se torna um instrumento-guia; perde-se o sentido de diversificar por diversificar e de 

aumentar por aumentar, o tamanho da amostra, enquanto o sujeito-entrevistado ganha 

importância. Os erros a serem evitados são a generalização a partir de uma amostra mal 

diversificada e o esquecimento de grandes categorias. 

O terceiro instrumento é a grade, que pode ser entendida como um guia para fazer os 

entrevistados falarem em torno de um tema, sendo que seu ideal é o de estabelecer uma 

dinâmica de conversação mais rica do que a simples resposta às perguntas. O autor sugere 

que a grade não seja elaborada de maneira muito geral, mas com uma sequência de questões, 

precisas, concretas, ordenadas de maneira lógica, constituindo um conjunto coerente. Este 

instrumento é importante, pois o entrevistado gera seu grau de implicação na entrevista, e 

isso depende em grande parte da confiança que ele deposita no entrevistador: “perguntas 

sem sequência, ou perguntas supreendentes sem justificativa, lhe dão imeditamente uma 

impressão negativa (...) o que o leva a não se envolver demais, já que as mudanças de temas 

não lhe dão tempo” (Kaufmann, 2010, p. 75). 

O autor faz algumas sugestões pragmáticas para a elaboração da grade: 

 As primeiras perguntas têm uma importância particular, pois elas dão o tom; 

pode-se começar com perguntas simples e fáceis para “quebrar o gelo”, mas 

elas não devem ser muito numerosas, pois o entrevistado se acomodaria em 

um estilo superficial de resposta; 

 As questões iniciais devem introduzir na conversa o indivíduo como sujeito 

e fornecer referências nas quais ele possa fixar rapidamente um quadro, 

diminuindo a incerteza; 

 As perguntas devem ser redigidas de maneira que reforce o que é central, 

controle o que é periférico e elimine o que é superficial; perguntas periféricas 

podem trazer elementos interessantes, que não estavam previstos no início, 

mas devem ser limitadas e bem escolhidas; 

 A grade deve ser submetida regularmente à crítica; pode-se, inclusive, 

considerar a ideia de realizar uma segunda leva de entrevistas com uma grade 

totalmente reconstruída.   
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A partir do conceito de grade, foram elaborados dois roteiros para a realização das 

entrevistas (Apêndice A), sendo um com foco no uso de abordagens da complexidade na 

engenharia (Roteiro A1) e outro abordando questões mais amplas sobre educação em 

engenharia (Roteiro A2). 

 

Condução das entrevistas. Embora a grade seja construída com questões precisas e 

ordenadas, é crucial não a utilizar como um questionário – o estilo oral torna-se um elemento 

decisivo. Se as perguntas são lidas como se fosse um questionário, o entrevistado logo 

adotará o mesmo estilo para responder, limitando-se a frases breves, correspondendo aos 

pensamentos de superfície mais imediatamente disponíveis, o que produz um material 

inadaptado ao método compreensivo (Kaufmann, 2010, p. 79). 

Além disso, o estilo de questionário instaura uma hierarquia na interação: o 

entrevistado se submete ao entrevistador e, bem comportado e/ou disciplinado, espera a 

pergunta seguinte. O objetivo da entrevista compreensiva é quebrar essa hierarquia; ela deve 

“se aproximar de uma conversa sem se deixar levar por uma verdadeira conversa: a entrevista 

é um trabalho, exigindo um esforço constante” (Kaufmann, 2010, p. 79-80). A hierarquia 

deve ser quebrada sem, no entanto, resultar numa equivalência de posições: o pesquisador é 

o condutor do jogo, que define as regras e coloca as perguntas; ao mesmo tempo, o 

entrevistado “não é vagamente interrogado a respeito da sua opinião, mas por aquilo que 

possui, um saber precioso que o entrevistador não tem, por mais que seja o condutor do jogo” 

(p. 80); é ele que está em destaque, o interesse é pelo seu sistema de pensamento enquanto 

sujeito (p. 85). 

A grade sublinha o que é central, porém, muitas vezes, a melhor pergunta deve ser 

encontrada a partir do que é dito pelo informante e, para tanto, “não há outra solução que 

não seja a de se colocar intensamente na escuta do que é dito e de refletir a respeito enquanto 

o informante fala” (Kaufmann, 2010, p. 81); é importante “levar adiante as perguntas para 

se chegar a descrições mais justas e precisas” (p. 91). O autor sugere algumas questões que 

auxiliam o pesquisador nessa reflexão: o entrevistado lançou uma ideia interessante sem 

desenvolvê-la? Emitiu uma opinião que não parece coerente com o que havia dito 

anteriormente? Contou uma história significativa para o tema? Ao mesmo tempo, é 

igualmente válido fazer pausas, ler o roteiro – não “se deve ter medo dos silêncios” (p. 83).  

O autor também trata da questão do sujeito-pesquisador com relação à condução das 

entrevistas. Em confronto ao que é preconizado pelo ensino clássico de metodologia de 

entrevista – a neutralidade do entrevistador –, Kaufmann entende que o pesquisador deve ser 
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“capaz de se manter minimamente ele próprio” e que o entrevistado precisa de referências 

para desenvolver sua proposta, pois “a ausência de tipificação do interlocutor inviabiliza a 

troca” (p. 86). Durante a entrevista, segundo Kaufmann (2010, p. 88), o entrevistado espera 

que o pesquisador “saia de sua torre de marfim, abandone seu papel frio de mero 

perguntador, se manifeste enquanto pessoa humana”. 

A partir dessas ideias gerais, Kaufmann (2010) sugere diversas práticas de pesquisa, 

entre as quais ressalta-se: 

 O pesquisador deve conscientizar a respeito de uma pergunta (que para ele é 

óbvia) sobre a qual o entrevistado nunca havia pensado (p. 89) e ter cuidado 

para não formular perguntas inserindo possíveis respostas (p. 106); 

 Ter noção da pressão da situação de entrevista sobre o pesquisador, i.e., a 

multiplicitade de exigências que o atingem simultaneamente (e.g., imaginar 

táticas para aprofundar o envolvimento, refletir sobre o que acaba de ser dito, 

aproximar a proposta do objeto, encontrar a boa pergunta, etc.) e, diante disso, 

buscar banalizar esta situação (p. 100); 

 O material recolhido pelas entrevistas não constitui uma massa homogênea; 

o entrevistado varia fortemente de acordo com seu grau de envolvimento, 

podendo em poucos segundos passar de uma resposta puramente 

convencional a uma que traga elementos essenciais; por isso, as frases têm 

um peso desigual – não se deve dar a mesma importância a uma frase 

pronunciada com convicção e uma dita da boca para fora (p. 114);  

 O resultado não depende do conteúdo das entrevistas, simples matéria-prima, 

mas da capacidade analítica do pesquisador; à medida que ele avança na 

pesquisa de campo, acumula novas chaves de leitura daquilo que escuta, cada 

dia seu ouvido fica mais atento (p. 119);  

 Garantida a confidencialidade do entrevistado, base do método, é ideal que 

se possa gravar a entrevista ao mesmo tempo que o entrevistador faz 

anotações que possam ser relacionadas às falas. O autor observa que, em sua 

experiência, quando o pesquisador aperta o botão para parar a gravação, não 

é raro que o gesto desperte uma nova vontade de falar do entrevistado, por se 

sentir mais livre e porque ele lamenta não ter conseguido expressar tudo que 

ainda poderia ter dito. Essas situações produzem dois tipos de materiais: 

informações novas ou, ao contrário, simples repetições, muitas vezes ditas de 
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maneira menos estruturada, o que pode ser benéfico, pois, se não adicionam 

em termos de informação, pode fazê-lo em termos de interpretação (p. 83-

84); 

 Com relação às anotações, o autor afirma que não há regras, mas sugere 

especial atenção às “frases com imagens, sugestivas; situações interessantes, 

informativas; episódios intrigantes” (p. 125-126); às frases recorrentes, 

muitas vezes relacionadas ao senso comum e que podem passar 

despercebidas, mas que podem revelar processos subjacentes essenciais – 

“quanto mais uma ideia é banalizada, incorporada profundamente no 

implícito (e, paralelamente, largamente socializada), maior o seu poder de 

estruturação social” (p. 151); as contradições, que indicam a existência de 

lógicas diferentes que, uma vez evidenciadas, proporcionam ao pesquisador 

uma margem de ação, uma chave de interpretação e uma oportunidade de 

dinamizar o método (p. 154-155); e, finalmente, as contradições recorrentes, 

que representam um instrumento de análise de potência considerável, pois 

revelam frequentemente processos centrais (p. 158);  

 

Análise das entrevistas. De acordo com Kaufmann (2010, p. 133-134), o avanço da 

pesquisa de campo se dá pela confrontação permanente entre o saber local (sujeito situado 

cultural e historicamente) e o saber global (conceitos abstratos); a chave da produtividade da 

análise é a atividade contínua, incessante e circular de fricção/confronto entre as observações 

concretas e modelos gerais de interpretação, entre o mais local dos detalhes e o mais global 

das estruturas globais. 

Para o autor, a criatividade teórica, de modo geral, não vem da acumulação 

sistemática, e não consiste num processo progressivo e regular; é fundamental ultrapassar a 

simples acumulação de ideias (assim como a acumulação sem princípio de material), que só 

leva a confusão; cada achado/ideia deve ser situado, articulado a outros, criando 

encadeamentos lógicos (Kaufmann, 2010, p. 141-149); o mais importante é, sem dúvida, o 

trabalho sobre as ligações entre as hipóteses, que devem ser encadeadas umas às outras, 

inscritas em modelos (p. 168).  

Se o pesquisador se limita à razão do entrevistado, ele se proíbe de poder encaminhar 

um trabalho teórico. É preciso, ao contrário, correr o risco da interpretação, que não reside 

apenas na imaginação, ela é argumentada, ligada a um quadro de análise. Por um lado, incitar 

exageradamente a livre interpretação traz um risco de subjetivismo, e por outro, aconselhar 
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demasiada prudência traz o risco contrário, o mais difundido atualmente, e sem dúvida o 

mais grave: a ausência de produção teórica, a investigação que não chega a se descolar dos 

fatos. O controle é feito posteriormente, quando for preciso saber abandonar uma tentativa 

de interpretação não confirmada pelos fatos (Kaufmann, 2010, p. 146-147); o plano 

evolutivo deve guiar este processo, servindo como fio condutor para o encadeamento de 

ideias centrais (p. 150). 

Nesse sentido, no processo de análise, Kaufmann defende que deve haver uma 

inversão da postura do pesquisador: 

No início, ele opera ao máximo com as transversalidades que levam a 

direções inesperadas (...) não hesita em desconstruir os primeiros esboços 

do modelo, ele é apenas efervescência intelectual, inventividade, revolta 

contra os velhos quadros de pensamento; no final ele tem mais mentalidade 

de pequeno proprietário satisfeito, lustrando amorosamente os detalhes do 

objeto construído. Essa evolução é necessária (...) é indispensável que 

endureça e feche o conjunto na última fase, que prepare a autonomização 

do produto que vai ser proposto aos leitores (Kaufmann, 2010, p. 163-164). 

 O fio argumentativo da análise é herdeiro do fio que havia servido de guia nas 

entrevistas e na problematização. Na última fase do trabalho, este fio (evoluído) é essencial, 

pois é preciso privilegiar a simplicidade e a linearidade da narrativa central, uma vez que a 

força da argumentação depende dela. Assim, ao mesmo tempo, é necessário evitar 

digressões, apartes, cortes na narrativa, partes que se seguem sem vínculo; é preciso 

conseguir interligar ao máximo, condensar conceitos e material no desenvolvimento do fio 

argumentativo, que domina e utiliza o material e não o contrário, i.e., que o pesquisador se 

deixe conduzir pelo material (Kaufmann, 2010, p. 170-172). Este fio argumentativo 

representa o centro de objetivação científica (p. 178). 

Por fim, Kaufmann faz recomendações relacionadas à ética da pesquisa. Segundo o 

autor, respeitar a verdade do material não consiste em redigir as entrevistas inteiramente e 

prudentemente. Ao contrário, “é preciso buscar restituir o relevo que lhes dá sentido, 

comentar quando uma frase não comunica suficientemente”. Nesse sentido, o método da 

entrevista compreensiva exige uma enorme honestidade por parte do pesquisador – mais do 

que para outros métodos, a qualidade e a cientificidade do trabalho são aqui fundadas em 

sua liberdade de interpretação e, portanto, é “imperativo que ele não ganhe liberdade demais 

com essa liberdade” (Kaufmann, 2010, p. 175-179).  
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2.4.2 Participantes das entrevistas: caracterização e construção da amostra 

Participaram da fase de pesquisa de campo 35 docentes, entre os quais dois foram 

entrevistados duas vezes, totalizando 37 entrevistas, realizadas no período entre outubro de 

2020 e abril de 2021. Para preservar a identidade dos participantes, como lhes foi garantido 

no momento da realização da entrevista, os dados referentes à caracterização da amostra são 

apresentados de maneira fragmentada. 

O Quadro 5 mostra, para cada participante, a duração da(s) entrevista(s), o tempo no 

magistério superior e o(s) curso(s) de engenharia que leciona. 

Quadro 5 – Participantes: duração das entrevistas, cursos e tempo no magistério superior  

Participante 
Duração da 

entrevista 

Experiência no magistério 

superior (anos) 
Curso(s) de engenharia que leciona 

1 52 min. 31 Mecânica, Naval 

2 1h 26min. 20 Produção 

3 39 min. 14 Petróleo 

4 44 min. 28 Naval, Petróleo 

5 50 min. 12 Sistemas 

6 1h 9 Sistemas 

7 1h 8 min. 17 Ambiental, Produção 

8 1h 27 min. 26 Produção 

9 1h 7 min. 36 Produção 

10 1h 2 min. 13 Física 

11 1h 6 min. 14 Física 

12 57 min. 25 Complexidade 

13 32 min. 22 Civil, Complexidade 

14 27 min. 9 Petróleo 

15 56 min. 17 Petróleo 

16 52 min. 31 Produção 

17 1h 24 min. 29 Elétrica, Sistemas 

18 1h 12 min. 11 Mecânica, Mecatrônica 

19 58 min. 20 Computação 

20 1h 11 min. 41 Produção 

21 1h 6 min. 43 Química, Materiais 

22 58 min. 17 Produção 

23 1h 3 min. 33 Produção 

24 1h 27 min. 20 Ambiental 

25 57 min. 16 Física, Elétrica 

26 54 min. 12 Complexidade, Elétrica, Mecânica 

27 56 min. 18 Mecânica 

28 39 min. 9 Mecânica 

29 29 min. 23 Aeronáutica, Computação 

30 47 min. 22 Biomédica, Civil, Materiais 

31 54 min. 11 Elétrica, Controle e Automação 

32 51 min. 23 Ambiental, Civil 

33 1h 1 min. 14 Civil 

34 
1h 24 min. 

18 Elétrica, Sistemas 
58 min. 

35 
1h 3 min. 

21 Mecatrônica 
48 min. 

Fonte: elaboração própria. 
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As entrevistas duraram, em média, 59 minutos, totalizando 36 horas e 5 minutos. 

Considerando o tempo registrado por entrevista, a duração máxima foi de 1 hora e 27 

minutos e a mínima de 28 minutos. Considerando o tempo registrado por participante, um 

dos casos em que foram realizadas duas entrevistas totalizou 2 horas e 22 minutos.  

O tempo de experiência no magistério superior variou entre 9 e 43 anos, com média 

de 20,7 anos. Registrou-se três casos de docentes aposentados(as) que continuavam atuando 

até o momento da realização deste estudo como professor sênior ou convidado, no nível da 

graduação e/ou pós-graduação. 

A amostra reúne docentes que atuam em 18 instituições diferentes, com equilíbrio 

entre públicas (10) e particulares (8). O Quadro 6 mostra as instituições e as 

unidades/divisões estudadas. 

Quadro 6 – Instituições e unidades/divisões estudadas 

Instituição Unidades/Divisões 

Insper • Faculdade de Engenharia, Faculdade de Administração 

• Diretoria de Pós-Graduação, Diretoria institucional 

ITA • Divisão de Engenharia Aeronáutica, Divisão de Ciência da Computação, Divisão de Pós-

Graduação 

• Pró-Reitoria de Graduação 

• Reitoria 

PUC-RS • Escola Politécnica 

• Diretoria da Faculdade de Engenharia, Diretoria do Parque Tecnológico 

UFF • Escola de Engenharia 

UFJF • Faculdade de Engenharia 

UFMG • Escola de Engenharia 

• Diretoria da Escola de Engenharia 

• Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Administração 

• Reitoria 

UFRGS • Escola de Engenharia, Instituto de Física 

• Pró-Reitoria de Graduação 

UFSCar • Centro de Ciências, Gestão e Tecnologia 

• Diretoria do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia 

• Diretoria do Parque Tecnológico, Diretoria de instituto de pesquisa (Instituto de Estudos 

Avançados e Estratégicos) e Diretoria de campus 

UNESP • Faculdade de Engenharia de Bauru 

Unicamp • Faculdade de Engenharia Mecânica, Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

• Comissão de renovação do currículo das engenharias (Pró-Reitoria de Graduação) 

UNICAP • Diretoria do Centro de Ciências e Tecnologia 

UNIFEI • Instituto de Engenharias Integradas, Instituto de Eng. de Sistemas e T. I. 

UNIMEP • Diretoria da Faculdade de Engenharia 

• Comissáo de Ensino de Graduação 

Unimontes • Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Unisinos • Escola Politécnica 

• Centro de Ciências Exatas, Tecnológicas e Biologia 

UNOESTE • Divisão de Arquitetura e Engenharias 

UPF • Faculdade de Engenharia e Arquitetura 

USP • Escola Politécnica, Escola de Engenharia de São Carlos 

Fonte: elaboração própria. 
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O Quadro 6 indica que foram entrevistados docentes que ocupam ou ocuparam 

cargos de gestão em parte significativa das universidades, nos mais diversos níveis: 

 Coordenação de curso de engenharia: 82,4%; 

 Chefia de departamento de engenharia: 42,9%; 

 Diretoria de escola/faculdade de engenharia: 25,7%; 

 Pró-reitoria: 14,3%; 

 Reitoria: 5,7%. 

Entre os entrevistados, 14 lecionam em mais de um curso de engenharia. Foram 

registradas 16 modalidades, a saber: Produção (8), Elétrica (6), Mecânica (5), Sistemas (5), 

Civil (4), Mecatrônica (4), Petróleo (4), Ambiental (3), Complexidade (3), Física (3), 

Computação (2), Materiais (2), Naval (2), Aeronáutica (1), Biomédica (1) e Química (1).  

No Quadro 7 estão listadas as áreas de atuação dos entrevistados12, agrupadas de 

acordo com o curso que lecionam13: 

Quadro 7 – Área de atuação dos entrevistados 

Engenharia Áreas de pesquisa dos entrevistados 

Aeronáutica Sistemas dinâmicos, Robótica, Modelos de previsão, Ensino de Engenharia 

Ambiental 
Avaliação de impactos ambientais, Sistemas Complexos, Ecologia, Educação Ambiental, 

Gestão ambiental 

Biomédica 
Desenvolvimento de produto, Seleção de materiais, Ensino de engenharia, Transferência 

tecnológica 

Civil 

Educação para Sustentabilidade, Educação em Engenharia, Cidades sustentáveis, 

Planejamento urbano, Desenvolvimento sustentável na construção civil, Responsabilidade 

social corporativa 

Complexidade 
Inovação, Empreendedorismo, Cidades, Mecânica das Estruturas, Mecânica computacional, 

Automação, Inteligência computacional 

Computação 
Inteligência artificial, Arquitetura de Sistemas de Computação, Engenharia de software, 

Hardware, Aprendizagem de máquina, Redes Complexas 

Elétrica 
Eletrônica industrial, Pesquisa operacional, Automação, Educação em Engenharia, 

Inovação, Empreendedorismo, Biosensores, Sistemas embarcados, Ensino de engenharia 

Física 
Desenvolvimento de novos materiais, Nanomateriais, Cinética química, Eletromagnetismo, 

Acústica, Magnetismo, Metalurgia 

Materiais 
Física da matéria condensada, Propriedades magnéticas, mecânicas e acústicas de materiais, 

Polímeros, Nanotecnologia, Sistemas complexos, Inovação 

Mecânica 
Automação industrial, Materiais compósitos, Sustentabilidade, Educação em engenharia, 

Gestão da qualidade, Processos de fabricação, Usinagem, Design para manufatura 

Mecatrônica Automação, Controle moderno, Educação em engenharia 

(Continua) 

                                                          
 

12Informações coletadas no currículo lattes e nas entrevistas. 

13Com relação àqueles que lecionam em mais de um curso, considerou-se a engenharia com maior afinidade com 

relação à área do programa de pós-graduação que o docente atua. 
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(Quadro 7 – Conclusão) 

Naval 
Projeto de sistemas navais e oceânicos, Métodos de otimização, Gestão de projetos, 

Sistemas complexos, Gerenciamento de riscos 

Petróleo 
Métodos de otimização, Inteligência computacional, Química aplicada, Eletroquímica, 

Ciência de dados, Geotecnologia 

Produção 

Desenvolvimento de Produto, Gestão da Inovação, Gestão da Qualidade, Ergonomia,  

Produção sustentável, Gestão Financeira, Automação industrial, Educação em 

engenharia, Modelagem e simulação computacional, Gestão da Cadeia de Suprimentos, 

Planejamento e Controle da Produção, Dinâmica de Sistemas 

Sistemas 
Métodos de otimização multiobjetivo, Inteligência computacional, Computação evolutiva, 

Teoria da decisão, Sistemas de Informação 

Fonte: elaboração própria. 

É interessante notar que, embora os participantes atuem em temas específicos de 

determinada modalidade da engenharia, geralmente relacionada à sua área de formação, a 

amostra contém docentes que informam como área de atuação “Educação em Engenharia” 

ou “Ensino de Engenharia”, i.e., atividades que vão além da prática docente exercida por 

todos. As entrevistas permitiram identificar diversas maneiras de envolvimento com o tema: 

 Orientações de trabalhos de mestrado e doutorado, mesmo em programas que não 

possuem linha de pesquisa dedicada (e.g., nos programas de pós-graduação em 

Engenharia Mecânica da Unicamp, Engenharia Elétrica da UFMG, Engenharia Civil 

e Ambiental da UPF, Engenharia de Produção da UFF, UFSCar, USP, UFRGS, entre 

outros); 

 Desenvolvimento de propostas de Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Engenharia14; 

 Desenvolvimento de disciplina de graduação sobre Educação em Engenharia (e.g., 

no curso de Engenharia de Produção da UFSCar, campus Sorocaba), ou que têm 

como objetivo a discussão do papel da engenharia na sociedade e a autorreflexão do 

aluno com relação à sua futura profissão (e.g., disciplinas intituladas “Engenharia e 

Sociedade” na USP, obrigatória para o curso de Engenharia de Produção e aberta a 

todos os cursos da universidade, e “Grandes Desafios da Engenharia” na Faculdade 

de Engenharia do Insper); 

                                                          
 

14Foram identificadas três propostas finalizadas (submetidas e recusadas) e duas em desenvolvimento (não 

submetidas a órgãos avaliadores/reguladores). 
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 Coordenação de projetos de reforma curricular de determinado curso de engenharia 

(e.g., docentes que exercem função de presidente ou membro de Núcleo Docente 

Estruturante); 

 Atuação como avaliador de cursos de engenharia no âmbito do INEP/MEC; 

 Participação na criação de novos cursos (e.g., Engenharia da Complexidade na 

UNICAP, UNOESTE e USP, e Engenharia de Sistemas Complexos na UFSCar; 

Engenharia Física na Unicamp e UFRGS; Engenharia de Sistemas na UFMG e 

Unimontes; Engenharia Biomédica na Unisinos; Engenharia Eletrônica na UNIFEI; 

Engenharia de Produção na UFJF e UFSCar; Engenharias Mecânica, Mecatrônica e 

da Computação no Insper), modelos de ensino (e.g., implantação do modelo do Olin 

College of Engineering na UNIFEI e Insper, e da Lund University na UNESP) e 

escolas de engenharia (e.g., Faculdade de Engenharia do Insper); 

 Criação de grupos de pesquisa (e.g., LaPE²G – Laboratório de Pesquisas em Ensino 

de Engenharia e Gestão na Faculdade de Engenharia Mecânica, da Unicamp15); 

 Desenvolvimento de redes internacionais de pesquisa (e.g., com foco no tema 

Engineering Education for Sustainable Development, que reúne pesquisadores da 

Unicamp, UFF e UPF, no Brasil, Hamburg University, na Alemanha, e Université de 

Sherbrooke, no Canadá); 

 Programas institucionais de modernização de cursos de engenharia via editais 

externos (e.g., Programa Brasil-EUA de Modernização da Educação Superior na 

Graduação/CAPES-CNE-FULBRIGHT16); 

 Programas institucionais de modernização de cursos de engenharia realizados pela 

própria instituição (e.g., programa GRADUAÇÃO PRÓ da Unisinos17; ENG200 – 

                                                          
 

15Unicamp – Laboratório de Pesquisas em Ensino de Engenharia e Gestão. Disponível em: 

<https://www.fem.unicamp.br/index.php/pt-br/pesquisa-e-inovacao/laboratorios-de-pesquisa/lape2g>. 

Acesso em: 8 abr. 2021. 

16CAPES – Edital PMG-EUA nº 23/2018. Disponível em: 

<https://www1.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11062018-Edital_23_PMG_EUA2.pdf>. 

Acesso em: 8 abr. 2021. 

17Unisinos – Projeto GRADUAÇÃO PRÓ. Disponível em: <http://www.unisinos.br/graduacao-pro>. Acesso 

em: 8 abr. 2021. 
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Programa de Inovação para Educação em Engenharia, da UFMG18; programa 

Modernização do Ensino de Engenharia, do ITA19) ; 

 Realização de projetos institucionais de capacitação docente realizados pela própria 

instituição (e.g., Unisinos20 e PUC-RS21); 

 Realização de projetos institucionais de capacitação docente realizados via editais 

externos (e.g., projeto financiado pelo FINEP/MCTI que reuniu instituições como 

ITA, UFMG e Unicamp22); 

 Criação de estruturas institucionais dedicadas a atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, divulgação, capacitação e disseminação de conhecimento sobre o tema 

(e.g., Centro de Referência em Inovação para Educação em Engenharia – CRIEE, na 

UFMG23); 

 Participação em comissões que discutem o tema no âmbito de instituições como 

CREA (nos níveis nacional e estadual), CONFEA, ABENGE, ABEPRO, INEP, entre 

outras. 

 

Ainda quanto às áreas de atuação, vale notar a presença de temas transversais, caros 

à engenharia na perspectiva da complexidade, como por exemplo, “Sistemas complexos”, 

“Desenvolvimento sustentável” e “Educação para Sustentabilidade”.  

Diversos participantes atuam ou atuaram em organizações externas à universidade, 

sendo que 37,1% foram fundadores ou ocupam ou ocuparam cargos na presidência e/ou 

                                                          
 

18UFMG – Programa ENG200. Disponível em: <https://www.eng.ufmg.br/portal/graduacao/iniciativas-

integradoras/programa-eng200/>. Acesso em: 8 abr. 2021. 

19ITA – Modernização do Ensino de Engenharia. Disponível em: <http://www.ita.br/noticias98>. Acesso em: 8 

abr. 2021. 

20Unisinos – Formação Docente. Disponível em: <http://unisinos.br/blogs/formacao-docente/sobre/>. Acesso 

em: 8 abr. 2021. 

21PUC-RS – Núcleo de Desenvolvimento Docente. Disponível em: 

<https://www.pucrs.br/institucional/unidades-administrativas/prograd/diretoria-de-graduacao/#nucleo-de-

desenvolvimento-docente>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

22ITA – Oficina de Formação Docente. Disponível em: 

<http://www.ita.br/noticias/aconteceunoitamaisumaoficinadeformaodocente>. Acesso em: 8 abr. 2021. 

23UFMG – CRIEE. Resolução da Congregação da Escola de Engenharia/UFMG Nº 01/2019 que aprova o 

Regimento do Centro de Referência em Inovação para Educação em Engenharia (CRIEE), como Órgão 

Complementar vinculado à Escola de Engenharia da UFMG. Disponível em: 

<https://www.eng.ufmg.br/portal/news/resolucao-da-congregacao-da-ee-ufmg-no-01-2019/>. Acesso em: 8 

abr. 2021. 
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diretoria dessas instituições. Como exemplo, pode-se citar: organizações de representação 

como ABENGE (Associação Brasileira Educação em Engenharia), CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia), CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia), ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção), SPEPRO 

(Associação Paulista de Engenharia de Produção), SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência); agências de fomento como CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), FAPESP 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), FAPEMIG (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais); e agências de acreditação nacionais, como 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), e 

internacionais, como ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), 

AACSB (Association for Advance Collegiate Schools of Business) e EFMD (European 

Foundation for Management Development). 

Em suma, é importante registrar a construção de uma amostra com perfis variados, 

mas que reúne características fundamentais para atender aos objetivos propostos: 

 Experiências com projetos e ações inovadoras em engenharia, envolvendo 

criação e/ou transformação de cursos, modelos de ensino e escolas de 

engenharia; 

 Experiência com pesquisa em educação em engenharia, envolvendo 

orientações de dissertações e teses, criação de grupos de pesquisa e redes 

internacionais; 

 Experiências com desenvolvimento de projetos de modernização da 

graduação de engenharia nos níveis do curso e da instituição; 

 Experiências nos níveis de disciplina (professor), curso (coordenação), 

faculdade/escola de engenharia (diretoria) e instituição (pró-reitoria e 

reitoria); 

 Experiências em outras instituições que lidam com aspectos importantes para 

a educação em engenharia como avaliação e acreditação de cursos, regulação 

da área e fomento de projetos. 
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2.4.3 Fontes complementares referentes aos cursos estudados 

Entre os 38 cursos envolvidos na pesquisa onde atuam os entrevistados, há aqueles 

que se destacam por determinada característica inovadora com relação à modalidade de 

engenharia, abordagem pedagógica e/ou organização curricular. São 13 os cursos que 

possuem uma ou mais dessas características. Nesses casos, as entrevistas tiveram como foco 

o entendimento dos diferenciais dessas propostas, diferentemente das entrevistas que 

tiveram um escopo mais amplo com foco na experiência do(a) entrevistado(a) ou projeto 

específico do qual participou.  

Especialmente com relação às propostas inovadoras, o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) foi uma fonte importante de coleta de dados para subsidiar as entrevistas, assim como, 

posteriormente, auxiliar na análise dos resultados. Os PPPs permitiram o estudo prévio de 

aspectos como: missão, visão e valores institucionais; diferenciais do curso; perfil do 

egresso; estrutura e conteúdos curriculares; infraestrutura; e métodos de avaliação. 

Há no grupo de entrevistados ao menos um participante envolvido com a concepção 

de todas as propostas em questão. Houve três casos (entre os 13) em que não foi possível 

acessar o PPP por motivos de confidencialidade ou indisponibilidade. Assim, foram 

buscadas outras fontes de dados, como páginas institucionais, reportagens e notícias de 

imprensa24,25,26. Como fontes de dados adicionais, vale mencionar ainda fontes públicas, 

como vídeos institucionais27,28 e de palestras29,30,31, e de acesso restrito (enviadas pelos 

entrevistados), como apresentações internas, relatórios de grupos de trabalho e documentos 

                                                          
 

24UNICAP – Curso de Engenharia da Complexidade. Disponível em: <https://portal.unicap.br/w/engenharia-da-

complexidade>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

25UNOESTE – Curso de Engenharia da Complexidade. Disponível em: 

<https://www.unoeste.br/graduacao/engenharia-complexidade>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

26UFSCar – Curso de Engenharia de Sistemas Complexos. Disponível em: 

<https://www.saocarlosagora.com.br/cidade/ufscar-pode-ganhar-novo-curso-de-engenharia-inedito-no-

pais/126680/>. Acesso em: 9 abr. 2021.  

27UNICAP – Parceria com o ICAM para a criação do curso de Engenharia da Complexidade. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o_NpAx4w-5E>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

28UNICAP – Apresentação do curso de Engenharia da Complexidade. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ptkGO_dOboY>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

29IEA/USP – Engenharia da Complexidade em Edgar Morin. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NFHsi_OA4dc>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

30Unicamp/FCA – Apresentação do curso de Engenharia da Complexidade da Poli-USP. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lHW9Cbn5HSA&t=2747s>. Acesso em: 9 abr. 2021. 

31Insper – Apresentação sobre a criação da Faculdade de Engenharia. Disponível em: 

<https://youtu.be/n1hBmErp1xA>. Acesso em: 9 abr. 2021. 



42 
 

em desenvolvimento ou referentes a projetos em andamento (e.g., Programa Brasil-EUA de 

Modernização da Educação Superior na Graduação/CAPES-CNE-FULBRIGHT). 

 

2.4.4 Outras fontes de apoio 

Além das fontes já mencionadas, vale registrar oportunidades valiosas, ocorridas 

durante o período da pesquisa, que serviram como fonte de apoio não só para a coleta de 

dados, mas também, e principalmente, para reflexão e discussão do andamento do trabalho: 

 Participação, como organizador, do 1º Colóquio Internacional de Engenharia 

da Complexidade32,33, realizado na Escola Politécnica da USP, em 2018; 

 Participação na Comissão de Estudos para Implementação do curso de 

Engenharia da Complexidade na Escola Politécnica da USP (CEIEC-EPUSP; 

Portaria da Diretoria da EPUSP nº 2.339 de 08/08/2018), de 2018 a 2020; 

 Participação na elaboração da proposta de modernização do curso de 

Engenharia de Petróleo da Escola Politécnica da USP, baseada no projeto do 

curso de Engenharia da Complexidade da mesma instituição, em 2019;  

 Participação, como palestrante, no ABERGO 2020 – XX Congresso 

Brasileiro de Ergonomia, na mesa redonda intitulada “Diálogos entre a 

Ergonomia e a Complexidade”34, com a apresentação “Qual complexidade? 

Convite à reflexão a partir das abordagens geral e restrita da complexidade”; 

 Participação, como congressista, em duas edições do evento internacional do 

IEA (International Ergonomics Association), com os trabalhos “Rationalities 

                                                          
 

321º Colóquio Internacional de Engenharia da Complexidade da Poli-USP – Vídeo do evento. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3TKFtZD5VGk>. Acesso em: 12 abr. 2021. 

33Poli-USP apresenta proposta de novo curso em Engenharia da Complexidade. Disponível em: 

<https://jornal.usp.br/universidade/poli-apresenta-proposta-de-curso-de-engenharia-da-complexidade-na-

usp/>. Acesso em: 12 abr. 2021. 

34ABERGO 2020 – Programação. Disponível em: <https://www.even3.com.br/abergo2020/>. Acesso em: 12 

abr. 2021. 
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at work: Insights from complexity theory for engineering actions”35, em 2020, 

e “Restricted and general complexity in ergonomics”36, em 2021; 

 Participação no Grupo de Pesquisa em Ergonomia e Psicodinâmica do 

Trabalho, desde 2018, espaço que permitiu apresentar e discutir os objetivos 

e as etapas do trabalho, com pesquisadores iniciantes e seniores, da USP e de 

universidades do exterior; 

 Participação, como monitor, em 2018, 2019 e 2020, da disciplina 

“Engenharia e Sociedade”, cuja ementa contém temas que permitiram 

abordar conceitos diretamente ligados à tese, como por exemplo: “O 

pensamento e a abordagem da complexidade”, “Teoria dos sistemas em 

projetos e gestão”, “As diferentes racionalidades que compõem o universo da 

produção”, entre outros.  

 

Todas essas oportunidades permitiram coletar dados a partir de observação e 

participação nas diversas atividades, mas, principal e fundamentalmente, permitiram receber 

críticas sobre a pesquisa, em todas as etapas, e foram de suma importância para o 

desenvolvimento de uma autocrítica do pesquisador. Os achados, discussões e reflexões 

apresentados nos capítulos seguintes incorporam tais contribuições. 

 

  

                                                          
 

35Sigahi, T. F. A. C., Pompeu, L. P., Bolis, I., & Sznelwar, L. I. (2020). Rationalities at work: Insights from 

complexity theory for engineering actions. In: Charles, R., & Golightly, Dave (Eds.). Contemporary 

Ergonomics and Human Factors (1ª ed.). Birmingham: Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors, 

v. 1, p. 1-3. 

36Sigahi, T. F. A. C., & Sznelwar, L. I. (2021). Restricted and General Complexity in Ergonomics (Chapter 108). 

In: Black, N. L., Neumann, W. P., & Noy I. (Eds.). Lecture Notes in Networks and Systems – Vol. 1: Systems 

and Macroergonomics (Chapter 108, pp. 792-798). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-

74602-5_108 
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3 Complexidade: bases teóricas e fundamentação conceitual 

Busca-se neste capítulo estabelecer as bases teóricas e os conceitos fundamentais 

sobre complexidade. Para tanto, foram elaboradas quatro seções: i) noções gerais, ii) história 

e epistemologia da complexidade, iii) tipologias da complexidade, e iv) escolas de 

pensamento da complexidade. 

 

3.1 Noções gerais: definição, distinção e desambiguação 

São inúmeros os textos que discutem o significado da palavra “complexidade”. Há, 

inclusive, números especiais de periódicos (Emergence, v. 3, n. 1, 2001) e livros 

(Gershenson, 2008) acadêmicos inteiramente dedicados a essa questão. A conclusão é 

sempre a mesma: os autores concordam em discordar e aceitam que há diversas maneiras de 

se definir e de se usar o termo “complexidade”. 

Há, porém, um fator adicional de complicação pouco discutido na literatura: os 

diferentes significados e usos – muitas vezes conflitantes – de termos que acompanham a 

complexidade, formando expressões como “ciências da complexidade”, “teoria(s) da 

complexidade”, “método da complexidade”, entre outros, empregados, frequentemente, de 

maneira intercambiável. 

O uso ambíguo e a falta de estabelecimento do sentido de uso dessas expressões 

podem prejudicar o entendimento de um texto e, certamente, afetam sua consistência 

conceitual. Assim, o objetivo dessa seção é avaliar os diferentes significados atribuídos a 

essas expressões e estabelecer seus usos na tese. 

 

3.1.1 Etimologia, semântica e popularização da complexidade 

Em discussão sobre os diferentes usos da complexidade, Wells (2012, p. 30) faz um 

paralelo com outros termos em torno dos quais há controvérsias: “Isaac Newton não tinha 

uma boa definição e não gostava do termo ‘força’; os geneticistas ainda não conseguem 

concordar sobre o que o termo ‘gene’ se refere no nível molecular; e embora os astrônomos 

digam que 95% do universo é composto deles, ainda não definiram realmente “matéria 

escura” ou “energia escura”. Portanto, segundo a autora, não é surpresa que as pessoas ainda 

estejam discutindo as possíveis definições de termos como complexidade. 

Diversos autores recorrem à etimologia da complexidade para embasar seu 

entendimento. Adaptado da expressão latina complexus (século XIV) e adotado do francês 

moderno, o termo deriva de cum e plectere e significa entrelaçada ou torcida (Morin, 2010, 

2015). Seu uso em inglês tendia a ser semelhante ao sentido de “entrançados juntos”; refere-
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se à qualidade ou condição de ser complexo, significando cercar, abranger, circundar, 

englobar, abraçar, compreender37; a coisas ou ideias “que consistem ou compreendem várias 

partes unidas ou conectadas” ou “formadas pela combinação de diferentes elementos”; 

caracteriza a personalidade, a sociedade, os sentimennOtos ou pensamentos difíceis de serem 

compreendidos (Alhadeff-Jones, 2008). 

Inicialmente usada em fisiologia (século XVIII), a expressão migrou para economia, 

química, biologia e geometria. No início do século XX, apareceu na psicanálise, na 

psicologia (teoria da Gestalt) e na medicina (Institut National de la Langue Française 

[INLF], 2005). Seus significados correspondem ao modo não linear de inteligibilidade 

necessário à compreensão de um fenômeno; às vezes, enfatizam uma dimensão patológica, 

densa e emaranhada que aparece como rebelde à ordem normal do conhecimento (Alhadeff-

Jones, 2008). 

Como adjetivo, “complexo” denota pluralidade em termos de quantidade e/ou 

qualidade, transmitindo vários significados específicos: em matemática (fração complexa, 

número complexo); em linguística (frase complexa) e semiótica (termo complexo); na 

música (nota ou som complexo) (INLF, 2005); na administração e gestão (organização 

complexa) (Allen, Maguire, & McKelvey, 2011); na engenharia (design complexo) (Minai, 

Braha, & Bar-Yam, 2006).  

Os termos "complexo" e "complexidade" são empregados frequentemente como 

opostos de “simples” e “simplicidade”. Aqui está uma provável fonte de confusão entre as 

palavras "complexo" e "complicado", empregadas muitas vezes de maneira intercambiável. 

Tal questão é explorada didaticamente por Piqueira (2018, p. 365), que explica que essa ideia 

de complexidade carrega “a carga semântica da disjunção”, fazendo com que um problema 

complexo, como uma obra de engenharia, seja “visto como decomposto em sequência de 

operações, realizadas por pessoas diferentes que executam tarefas aparentemente estanques 

e sem conexão”, como num sistema fechado onde “suas interações com o entorno são 

compreendidas de uma maneira probabilista”. 

Este tipo de entendimento é acentuado e propagado não só pelo uso corriqueiro da 

palavra “complexidade” – cumprindo seu objetivo de transmitir a ideia de “complicado” no 

dia a dia –, mas também pela ambiguidade de uso e/ou não entendimento de seu significado 

                                                          
 

37No texto original, “surrounding, encompassing, encircling, embracing, comprehending, comprising” 

(Alhadeff-Jones, 2008, p. 67).  
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a partir da popularização das chamadas “ciências da complexidade” por meio de trabalhos 

como os de Jantsch (1980), Prigogine e Stengers (1984), Gleick (1987), Waldrop (1992), 

Lewin (1992), Mitchell (2009) e Krakauer (2019). 

É importante ter em mente esse rico contexto etimológico e conceitual associado aos 

usos da noção de complexidade, a fim de reconhecer que eles fazem parte de um sistema 

semântico mais rico que a soma de suas partes e, assim, evitar os riscos de redução (Alhadeff-

Jones, 2008). Estar ciente dessa diversidade de usos nos encoraja a explorar os significados 

das diversas expressões derivadas da complexidade e as epistemologias sobre as quais elas 

são construídas. Nesse sentido, as subseções seguintes definem o sentido de uso de 

expressões associadas ao termo “complexidade” neste trabalho. 

 

3.1.2 Ciências da complexidade38 

A expressão “ciências da complexidade” é utilizada para referir de modo amplo aos 

estudos da complexidade e dos sistemas complexos, abrangendo todas as áreas de 

conhecimento. Esta ideia é representada visualmente pelo Mapa das Ciências da 

Complexidade (Anexo D), desenvolvido por Castellani (2018)39. 

Em sua versão mais recente (Castellani, 2018), o mapa organiza as ciências da 

complexidade em cinco principais tradições intelectuais: ciência dos sistemas, teoria dos 

sistemas dinâmicos, teoria dos sistemas complexos, cibernética e inteligência artificial. A 

cada uma dessas tradições estão associadas diretamente as principais referências, conforme 

o Quadro 8. 

Quadro 8 – Tradições intelectuais das ciências da complexidade 

Tradição intelectual Referência Área/Contribuição 

Ciência dos sistemas Ludwig von Bertallanfy Fundador da Teoria dos Sistemas 

Gregory Bateson Ecologia da mente 

Anatol Rapoport Psicologia matemática 

Margaret Mead Antropologia 

Kenneth Boulding Economia 

(Continua) 

                                                          
 

38Embora não faça parte do escopo desse estudo, vale registrar o intenso debate sobre a questão do status da 

complexidade como ciência: há os que concordam que complexidade é uma ciência; os que acreditam que é 

muito cedo para chamá-la de ciência, mas que com o tempo ela amadurecerá e se tornará uma ciência legítima; 

e os pensam que a complexidade nunca se tornará uma ciência, devido à sua natureza vaga (Gershenson, 2008, 

p. iv). Dito isso, enfatiza-se que o que se propõe discutir neste trabalho não é o status da complexidade como 

ciência, e sim as implicações da complexidade para a ideia de ciência e, consequentemente, para a engenharia.  

39Versões anteriores do Mapa das Ciências da Complexidade estão mostradas nos Anexos A (Castellani, 2007), 

B (Castellani, 2009) e C (Castellani, 2012). 
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(Quadro 8 – Conclusão) 

Teoria dos sistemas dinâmicos Isaac Newton Cálculo 

Henri Poincaré Topologia algébrica 

Donella Meadows Globalização 

Teoria dos sistemas complexos Warren Weaver Complexidade, tradução automática 

Cibernética Norbert Wiener Matemática cibernética 

W. Ross Ashby Cibernética da mente 

Claude Shannon Teoria da informação 

John von Neumann Matemática 

Arturo Rosenblueth Fisiologia e cibernética 

Inteligência artificial Walter Pitts Fundador 

Warren McCulloch Fundador 

Frank Rosenblatt Conexionismo 

Herbert Simon Ciências sociais e da computação 

Péter Érdi Neurologia e cognição computacionais 

Marvin Minsky Ciência cognitiva 

Fonte: elaborado a partir de Castellani (2018). 

Considerando-se as contribuições ligadas diretamente às tradições intelectuais, pode-

se citar obras seminais provenientes das mais diversas áreas do conhecimento, como por 

exemplo: da biologia, Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1968/2015), publicado 

originalmente em alemão em 1948; da antropologia, Steps to an Ecology of Mind (Bateson, 

1972); da matemática, The Mathematical Theory of Communication (Shannon & Weaver, 

1963), consolidando estudos publicados anteriormente (Weaver, 1947, 1948; Shannon, 

1948), Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine 

(Wiener, 1948/2017) e Theory of Self-reproducing Automata (von Neumann, 1966); das 

ciências sociais, The Architecture of Complexity (Simon, 1962) e The Sciences of the 

Artificial (Simon 1969); entre outras. Tal observação evidencia a abrangência do uso da 

expressão “ciências da complexidade”, frequentemente empregada no singular (“ciência da 

complexidade”) visando a ideia de unificação (Richardson, 2008), o que se mostra 

inadequado, dada a diversidade epistemológica, metodológica e conceitual dos trabalhos 

originais. 

Ainda, é possível identificar no mapa a derivação de subáreas de cada uma das cinco 

principais tradições intelectuais. No Quadro 9 estão elencadas as subáreas mais próximas de 

cada uma delas, assim como suas respectivas referências.  
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Quadro 9 – Subáreas das tradições intelectuais das ciências da complexidade 

Tradição 

intelectual 
Subárea Referência Área/Contribuição 

Ciência dos 

sistemas 

Teoria geral dos 

sistemas 

James G. Miller Teoria dos sistemas vivos 

Teoria ecológica dos 

sistemas 

Howard T. Odum Fundador 

Teoria dos 

sistemas 

dinâmicos 

Geometria fractal Benoit Mandelbrot Fundador 

Teoria do caos James Yorke Fundador 

Tien Yien Li Fundador 

Mitchell Feigenbaum Constante do caos 

Edward Lorenz Efeito borboleta, atrator de Lorenz 

Doyne Farmer Sistemas dinâmicos 

Sistemas não 

lineares 

Alfred W. Hubler Sistemas dinâmicos abertos dissipativos  
Eshel Ben-Jacob Auto-organização, sociabilidade 

bacteriana 

Teoria dos 

sistemas 

complexos 

Auto-organização Erich Jantsch Universo auto-organizador  
Per Bak Criticalidade auto-organizada  
Ilya Prigogine Estruturas dissipativas 

Sistemas adaptativos 

complexos 

Herman Haken Sinergética 

 
Murray Gell-Mann Complexidade efetiva 

Autopoiese/Mente 

corpórea 

Humberto Maturana Ciência cognitiva 

Francisco Varela Ciência cognitiva 

Eleanor Rosch Mente corpórea 

Evan Thompson Mente corpórea 

Cibernética Cibernética de 

segunda ordem 

Heinz von Foerster Fundador  
Jay Forrester Dinâmica de sistemas 

Inteligência 

artificial 

Autômatos celulares Stephen Wolfram Fundador 

John Conway Autômato jogo da vida 

Conexionismo Teuvo Kohnen Mapa auto-organizado 

Fonte: elaborado a partir de Castellani (2018). 

Considerando-se as subáreas mais próximas, diversas outras obras que podem ser 

consideradas seminais são provenientes de áreas como física, Deterministic Nonperiodic 

Flow (Lorenz, 1963), How nature works: The science of self-organized criticality (Bak, 

1996) e Self-organization in Nonequilibrium Systems: from Dissipative Structures to Order 

through Fluctuations (Prigogine & Nicolis, 1977); filosofia, Order Out of Chaos: Man's 

New Dialogue with Nature (Prigogine & Stengers, 1984); medicina e ciências cognitivas, 

Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living (Maturana & Varela, 1980) e The 

Tree of Knowledge: the Biological Roots of Human Understanding (Maturana & Varela, 

1984/2018); entre outras. 

A partir dessas subáreas, o mapa torna-se cada vez mais complexo, i.e., o 

entrelaçamento das subáreas impossibilita distinção clara de pertencimento a uma única 

tradição intelectual. Além disso, o autor propõe “disciplinas” que ilustram aplicações 

específicas das ciências da complexidade (i.e., sistemas vivos complexos, complexidade 
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social, econofísica, computação física, ciência cognitiva e redes sociais globais); assim como 

novos campos de estudo (i.e., modelagem baseada em agentes, complexidade visual, 

engenharia de biossistemas, inovação tecnológica, saúde pública, complexidade urbana, 

sustentabilidade e educação). 

Dessa maneira, a partir dessa breve descrição do Mapa da Complexidade (Castellani, 

2018), é possível transmitir o sentido de uso do termo “ciências da complexidade”: estudos 

de qualquer área do conhecimento sobre temas relacionados à complexidade. 

 

3.1.3 Paradigma da complexidade 

Como pôde ser notado, essas ciências da complexidade foram e continuam sendo 

construídas a partir de epistemologias, ontologias e metodologias distintas. O que as une é a 

“crescente consciência de um mundo que não se enquadra numa estrutura 

newtoniana/cartesiana” (Byrne & Callaghan, 2014, p. 149). Dito de outra maneira, todas 

estas ciências, em algum grau, confrontam o que pode ser chamado de paradigma de 

simplificação40 (Morin, 2010, p. 329-334), ainda que algumas delas conservem princípios 

deste paradigma (Morin, 2007; Malaina, 2015; Human, 2016; Woermann, Human, & 

Preiser, 2018). 

Conforme Morin (2010), a ciência “clássica” baseia-se na ideia de que a 

complexidade dos fenômenos estudados podia e devia ser entendida a partir de princípios 

simples e leis gerais – a “complexidade era a aparência do real” (p. 329) e “o real não é 

aquilo que se deixa absorver pelo discurso lógico, mas o que resiste a ele” (Morin, 2016, p. 

140). Nesse sentido, o conhecimento científico clássico é comandado por um paradigma de 

simplificação, caracterizado pelos princípios de generalidade, redução e separação. Por 

paradigma da simplificação entende-se, portanto, o “conjunto de princípios de 

inteligibilidade próprios da cientificidade clássica, e que, ligados uns aos outros, produzem 

uma concepção simplificadora do universo (físico, biológico e antropossocial)” (Morin, 

2010, p. 330). 

Um paradigma da complexidade surge em contraposição a esta maneira de enxergar, 

conhecer e compreender o mundo, i.e., a partir da percepção das “ciências da complexidade” 

acerca da insuficiência do paradigma de simplificação. Assim, paradigma da complexidade 

refere-se ao “conjunto dos princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, poderia 

determinar as condições de uma visão complexa do universo” (Morin, 2010, p. 330).  

                                                          
 

40O capítulo 4 discute esse conceito de maneira mais aprofundada. 
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A partir dessas ideias, no Quadro 10 são elencados os princípios de inteligibilidade 

dos paradigmas de simplificação e de complexidade: 

Quadro 10 – Princípios dos paradigmas de simplificação e de complexidade 

Paradigma de simplificação Paradigma de complexidade 

1. Princípio de universalidade; expulsão do local 

e do singular como contingentes ou residuais 

1. Validade, mas insuficiência do princípio de 

universalidade; princípio complementar e inseparável 

de inteligibilidade a partir do local e do singular 

2. Eliminação da irreversibilidade temporal, e, 

mais amplamente, de tudo que é eventual e 

histórico 

2. Princípio de reconhecimento e de integração da 

irreversibilidade do tempo; só se pode compreender 

um sistema complexo referindo à sua história e ao seu 

percurso 

3. Princípio que reduz o conhecimento dos 

conjuntos/sistemas ao conhecimento das partes 

simples ou unidades elementares que os 

constituem 

3. Reconhecimento da impossibilidade de isolar 

unidades elementares simples e da necessidade de 

ligar o conhecimento dos elementos/partes dos 

conjuntos/sistemas que os constituem 

4. Princípio que reduz o conhecimento das 

organizações aos princípios de ordem (leis, 

invariâncias, constâncias, etc.) inerentes a 

essas organizações 

4. Princípio da incontornabilidade da problemática da 

organização e da auto-organização 

5. Princípio de causalidade linear, superior e 

exterior aos objetos 

5. Princípio da causalidade complexa, comportando 

causalidade mútua inter-relacionada, interretroações, 

atrasos, interferências, sinergias, desvios, 

reorientações 

6. Soberania explicativa absoluta da ordem, 

determinismo universal; as aleatoriedades são 

aparências à nossa ignorância 

6. Princípio dialógico; integração dos acontecimentos 

aleatórios na busca da inteligibilidade 

7. Princípio do isolamento/separação entre objeto 

e seu ambiente 

7. Princípio de distinção, mas não de separação, entre 

objeto e o seu ambiente; o conhecimento do objeto 

exige o conhecimento de suas interações com o 

ambiente 

8. Princípio de separação absoluta entre objeto e 

o sujeito que o percebe/concebe; a verificação 

por observadores diversos é suficiente não só 

para atingir a objetividade, mas também para 

excluir o sujeito conhecente 

8. Princípio da relação entre observador/concebedor e o 

objeto observado/concebido; introdução do 

dispositivo de observação (sujeito humano situado 

cultural, sociológica e historicamente) em toda 

observação 

9. Eliminação de toda a problemática do sujeito 

no conhecimento científico 

9. Possibilidade e necessidade de uma teoria científica 

do sujeito 

10. Eliminação do ser e da existência por meio 

da quantificação e da formalização 

10. Possibilidade, a partir de uma teoria da 

autoprodução e da auto-organização, de introduzir e 

de reconhecer física, biológica e antropologicamente 

as categorias do ser e da existência 

11. A autonomia é concebível 11. Possibilidade, a partir de uma teoria da 

autoprodução e da auto-organização, de reconhecer 

cientificamente a noção de autonomia 

12. Princípio de confiabilidade absoluta da lógica 

para estabelecer a verdade intrínseca das 

teorias; toda a contradição aparece 

necessariamente como erro 

12. Problemática das limitações da lógica. 

Reconhecimento dos limites da demonstração lógica 

nos sistemas formais complexos (incompletude de 

Gödel); contradições e aporias como imposição de 

domínios desconhecidos da realidade; princípio 

discursivo complexo, comportando a associação de 

noções complementares, concorrentes e antagônicas 

13. Pensa-se inscrevendo ideias claras e distintas 

num discurso monológico 

13. Há que pensar de maneira dialógica e por 

macroconceitos 

Fonte: elaborado a partir de Morin (2010). 
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É importante registrar que “não existe um paradigma da complexidade no mercado”, 

e sim uma “problemática da complexidade, baseada na consciência da não-eliminabilidade 

daquilo que era eliminado na concepção clássica da integiligiblidade”, e é essa problemática 

que deve “animar uma busca dos modos de inteligibilidade adequados a essa conjuntura” 

(Morin, 2010, p. 331). 

O paradigma de complexidade não “produz” nem “determina” a inteligibilidade; 

pode somente “incitar a estratégia/inteligência do sujeito-pesquisador a considerar a 

complexidade da questão estudada; incita a dar conta dos caracteres multidimensionais de 

toda realidade estudada” (Morin, 2010, p. 334). Decorre disso a ideia da existência de 

paradigmas “mais ou menos” complexos, i.e., que aderem a determinados princípios do 

paradigma de complexidade enquanto conservam determinados princípios de simplificação; 

e estes, por sua vez, resultam em diferentes teorias da complexidade. 

 

3.1.4 Teorias da complexidade 

A abrangência das “ciências da complexidade” e a existência de paradigmas com 

variadas configurações de princípios de inteligibilidade num continuum simplificação-

complexidade evidenciam que não há uma teoria única da complexidade, e sim teorias da 

complexidade. Indo além, há inúmeras maneiras de se definir o que é uma “teoria da 

complexidade” (Gershenson, 2008; Turner & Baker, 2019, p. 10-11; ver Anexo F) e, ainda, 

um fator complicador anterior: os diferentes significados de “teoria”.  

Etimologicamente, theoria, do grego, significa “ação de observar, expectar” 

(Tsoukas & Chia, 2011, p. 3). No contexto geral da pesquisa científica, numa visão 

tradicional, teorias são “sistemas de ideias que explicam um fenômeno; respondem o que, 

como, porque, quem, onde e quando” (Sutton & Staw, 1995; Whetten, 2003), ou 

“simplesmente conceitos inter-relacionados” (Fleury, 2018, p. 40). 

Castellani e Hafferty (2009, p. 34) argumentam que a complexidade pode ser 

entendida mais como um “quadro conceitual” do que uma “teoria científica tradicional”. Na 

visão dos autores, teorias tradicionais buscam explicar coisas, fornecendo conceitos e 

conexões causais que oferecem insights sobre algum fenômeno. As teorias da complexidade 

se aproximariam mais a quadros conceituais, menos interessados em explicar. Ao invés 

disso, “proporcionam ao pesquisador maneiras de organizar o mundo; estruturas lógicas para 

organizar seus tópicos de estudo; andaimes para construir modelos”. 

Para Byrne & Callaghan (2014, p. 7), quando falamos em “teoria da complexidade” 

é preciso ir além da “formulação de conhecimento abstrato” e da “formulação de hipóteses”; 



52 
 

é preciso questionar a distinção entre teoria e prática. Para estes autores, a teoria, nas teorias 

da complexidade, deve ter uma função “um tanto quanto plástica (...) permitindo o 

desenvolvimento de modelos de sistemas de relações que representem metáforas da 

realidade (...) sendo um ponto de partida para a compreensão do mundo ao invés de uma 

descrição eternamente aplicável a ser imposta” (p. 109-110); “o valor da teoria não reside 

em sua elegância ou abrangência, mas em sua capacidade de nos ajudar a entender a 

experiência situada (...) em serem úteis para descrever o mundo, ao invés de prever 

resultados (...) deve, portanto, possuir status de ferramenta dialógica, e isso tem 

consequências para a maneira como tratamos as ideias” (p. 124-126). 

 Para Morin (2010, p. 335): 

(...) teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma teoria 

não é a chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma 

solução; é a possibilidade de tratar um problema. Em outras palavras, uma 

teoria só realiza seu papel cognitivo, só ganha vida com o pleno emprego 

da atividade mental do sujeito. 

 

Ainda, para Morin (2016, p. 63): 

(...) surge um pré-requisito a qualquer teoria de origem (...) a primeira 

escolha não é teórica, mas sim o modo de constituição da teoria. Não se 

trata apenas de nos interrogarmos sobre os nossos conhecimentos, 

precisamos também examinar as condições de nosso entendimento. 

 

Assim, entende-se “teoria da complexidade” como um quadro conceitual que oferece 

a possibilidade de construir/abordar/compreender um problema/fenômeno a partir dos 

princípios de inteligibilidade do “paradigma de complexidade”, assim como dos conceitos e 

métodos das “ciências da complexidade”. 

 

3.1.5 Sistema: do objeto ao macroconceito   

De acordo com Morin (2016, p. 130-131), a maioria das definições de sistema, do 

século XVII até os sistemistas da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), reconheciam dois traços 

essenciais, acentuando ora o aspecto de totalidade, ora o aspecto relacional. 

Referências clássicas definem sistema como qualquer conjunto definível de 

componentes (Maturana & Varela, 2001); um conjunto de elementos interdependentes de 

modo a formar um todo organizado (Churchman, 1968/2015); a unidade resultante das partes 

em interação mútua (Ackoff, 1971); um todo que funciona como todo em virtude dos 

elementos que o constituem (Rapoport, 1966); “complexos de elementos em interação” ou 

“inter-relações mútuas” (Bertalanffy, 1968/2015, p. 58), ou simplesmente “partes em 
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interação” (Bertalanffy, 1968/2015, p. 40), podendo existir “interações não triviais ou não 

lineares” (Simon, 1962). 

Considerado fundador da TGS, Bertalanffy (2015, p. 13-19) indica diferentes tipos 

de “estudo de sistemas” (Quadro 11), que não são separáveis em conteúdo, mas distinguíveis 

na intenção. 

Quadro 11 – Tipos de estudo de sistema 

Estudos de sistema Descrição 

Ciência dos sistemas Pesquisa científica e teoria dos sistemas em várias ciências; investigação 

sobre a isomorfia de conceitos, leis e modelos em vários campos 

Teoria geral dos sistemas Doutrina dos princípios aplicáveis a todos sistemas 

Teoria "clássica" dos sistemas Aplicação da matemática clássica a fim de enunciar princípios que se 

aplicam aos sistemas em geral 

Tecnologia de sistemas Problemas emergentes na tecnologia e sociedade modernas, 

compreendendo tanto a aparelhagem (hardware) dos computadores, 

como programas de novos desenvolvimentos e disciplinas teóricas 

Filosofia dos sistemas Reorientação do pensamento e da concepção de mundo decorrente da 

introdução do "sistema" como novo paradigma científico 

Ontologia dos sistemas O que se entende por sistema e como os sistemas devem ser 

compreendidos nos vários níveis do mundo da observação 

Epistemologia dos sistemas Produção de conhecimento sobre sistemas, em oposição à epistemologia 

do positivismo lógico ou do empirismo 

Axiologia de sistemas Trata da relação do ser humano e do mundo ou o que é denominado 

"valores" na terminologia filosófica 

Metodologia de sistemas Desenvolver metodologias para resolver problemas que, comparados aos 

problemas analíticos e somatórios da ciência clássica, são de natureza 

mais geral 

Fonte: elaborado a partir de Bertalanffy (2015, p. 13-19). 

Conforme observa Morin (2016, p. 191-192), devemos a Bertalanffy, em particular, 

e à TGS, em geral, o fato de terem dado pertinência e universalidade à noção de sistema. A 

partir disso, surgiram diversas outras “teorias de sistemas”, assim como foram desenvolvidos 

inúmeros conceitos próprios dos estudos de sistemas (Meadows, 2008; ver Anexo E) e 

maneiras de classificá-los (Quadro 12).  

 

 

 



54 
 

Quadro 12 – Tipologias de sistemas 

Autor(es) Classificação Sistema Modelo/abordagem 

Bertalanffy 

(2015) 

Natureza do 

sistema 

Real: percebido ou aferido da observação Ontologia de sistemas 

Conceitual: construtos simbólicos 

Abstrato: sistemas conceituais que correspondem à 

realidade 

Snowden 

(2002), Kurtz 

e Snowden 

(2003), 

Snowden e 

Boone (2007) 

Tipo de 

relação dos 

elementos 

Simples: conhecido, relações de causa e efeito 

repetíveis e previsíveis 

Gestão de boas 

práticas 

Complicado: conhecível, causa e efeito separados 

no tempo e espaço, mas analisáveis 

Gestão de sistemas 

Complexo: imprevisível, causa e efeito em 

retrospectiva e acidentalmente repetíveis 

Gestão de padrões 

Caótico: inconcebível, nenhuma relação 

perceptível de causa e efeito 

Gestão de crise 

Byrne e 

Callaghan 

(2014) 

Estado de 

equilíbrio 

Equilibrado: não mudam de estado Física newtoniana e 

einsteiniana, 

termodinâmica 

Perto do equilíbrio: voltam a uma condição estável 

se perturbado 

Longe do equilíbrio: podem mudar de estado 

radicalmente 

 
Relação com 

o ambiente 

externo 

Isolado: o sistema não troca energia nem matéria 

com o ambiente  

Ciências e teorias de 

sistema 

 
Fechado: o sistema troca apenas energia com o 

ambiente 

 
Aberto: o sistema troca energia e matéria com o 

ambiente 

Boulding 

(1956) 

Nível 

hierárquico 

Estrutura estática: descrições anatômicas Fórmulas químicas 

Clockwork: estruturas dinâmicas pré-determinadas Física convencional 

Mecanismo de controle: regulação, retroação Cibernética 

Aberto: fluxo de material e informação Metabolismo 

Organismo inferior: diferenciação do sistema Botânica 

Animal: aprendizagem, começo da consciência Autômatos 

Homem: simbolismo, temporalidade, 

individualidade, autoconsciência 

Simbolismo 

Sociocultural: populações de organismos  Estatística, sociologia, 

economia 

Simbólico: linguagem, lógica, ciências, arte, moral Algoritmos de 

símbolos 

Fonte: elaboração própria. 

Sistemas de variadas naturezas, estados de equilíbrio, níveis hierárquicos e tipos de 

relações podem ser compostos de objetos/fenômenos naturais (e.g., formações geológicas, 

montanhas), objetos/utensílios artificiais (e.g., polias, linhas ferroviárias) e humanos (e.g., 

empresas) (Byrne & Callaghan, 2014), ou uma combinação deles.  

Sob a perspectiva do paradigma de complexidade é preciso ir além da noção de 

sistema como “entidade”, “objeto” ou “todo” (Morin, 1992); ultrapassar a ideia de 

circunscrever o problema no sistema (Morin, 2016).  

Bertalanffy (2015, p. 62) afirma que a TGS é “uma ciência da totalidade”. Embora 

seja muito simplista reduzir a obra de Bertalanffy a essa frase, ela indica um dos termos-

chave – totalidade – para o entendimento da crítica e da contribuição de Morin (1992, 2010, 
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2015a, 2016) ao conceito de sistema. Para o autor, o conceito de sistema, no âmbito da TGS, 

invoca o princípio do holismo, que advém do mesmo princípio simplificador/reducionista 

ao qual se opõe e, portanto, sofre do fundamental defeito que, supostamente, deveria se 

libertar. Morin (2016, p. 142) explica que a concepção de sistema a partir da ideia de 

totalidade “faz com que à cegueira reducionista (que só vê os elementos constitutivos) 

suceda uma cegueira holista (que só vê o todo)” – “os primeiros guias da evolução tornaram-

se os principais obstáculos à revolução” (Morin, 2016, p. 43).  

A teoria dos sistemas reagiu ao reducionismo no e pelo holismo (...) Ao 

acreditar, porém, que fosse possível ultrapassar o reducionismo, o holismo 

de fato operou uma redução no todo (...) Reducionista ou holística, a 

explicação, num e noutro caso, busca simplificar o problema da unidade 

complexa. Uma reduz a explicação do todo às propriedades das partes 

concebidas em isolamento. A outra reduz as propriedades das partes às 

propriedades do todo, concebido igualmente em isolamento. Essas duas 

explicações que se rejeitam mutuamente decorrem de um mesmo 

paradigma (Morin, 2016, p. 156-157). 

 

Assim, para conceber um conceito de sistema baseado em um princípio não-holista 

e não-reducionista (Morin, 1992), é fundamental incorporar a ele as noções41 de i) unitas 

multiplex e de ii) de macroconceito trinitário de sistema. 

 

Unitas multiplex42. Conforme Morin (2016, p. 134), o sistema se apresenta como paradoxo: 

considerado sob o ângulo do “todo”, ele é uno e homogêneo; considerado sob o ângulo dos 

constituintes, ele é diverso e heterogêneo; é preciso, por um lado, associar nele mesmo a 

ideia de unidade e, por outro, a de diversidade/multiplicidade que, em princípio, se repelem 

e se excluem.  

Morin (2016, p. 135) propõe que “não se pode reduzir nem o todo às partes, nem as 

partes ao todo, nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas tentar conceber em 

conjunto, de modo complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de um e de 

diversos”. Para o autor, é preciso um princípio de inteligibilidade que integra a parte da 

verdade incluída em ambas as explicações reducionista e holista, i.e., “não deve haver 

                                                          
 

41A superação da ideia de sistema como totalidade, assim como dos paradigmas reducionista e holista, é tema 

que permeia toda a obra de Morin. Assim, poderiam ser trabalhados diversos conceitos importantes como 

dialógica, emergência, holograma, etc., que aparecem apenas implicitamente na (breve) discussão dos 

conceitos de unitas multiplex e do macroconceito trinitário de sistema; estes dois últimos, suficientes, neste 

ponto do texto, para estabelecer o entendimento e uso do termo “sistema”.  

42A ideia de unitas multiplex é desenvolvida extensamente em Morin (1992, p. 371-385), Morin (2010, p. 257-

276), Morin (2011b, p. 49-54), Morin (2012, p. 56-72), Morin (2015c, p. 96-128) e Morin (2016, p. 134-194). 
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nenhum aniquilamento do todo pelas partes, das partes pelo todo (...) importa então 

esclarecer as relações entre partes e todo” (Morin, 2016, p. 157). 

Morin (1992, p. 373-375, 2010, p. 257-264, 2016, p. 134-162) propõe, então, 

reconhecer o caráter complexo (dialógico, hologramático, recursivo) das relações entre parte 

e todo, parte e parte, todo e todo: 

 O todo é mais que a soma das partes: um princípio amplamente reconhecido 

e intuitivamente percebido em todos os níveis macroscópicos; uma macro-

unidade emerge com características/propriedades qualitativamente diferentes 

das unidades que a constituem; 

 O todo é menos que a soma das partes: algumas propriedades das partes são 

inibidas ou suprimidas sob a influência das restrições/coações resultantes da 

organização do todo; 

 O todo é mais que o todo: o todo enquanto todo retroage sobre as partes, que, 

por sua vez, retroagem sobre o todo;  

 As partes são ao mesmo tempo menos e mais que as partes: a relação 

retroativa do todo sobre as partes gera constrições, fazendo com que 

qualidades inerentes às partes se tornem ausentes no seio de um dado sistema; 

ao mesmo tempo, as macroemergências retroagem sobre as partes como 

microemergências, fazendo com que qualidades da parte emerjam apenas no 

contexto do todo. 

 As partes são eventualmente mais do que o todo: a riqueza da complexidade 

das relações do e no sistema “não está necessariamente na constituição de 

totalidades cada vez mais amplas; pode estar, pelo contrário, nas liberdades e 

independências” das partes; 

 O todo é menos que o todo: “há, dentro do todo, zonas de sombra, ignorâncias 

mútuas e cisões”; o todo é ignorante e inconsciente das qualidades do todo; 

enquanto as emergências fazem desabrochar as qualidades do todo, as 

constrições imergem os caracteres inibidos, reprimidos e comprimidos; 
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 O todo é incerto: não é possível isolar ou fechar com certeza “um sistema 

entre os sistemas de sistemas de sistemas aos quais está associado e nos quais 

está imbricado ou encadeado”. 

 O todo é insuficiente e conflituoso: o sistema é simultaneamente, parte (de um 

todo) e todo (que engloba partes, que também são parte e todo, e assim por 

diante), emergência e constrição, faz emergir e imergir.  

 

Morin (1992, 2010, 2015a, 2016) conclui que sem um princípio de inteligibilidade 

que insira o uno na diversidade e a diversidade no uno, seremos incapazes de conceber a 

originalidade do sistema. Devemos encontrar uma alternativa que não nos conduza nem à 

manipulação das partes em nome do todo, nem à manipulação do todo pelas partes. Não 

podemos simplificar e/ou neutralizar o antagonismo, a ambiguidade, a incerteza, a 

duplicidade das noções de “parte” e “todo”; é preciso concebê-las de maneira complementar 

e dialógica. A reflexão sistêmica nos confronta com o paradoxo da unitas multiplex: “o 

sistema cria, produz, mantém, desenvolve a diversidade interior ao mesmo tempo em que 

cria, mantém, desenvolve a unidade” (Morin, 2016, p. 181) e, assim, “o sistema é o ser 

complexo que é mais, menos e diferente dele próprio” (p. 183).  

 

Macroconceito trinitário de sistema43. Para Morin, porém, a problemática do sistema não 

se resolve na relação parte-todo; os paradigmas reducionista e holista negligenciam dois 

termos capitais: interações e organização. 

As relações parte-todo (e parte-parte e todo-todo) devem ser necessariamente 

mediadas pelo termo interações, que ganhou maior importância a partir do momento que se 

deu conta de que “a maioria dos sistemas é constituída não de ‘partes’ ou ‘constituintes’, 

mas de ações entre unidades complexas, constituídas, por sua vez, de interações” (Morin, 

1992, p. 376). Por exemplo, um “organismo não é constituído pelas células, mas pelas ações 

                                                          
 

43A ideia de macroconceito é central para Morin e permeia toda a obra do autor. O macroconeito trinitário de 

sistema é discutido com maior profundidade em Morin (1992, p. 376-377), Morin (2010, p. 264-267) e Morin 

(2016, p. 132-134). Posteriormente, o autor amplia a ideia de macroconceito para diversos outros conceitos, 

como por exemplo, “organização-desordem-ordem” (Morin, 2010, p. 267), “organização-diversidade-

complexidade” (Morin, 2015b, p. 57), “práxis-trabalho-transformação-produção” (Morin, 2016, p. 200), 

“organização-neguentropia-informação” (Morin, 2016, p. 358), entre outros.  
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que se estabelecem entre as células (...) e o conjunto dessas interações constitui a 

organização do sistema” (Morin, 2010, p. 265). 

Organização é o conceito que dá coerência construtiva, ordem, regulação, estrutura, 

às interações (Morin, 1992, p. 376); é o “encadeamento de relações entre componentes (...) 

que produz uma unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas quanto 

aos componentes”; é ela que assegura “solidez relativa a essas ligações, garantindo ao 

sistema certa possibilidade de duração apesar das perturbações aleatórias” (Morin, 2016, p. 

133). 

Assim, com o conceito de sistema, tratamos com um conceito de três faces (Morin, 

2010, p. 265): 

 Sistema: exprime a unidade complexa e o caráter fenomenal do todo, assim 

como o complexo das relações entre o todo e as partes; 

 Interação: exprime o conjunto das relações, ações e retroações que se efetuam 

e se tecem num sistema; 

 Organização: exprime o caráter constitutivo dessas interações e que dá à ideia 

de sistema a sua coluna vertebral.  

 

Esses três termos devem caminhar juntos; são indissolúveis, remetem uns aos outros; 

a ausência de um mutila gravemente o conceito do outro. Trata-se de um macroconceito, são 

conceitos de caráter recorrente-recursivo ou “em circuito” (Morin, 2016), cujas relações 

entre os termos são circulares (Morin, 2010, p. 268). Isso nos leva a reconhecer que: 

(...) o entendimento simplificador que nos formou só pôs à nossa 

disposição conceitos atômicos e não moleculares; conceitos químicos 

isolados e estáticos, e não conceitos organísmicos que se co-produzem na 

relação recorrente de sua interdependência (Morin, 2010, p. 265). 

 

[é preciso conceber a ideia de sistema a partir de] um pensamento capaz de 

operar o anelamento dinâmico em circuito entre termos complementares, 

concorrentes e antagônicos (Morin, 2010, p. 247). 

 

Com base nas ideias de Morin, conclui-se, portanto, que sistema não é uma palavra-

chave para totalidade, e sim uma palavra-raiz para a complexidade. O sistema, 

permanecendo como “objeto”, e o problema da complexidade, permanecendo circunscrito 

ao sistema, não afetam o paradigma de simplificação que julga superar a visão reducionista; 

pelo contrário, “o holismo torna-se reducionista por redução ao todo”. É preciso de uma nova 

racionalidade para revelar verdadeiramente a complexidade do conceito de sistema, pois só 
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assim será possível “abrir-se para uma nova organização (complexa) do pensamento e da 

ação” (Morin, 2010, p. 274-275). 

 

3.1.6 Sistema (adaptativo) complexo 

As ideias de Morin nos levam a questionar a pertinência de se diferenciar (e a 

existência de) sistemas complexos e não complexos. Afinal, ao circunscrever o sistema na 

problemática da complexidade, e não o contrário, o “complexo” não está mais confinado no 

sistema, deixando de ser uma característica do sistema e passando a ser a do pensamento que 

o constrói44. 

Contudo, para fins de definição e estabelecimento de uso neste texto, assim como 

para favorecer a análise e discussão da literatura – principalmente aquela considerada 

mainstream – sobre sistemas complexos ao longo do trabalho, convém considerar “sistema 

complexo” como um “tipo de sistema”, i.e., um sistema que possui determinadas 

características que os diferenciam daqueles denominados simples, complicados ou caóticos 

(Cilliers, 1998; Snowden, 2002; Kurtz & Snowden, 2003; Snowden & Boone, 2007; Byrne 

& Callaghan, 2014; Turner & Baker, 2019). 

Uma abordagem para diferenciar sistemas extensamente difundida na área de gestão, 

tanto na academia como nas empresas, é a desenvolvida por David Snowden e colaboradores 

(Snowden, 2002; Kurtz & Snowden, 2003; Snowden & Boone, 2007). Denominado pelos 

autores como Cynefin, este modelo é insuficiente e limitado para o propósito deste trabalho, 

no entanto, é útil para uma primeira distinção básica entre “tipos de sistema” e, por 

conseguinte, para a aproximação do conceito de sistema complexo. 

De acordo com o modelo Cynefin, o tipo de sistema pode ser determinado com base 

na dificuldade e/ou possibilidade de conhecer as relações de causa e efeito, o que determina 

a abordagem adequada para sua gestão. Sistemas simples pertencem ao domínio do 

conhecido, i.e., causas e efeitos são conhecidos, o ambiente é estável e sua gestão requer 

procedimentos padrões repetíveis. Sistemas complicados pertencem ao domínio do 

conhecível, i.e., causas e efeitos são conhecíveis, o ambiente é estável e sua gestão requer 

técnicas analíticas/reducionistas para determinar a melhor ação/decisão. Sistemas 

                                                          
 

44Se se deseja superar um paradigma de simplificação, não basta um conceito de sistema complexo definido em 

contraposição a outros tipos de sistema; é preciso um paradigma de complexidade a partir do qual se possa 

conceber (quaisquer) sistemas. O complexo se desloca do sistema para o pensamento que o concebe. Esta 

ideia, questão-chave para o trabalho, é discutida de maneira mais apropriada e aprofundada na seção “3.4 

Escolas do pensamento da complexidade: restrita e geral”. 
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complexos pertencem ao domínio do imprevisível, i.e., conhecem-se as causas, mas não os 

efeitos45, o ambiente é instável e sua gestão requer aprendizado e experimentação. Sistemas 

caóticos pertencem ao domínio do inconcebível, i.e., não há relação de causa e efeito 

perceptível, o ambiente é instável e sua gestão requer intuição (Snowden, 2002; Kurtz & 

Snowden, 2003; Snowden & Boone, 2007). Sistemas simples e complicados são associados 

com “teorias de sistema”, enquanto sistemas complexos e caóticos são tratados pelas “teorias 

da complexidade” (Turner & Baker, 2019, p. 16). 

A distinção entre "simples" e "complexo" não é tão nítida quanto podemos pensar 

intuitivamente (Nicolis & Prigogine, 1989, p. 5). Muitos sistemas parecem simples, mas 

revelam uma complexidade notável quando examinados de perto, como por exemplo uma 

folha. Outros parecem complexos, mas podem ser descritos de maneira simples, como o 

motor de combustão interna. O simples e o complexo mascaram-se mutuamente (Cilliers, 

1998, p. 3). 

Se um sistema, ainda que seja composto por um grande número de componentes, 

pode ser descrito completamente em termos de seus constituintes individuais, esse sistema é 

apenas “complicado” (e.g., jatos jumbo, computadores). Em um sistema complexo, por outro 

lado, a interação entre os constituintes do sistema e a interação entre o sistema e seu ambiente 

é de tal natureza que o sistema como um todo não pode ser totalmente entendido 

simplesmente analisando seus componentes (e.g., cérebro, cidades, floresta amazônica, 

economias, colônias de insetos, sistema imunológico, world wide web) (Mitchell, 2009, p. 

3-12; Byrne & Callaghan, 2014). Em outras palavras, um sistema complexo não pode ser 

reduzido a um conjunto de constituintes, não porque o sistema não é constituído por eles, 

mas porque muitas das informações relacionais se perdem no processo (Cilliers, 1998, p. 

10). 

Com relação à distinção entre “caótico” e “complexo”, embora as teorias do caos e 

da complexidade estejam relacionadas (Cilliers, 1998), o comportamento caótico de um 

sistema é proveniente da interação não linear de um número relativamente pequeno de 

equações (Maguire et al., 2006, p. 169), em contraste com sistemas complexos onde há um 

grande número de componentes em interação. Cilliers (1998, p. ix) explica que 

                                                          
 

45Neste ponto, fica evidente a limitação dessa abordagem, que não considera questões como a recursividade ou 

recursão organizacional, que rompe “com a ideia linear de causa/efeito, produto/produtor, já que tudo o que é 

produzido volta-se sobre o que o produz” (Morin, 2015a, p. 74). Conceitos, como dialógica, holograma, auto-

eco-organização, entre outros, evidenciam diversas insuficiências desse tipo de abordagem, discussão 

realizada posteriormente. 
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comportamento caótico significa, em termos técnicos, “caos determinístico”. Assim, para 

Dooley e Van de Ven (1999), os sistemas caóticos são ontologicamente mais próximos aos 

sistemas lineares, uma vez que ambos são determinísticos. 

Dadas estas distinções, uma das referências mais utilizadas para caracterizar um 

sistema complexo é Cilliers (1998, p. 3-4), que propõe dez características: 

i. Sistemas complexos são compostos por um grande número de elementos, 

tal que a utilização de meios convencionais (e.g., sistemas de equações 

diferenciais) para o seu tratamento torna-se impraticável; 

ii. Um grande número de elementos é necessário, mas não suficiente; os 

elementos precisam interagir e essa interação deve ser dinâmica; 

iii. Qualquer elemento do sistema influencia e é influenciado por outros; o 

comportamento do sistema não pode ser determinado por uma quantidade 

exata de interações associadas a elementos específicos; 

iv. As interações são não lineares, fazendo com que o sistema fique 

suscetível a grandes mudanças a partir de pequenas causas; 

v. As interações geralmente têm um alcance bastante curto, ou seja, as 

informações são recebidas principalmente de vizinhos imediatos, e a 

influência é modulada ao longo do caminho. A interação de longo alcance 

não é impossível, mas restrições práticas geralmente forçam essa 

consideração; 

vi. Existem loops nas interações, i.e., elas são recorrentes. O efeito de 

qualquer atividade pode ser retroalimentado, algumas vezes diretamente, 

outras após vários estágios intermediários. Essa retroalimentação 

(feedback) pode ser positiva (aprimorando, estimulando) ou negativa 

(prejudicando, inibindo). Ambos os tipos são necessários. 

vii. Geralmente, são sistemas abertos, ou seja, eles interagem com seu 

ambiente46; 

                                                          
 

46Neste ponto, sem aprofundar a discussão, o autor observa que a abertura do sistema ou a definição das suas 

fronteiras depende do posicionamento do observador (Cilliers, 1998, p. 3), abrindo espaço para o 

questionamento sobre a ideia de complexidade (não só) como característica do sistema, mas (também) do 

pensamento que o concebe (ver seção 3.4 para discussão mais aprofundada). 
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viii. Operam sob condições distantes do equilíbrio (far from equilibrium), 

onde há um fluxo constante de energia para manter a organização do 

sistema e garantir sua sobrevivência; 

ix. Possuem uma história; qualquer análise de um sistema complexo que 

ignore a dimensão do tempo é incompleta, pois não apenas eles evoluem 

com o tempo, mas seu passado é co-responsável por seu comportamento 

atual; 

x. Cada elemento desconhece o comportamento do sistema como um todo, 

i.e., a complexidade é resultado da interação de elementos que respondem 

apenas às informações limitadas que cada um deles tem acesso. 

 

À expressão “sistema complexo”, acrescentou-se, ao longo do tempo, o termo 

“adaptativo”, dando origem ao sistema adaptativo complexo (SAC), conceito que surgiu a 

partir dos estudos de Stuart Kauffman nos anos 1960 (Yolles, 2019a), e foi popularizado 

pelos trabalhos Waldrop (1992), em particular, e do Santa Fe Institute, em geral (Mitchell, 

2009; Byrne & Callaghan, 2014). 

Há na literatura uma série de discordâncias sobre o que “adaptativo” significa ou 

agrega aos sistemas complexos em termos conceituais. Um sistema complexo ser também 

adaptativo pode significar que o sistema é capaz de mudar seu comportamento para melhorar 

suas chances de sobrevivência/sucesso, por meio de processos evolutivos ou de aprendizado 

(Mitchell, 2009); que ele muda como resultado da experiência (Byrne & Callaghan, 2014, p. 

26); que ele se ajusta ao ambiente (Heylighen, 2015); ou, como defende Richardson (2008, 

p. 15), SACs são sistemas complexos que possuem componentes mais imbricados. Há, ainda, 

o questionamento por parte de alguns autores sobre a existência de sistemas complexos que 

não são adaptativos (Mitchell, 2009, p. 13; Frei & Serugendo, 2011a, p. 130). 

Recentemente, Turner e Baker (2019) realizaram uma extensa revisão da literatura 

sobre as características de SACs, que revela contrastes com a proposta de Cilliers (1998) 

para sistemas complexos. Enquanto Cilliers propõe dez características para sistemas 

complexos, Turner e Baker listam 75 características de SACs, posteriormente agrupadas 

pelos autores em oito “princípios”: 

i. Trajetória dependente: sensibilidade às condições iniciais; 

ii. Historicidade: comportamentos dependem de condições anteriores; 

iii. Não linearidade: interação entre os elementos é não linear; 
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iv. Emergência: ordem emerge da interação entre elementos; 

v. Irredutibilidade: propriedades emergentes são irredutíveis; 

vi. Adaptabilidade: capacidade de reagir a mudanças no ambiente externo; 

vii. Limiar do caos: opera entre ordem e caos; 

viii. Auto-organização: padrões e regularidade surgem espontaneamente. 

 

Registrada a existência do debate sobre o significado do termo “adaptativo”, assim 

como a existência de autores que diferenciam sistema complexo e SAC, ressalta-se que, no 

presente trabalho, não se adota tal diferenciação e, portanto, é suficiente a definição proposta 

por Mitchell (2009, p. 13), autora que segue esta ideia: 

 

[sistema (adaptativo) complexo] é um sistema sem controle central no qual 

grandes redes de componentes, a partir de regras simples de operação, dão 

origem a comportamentos coletivos não triviais complexos, emergentes e 

auto-organizadores, ao processamento sofisticado de informações e à 

adaptação via aprendizado ou evolução. 

 

Vale notar que Mitchell é pesquisadora do Santa Fe Institute e seu trabalho consiste 

na mais recente publicação que compila os conceitos e temas de pesquisa deste que é 

considerado o principal centro de pesquisa sobre sistemas complexos. Desse modo, 

considera-se que a definição adotada, além de capturar os pontos essenciais de propostas 

como a de Cilliers (1998) e Turner e Baker (2019), é representativa do mainstream, fator 

importante para discussões posteriores fundamentais da tese (especialmente a distinção entre 

“complexidade restrita” e “complexidade geral”; ver seção 3.4). 

 

3.1.7 Métodos e complexidade  

De acordo com Davis e Sumara (2006), a complexidade não é caracterizada por um 

método específico, mas por uma perspectiva metodológica que emprega uma variedade de 

métodos para estudar fenômenos complexos. Nesse sentido, a partir da literatura, é possível 

identificar pelo menos quatro diferentes abordagens que relacionam “métodos” e 

“complexidade” (Quadro 13). 
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Quadro 13 – Abordagem de métodos da complexidade 

Abordagem Descrição Referência(s) 

Aplicados à 

complexidade 

Métodos tradicionais aplicados aos estudos de 

sistemas complexos para fins de análise, 

diagnóstico, modelagem e síntese 

Forsman et al. (2014), 

Tolk, Diallo e Mittal 

(2018) 

Específicos das 

ciências da 

complexidade 

Métodos desenvolvidos especificamente para 

sistemas complexos 

Byrne e Callaghan (2014), 

Mitleton-Kelly et al. 

(2018), Castellani (2018) 

Categoria Modelos matemáticos e computacionais, Ciências 

naturais e analogias ideográficas ou Estudos 

narrativos e multimétodos 

Lichtenstein (2018) 

Conceituação Complexidade como paradigma ou objeto de 

estudo 

Poth (2018), Kallemeyn, 

Hall e Gates (2020) 

 Fonte: elaboração própria. 

A primeira abordagem é a aplicação de métodos tradicionais para o estudo de 

sistemas complexos (Forsman et al., 2014). Segundo Tolk et al. (2018), esta aplicação pode 

se dar para fins de análise (e.g., mineração de dados, lógica fuzzy, redes neurais, cadeias de 

Markov), diagnóstico (e.g., complexidade algorítmica, método de Monte Carlo, teorias dos 

grafos, fractais), modelagem (e.g., modelos comportamentais, sistemas dissipativos, teoria 

dos jogos, autômatos celulares, dinâmica de sistemas) ou síntese (e.g., algoritmo genético, 

matriz da estrutura de design, recozimento simulado, optimização por enxame de partículas). 

A segunda abordagem é o desenvolvimento de métodos específicos para sistemas 

complexos (Byrne & Callaghan, 2014; Castellani, 2018; Mitleton-Kelly, Paraskeva, & Day, 

2018). Castellani (2018) indica como áreas promissoras das ciências da complexidade a 

“complexidade baseada em casos”, a “complexidade visual” e os “modelos baseado em 

agente”. Há também a utilização dos conceitos da complexidade para o desenvolvimento de 

métodos específicos, como por exemplo, os métodos Cynefin (Snowden, 2002; Kurtz & 

Snowden, 2003; Snowden & Boone, 2007), para gestão de organizações e gestão do 

conhecimento, e Complexity Leadership (Uhl-Bien, Marion, & McKelvey, 2007; Uhl-Bien 

& Arena, 2017, 2018), direcionado para a gestão da inovação e liderança. Em geral, os 

pesquisadores dessa abordagem utilizam o termo "complexo" para descrever sua 

metodologia e métodos (Kallemeyn et al., 2020). 

A terceira abordagem propõe categorias conforme os tipos de métodos e dados. 

Lichtenstein (2018) propõe três categorias: modelos matemáticos e computacionais (uso de 

métodos e dados quantitativos); ciências naturais e analogias ideográficas (experimentos 

típicos das ciências naturais em sistemas complexos); e estudos narrativos e multimétodos 

(uso métodos e dados qualitativos, predominantemente, como em entrevistas em 
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profundidade e técnicas analíticas indutivas, podendo haver suporte de técnicas/ferramentas 

quantitativas). 

A quarta abordagem distingue de acordo com a conceitualização de complexidade. 

A complexidade pode ser entendida como paradigma alternativo à investigação científica, 

tendo potencial para fundamentar toda a pesquisa de métodos (qualitativos, quantitativos e 

mistos) nos estudos da complexidade como abordagem da investigação. Por outro lado, a 

complexidade pode ser objeto de estudo e, assim, é possível utilizar “métodos adequados 

para sistemas complexos ou para capturar a complexidade” (Kallemeyn et al., 2020) ou 

“métodos sensíveis à complexidade” (Poth, 2018).  

De um modo geral, a (teoria da) complexidade não prescreve um método no sentido 

de técnica. Em vez disso, exige que interpretemos os produtos da aplicação de determinado 

método, seja este “tradicional” ou “específico”, a partir de um paradigma de complexidade 

(Byrne & Callaghan, 2014, p. 257); exige que se assuma que o processo de pesquisa ocorre 

sob condições de complexidade (Poth, 2018), nos alertando para questões como a 

recursividade, a dialógica e a subjetividade do sujeito-pesquisador (Morin, 2010, 2016). 

 

3.1.8 Medidas de complexidade 

Há uma extensa literatura que se refere à complexidade como medida. 

Ilustrativamente, uma busca na base de dados Scopus47, utilizando-se como palavras-chave 

“complexity measure*” ou “measure* of complexity” e como campo de busca “título”, 

retorna 919 documentos. Em comparação, realizando-se o mesmo procedimento na mesma 

base, substituindo o termo “measure” por “theory”, o resultado é de 868 documentos. 

A diversidade do uso e de definições de medidas de complexidade pode ser vista no 

Quadro 14. 

Quadro 14 – Medidas de complexidade 

Medida de 

complexidade 
Definição Referência 

Computacional Número de operações necessárias para a execução de um programa Kolmogorov (1965) 

Organizacional Número de subsistemas de uma organização Daft (1992) 

Organizacional 

vertical 

Número de níveis hierárquicos de uma organização 

Organizacional 

horizontal 

Número de unidades de uma organização 

Organizacional 

geográfica 

Número de instalações distintas de uma organização 

(Continua) 

                                                          
 

47Busca realizada em fevereiro de 2020. 
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(Quadro 14 - Conclusão) 

Bruta Comprimento da mensagem mais curta que descreverá um sistema 

para alguém à distância, empregando linguagem, conhecimento 

e entendimento que ambas as partes compartilham (e sabem que 

compartilham) de antemão 

Gell-Mann (1994) 

Efetiva Comprimento da descrição mais curta considerando-se apenas as 

regularidades de um sistema 

Gell-Mann (1995) 

Relacional Número de relações que precisam ser processadas em paralelo 

durante um processo de solução de problemas 

Halford, Wilson e 

Phillips (1998)  

Interna Quantidade de informação ou energia obtida do ambiente que o 

sistema é capaz de manipular 

Jost (2004) 

Externa Representação da entrada (informação e/ou energia) que o sistema 

recebe 

Componente Número de ações distintas necessárias para resolver os problemas, 

juntamente com a diversidade de informações necessárias para 

realizar esses atos 

Jonassen (2014) 

Coordenativa Variedade de relacionamentos entre os atos de solução de 

problemas 

Dinâmica Número de mudanças nas relações entre os atos de resolução de 

problemas ao longo do tempo 

Entropia de 

Shannon48 

Informação média que uma fonte de mensagem possui para um 

receptor 

Mitchell (2009) 

Grau de 

hierarquia49 

Nível de aninhamento de um sistema 

Profundidade 

lógica50 

Quão difícil é construir determinado objeto  

Profundidade 

termodinâmica51 

Quantidade total de recursos termodinâmicos e informativos 

exigidos pelo processo físico de construção 

Dimensão 

fractal52 

Quantidade de detalhes observáveis em todas as escalas à medida 

que mergulha cada vez mais fundo na cascata infinita de auto-

similaridade 

Estatística53 Quantidade mínima de informações sobre o comportamento 

passado de um sistema que necessária para prever de maneira 

otimizada o comportamento estatístico do sistema no futuro 

Fonte: elaboração própria. 

Medidas de complexidade têm sido utilizadas nas mais diversas áreas e aplicações, 

como por exemplo, na engenharia (Piqueira & Oliveira, 2017), na economia (Mortoza & 

Piqueira, 2017), na gestão de organizações (Anderson, 1999), na ecologia (Piqueira et al., 

                                                          
 

48Baseada em “Shannon, C. E. & Weaver, W. (1963). The mathematical theory of communication. Urbana: 

University of Illinois Press”. 

49Baseada em “Simon, H.A. (1962). The architecture of complexity. Proceedings of the American Philosophical 

Society, 106, 467-482”. 

50Baseada em “Bennett, C. H. (1990). How to define complexity in physics, and why. In W. H. Zurek (ed.). 

Complexity, Entropy, and the Physics of Information (pp. 137–148). Reading: Addison-Wesley. 

51Baseada em “Lloyd, S. and Pagels, H. (1988). Complexity as thermodynamic depth. Annals of Physics, 188, 

186–213. 

52Baseada em “Mandelbrot, B. B. (1977). The Fractal Geometry of Nature. New York: W. H. Freeman”. 

53Baseada em “Crutchfield, J. P. and Young, K. (1989). Inferring statistical complexity. Physical Review 

Letters, 63, 105-108”. 
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2009), na sustentabilidade (Wells, 2012), na linguística (Ortega, 2004), na neurociência 

(Piqueira et al., 2014), entre outras.  

Como observam Gershenson e Heylighen (2005), não há medida universal que nos 

permita estabelecer o grau de complexidade de um sistema arbitrário. No entanto, conforme 

os autores, havendo um quadro de referência em comum, é possível comparar dois sistemas, 

observando que um é mais complexo que o outro.  

Em suma, uma abordagem enxerga a complexidade como propriedade objetiva de 

um sistema, podendo ser medida a partir da quantidade de elementos, quantidade de relações, 

etc.; enquanto outra, alternativamente, a entende como medida subjetiva, correlacionada à 

dificuldade de representar e fazer previsões válidas ou precisas sobre um sistema, tornando-

se essencialmente um fenômeno epistemológico (Boisot & Child, 1999). 

 

3.1.9 Complexidade aplicada e aplicação da complexidade 

De maneira geral, as expressões “complexidade aplicada” e “aplicação da 

complexidade” são utilizadas na literatura com o mesmo sentido. No entanto, na versão mais 

recente do mapa das ciências complexidade, Castellani (2018) indica como uma das áreas 

mais promissoras a “Applied Complexity” (referida como “Complexidade Aplicada”), que 

possui ligação direta com dois pesquisadores, já citados anteriormente: Yaneer Bar-Yam 

(pesquisador na área de dinâmica de sistemas e fundador do New England Complex Systems 

Institute) e David Snowden (pesquisador na área de organizações e criador do Cynefin). 

Conforme o Quadro 15, a Complexidade Aplicada se subdivide em seis subáreas: 

Quadro 15 – Subáreas da Complexidade Aplicada 

Subárea Referências Temas 

Engenharia de 

biossistemas 

Caterina La Porta Biossistemas e complexidade 

Roland Bouffanais Sistemas de engenharia e desenvolvimento de produto 

Inovação 

tecnológica 

Susan Stepney Computação non-standard 

Petra Ahrweller Redes de inovação 

Saúde pública Frances Griffiths Tecnologia da informação na área da saúde 

Yorghos Apostolopoulos Saúde ocupacional e epidemiologia social 

George Kaplan Saúde comunitária 

Joachim Sturmberg Sistemas e complexidade na saúde 

Ana Diez Roux Determinantes sociais da saúde populacional 

Complexidade 

urbana 

Luca Bertonolini Planejamento e transporte urbanos 

Luís Bettencourt Cidades e urbanização 

Sustentabilidade 

e meio ambiente 

Jennifer Wells Sustentabilidade e estudos transformativos 

Alexandra Penn Ecossistemas humanos e políticas de sustentabilidade 

Educação Mark Mason Filosofia da educação 

Renata Phelps Cognição e tecnologia da informação na educação 

Juniper Lovato Design de recurso educacionais para complexidade 

Brent Davis Ensino de matemática 

Fonte: elaborado a partir de Castellani (2018). 
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A partir das subáreas da Complexidade Aplicada, é possível notar a presença de 

diversos de nomes ligados ao Santa Fe Institute (SFI), como por exemplo, Jennifer Wells 

(Sustentabilidade), Luís Bettencourt e Juniper Lovato (Educação). O SFI, inclusive, possui 

um escritório com o mesmo nome – Office of Applied Complexity – que visa aplicar as 

ciências da complexidade em empresas, organizações não-governamentais, agências 

governamentais, organizações sem fins lucrativos, etc. Atualmente, há dois projetos em 

andamento: i) medidas complexas de classificação e previsão de desempenho de 

organizações humanas (cidades, universidades, empresas, etc.) e ii) avaliação das estratégias 

de combate ao discurso de ódio online e à polarização social (SFI, 2020)54. 

Dado o impacto das pesquisas realizadas no âmbito do SFI, dentro e fora da 

academia, assim como sua importância histórica, há textos acadêmicos e não acadêmicos 

que utilizam a expressão “complexidade aplicada” para se referirem especificamente às 

pesquisas do SFI.  

 Contudo, conforme observado anteriormente, é preciso registrar que o SFI possui 

uma abordagem específica (essencialmente quantitativa) entre as inúmeras possibilidades 

nos estudos da complexidade, chamada de “complexidade restrita” (Morin, 2007; Malaina, 

2015; Human, 2016; Woermann, Human, & Preiser, 2018). Ainda, vale pontuar, conforme 

Byrne e Callaghan (2014, p. 158), que “aplicar” significa “transformar um sistema 

axiomático não interpretado em um sistema interpretado, fazendo com que os termos das 

equações representem aspectos da realidade” e, portanto, a subjetividade é parte do processo 

de “aplicação da complexidade”, mesmo que a abordagem seja quantitativa, como a do SFI. 

Em vista disso, ainda que seja pertinente, em termos acadêmicos, distinguir 

“aplicação da complexidade” e Complexidade Aplicada – considerando-a como uma 

disciplina específica (Castellani, 2018) – pode-se incluir a segunda na ideia geral da 

primeira. 

 

3.2 História e epistemologia da complexidade 

Estabelecidas as noções gerais, essa seção visa pavimentar o caminho para o 

entendimento das diversas abordagens da complexidade. 

                                                          
 

54Santa Fe Institute (2020). Applied Complexity. Disponível em: <https://santafe.edu/applied-

complexity/office>. Acesso em: 19 abr. 2020. 
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As descrições e discussões desta seção emergiram do estudo de trabalhos sobre 

história e epistemologia da complexidade (Waldrop, 1992; Morin & Le Moigne, 2000; 

Browaeys & Baets, 2003; Wallerstein, 2004; Alhadeff-Jones, 2008; Morin, 2007, 2010; 

Castellani & Hafferty, 2009; Mitchell, 2009; Abraham, 2011; Wells, 2012; Byrne & 

Callaghan, 2014; Castellani, 2018), que possibilitaram a organização cronológica de eventos 

importantes desde os trabalhos seminais até os desenvolvimentos mais recentes. 

O Quadro 16 mostra o mapeamento dos eventos realizado a partir desses estudos e 

com base na divisão da história da complexidade proposta por Wells (2012, p. 19-51): teorias 

pré-sistemas (até 1921), teorias de sistemas (1922-1976) e teorias da complexidade (1977-

atualmente). 

Quadro 16 – Cronologia da complexidade 

Fase Ano Evento 
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- Autores como Wells, Alhadeff-Jones e Morin identificam nos trabalhos de Heráclito (500 a. 

C.) conceitos hoje entendidos como “emergência” e “auto-organização” 

- Autores como Wells e Morin observam na filosofia budista discussões sobre questões como 

reducionismo e a ideia de “todo” 

- Churchman e Capra identificam o “I Ching” como uma abordagem sistêmica 

- Bertalanffy identifica conceitos de sistemas nos trabalhos de Nicolau de Cusa (1401-1464) e 

Gottfried von Leibniz (1646-1716) 

- Morin observa que Pascal (1623-1662), Kant (1724-1804) e Nietzsche (1844-1900) 

começaram a contestar a mecânica newtoniana 

1772 Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert publicam “Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers”, obra apontada como uma das pioneiras na proposição 

de unificação do conhecimento 

1865 Claude Bernard publica “Introduction à l’étude de la médicine experimentale”, trabalho chave 

para o desenvolvimento do conceito de feedback em processos biológicos e fisiológicos 

1871 James Clerk Maxwell publica “Theory of Heat”, onde propõe o experimento conhecido como 

“demônio de Maxwell”, sugerindo que a segunda lei da termodinâmica seria verdadeira 

apenas estatisticamente 

1914 Henri Poincaré publica "Science and Method"; foi o primeiro a propor a noção de caos 

determinístico, desenvolvida posteriormente por Edward Lorenz e que inspiraria o SFI 
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1922 Moritz Schlick, orientador de doutorado de Ludwig von Bertalanffy, organizou o Círculo de 

Viena, grupo de filósofos e cientistas dedicados ao positivismo lógico, entre os quais 

estavam Karl Popper, Kurt Gödel, Ludwig Wittgenstein, Rudolph Carnap, entre outros  

1925 Alfred J. Lotka publica “Elements of Physical Biology”,  considerado o primeiro texto sobre 

biologia teórica / biologia matemática / biologia física, influenciando Bertalanffy 

1925 Alfred North Whitehead publica "Science and the Modern World"; citado por diversos autores 

como central para o desenvolvimento de uma epistemologia da complexidade 

1927 Werner Heisenberg propõe o princípio da incerteza (mecânica quântica) 

1931 Kurt Gödel prova os teoremas da incompletude 

1934 Gaston Bachelard publica "O novo espírito científico", apontado por diversos autores como o 

primeiro a propor a complexidade como problema epistemológico 

1942 O Cybernetic Group é constituído por oito pesquisadores que ficaram conhecidos como 

“cyberneticians” das áreas de matemática (Norbert Wiener, John von Neumann e Walter 

Pitts) engenharia (Julian Bigelow e  Claude Shannon) e neurobiologia (Rafael Lorente de 

No, Arturo Rosenblueth e Warren McCulloch) 

(Continua) 
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(Quadro 16 – Continua) 

 1943 Warren McCulloch e Walter Pitts publicam “A Logical Calculus Immanent in Nervous 

Activity”, trabalho seminal do que hoje se conhece como “inteligência artificial” 
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1946-

1953 

A Cibernética nasce a partir de uma série de dez encontros conhecidos como “Macy 

Conferences”, onde os cyberneticians se reuniram com cientistas sociais, como Kurt Lewin 

(Gestalt, psicologia social), Gregory Bateson e Margaret Mead (antropologia). Esses 

encontros também contaram com pesquisadores como Heinz von Foerster e W. Ross Ashby. 

As discussões envolveram as implicações da teoria geral dos sistemas, da dinâmica de 

sistemas e da cibernética para diversas áreas, especialmente, a matemática, a engenharia, a 

biologia e a psicologia 

1947 Warren Weaver publica "Science and complexity", onde desenvolve os conceitos de 

complexidade organizada e complexidade desorganizada; diversos autores apontam este 

texto como a introdução da complexidade nas ciências 

1948 Claude E. Shannon publica artigo "A Mathematical Theory of Communication", trabalho 

seminal sobre a teoria da informação, que seria posteriormente publicada em livro 

juntamente com Warren Weaver, em 1963 

1948 Bertalanffy publica livro em alemão sobre a Teoria Geral dos Sistemas, que começa a ser 

traduzido para o inglês em uma série de artigos, em 1951, e em livro, em 1968 

1948 Norbert Wiener cria o termo "cibernética" e publica "Cybernetics: Or control and 

communication in the animal and the machine" 

1950 Norbert Wiener publica “The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society” 

1950 Bertalanffy publica artigo "An outline of general system theory" na revista The British Journal 

for the Philosophy of Science 

1951 Bertalanffy publica “General system theory: a new approach to unity of Science” na revista 

Human Biology, uma série de quatro artigos (em inglês) baseados no seu livro original (em 

alemão) 

1956 William Ross Ashby publica “An Introduction to Cybernetics” 

1956 Kenneth Ewart Boulding publica “General Systems Theory - The Skeleton of Science” 

1956 A Society for General Systems Research (SGSR) é criada por Bertalanffy, Ralph Gerard, 

Kenneth Boulding e Anatol Rapoport. Por ter sido fundada na Universidade de Stanford, a 

SGSR também era conhecida como Stanford Group. Neste mesmo ano, a SGSR criou um 

periódico com este nome que serviu como principal veículo de comunicação com a 

comunidade acadêmica nos anos 1960 e 1970 

1960 A SGSR influenciou um grupo pesquisadores que ficou conhecido como Stanford School, 

entre os quais estão, Nancy Cartwright, John Dupré, Ian Hacking, Patrick Suppes e Peter 

Galison, considerados influentes teóricos na interface entre filosofia da ciência e 

complexidade 

1959-

1961 

Diversos pesquisadores, entre eles, W. Ross Ashby, Heinz von Foerster e Gottard Gunther, 

organizam uma série de três encontros (1959, 1960 e 1961), considerada a origem da 

cibernética de segunda ordem ou teoria meta-cibernética de sistemas auto-organizados 

1961 Jay Wright Forrester publica "Industrial Dynamics", considerada a primeira apresentação da 

Dinâmica de Sistemas; posteriormente, o autor estende sua teoria em “Urban Dynamics” 

(1969) e “World Dynamics” (1971) 

1961 Gordon Pask publica “An Approach To Cybernetics” 

1962 Joseph Henry Woodger, membro do Theoretical Biology Club da Universidade de  

Cambridge, traduz o livro de Bertalanffy do alemão para o inglês, publicado como "Modern 

Theories of Development: An Introduction to Theoretical Biology", estabelecendo uma 

conexão entre os grupos de Viena e Cambridge 

1962 Herbert Simon publica "The Architecture of Complexity: Hierarchic Systems" no Proceedings 

of the American Philosophical Society, considerado trabalho chave para a introdução da 

complexidade nas ciências administrativas e de gestão  

1962 Rachel Carson publica "Silent Spring", considerado o ponto de partida da área de ecologia, 

que do ponto de vista da complexidade, lança luz à questão das inter-relações entre 

interesses políticos, comerciais e econômicos e impactos ecológicos e da saúde 

(Continua) 
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(Quadro 16 – Continua) 

 
1963 Claude E. Shannon e Warren Weaver publicam "The Mathematical Theory of 

Communication". É interessante observar a sutil mudança no título do livro em relação ao 

do artigo publicado por Shannon em 1948, intitulado "A Mathematical Theory of 

Communication", que revela a generalização do trabalho 
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1963 Edward Lorenz publica “Deterministic Nonperiodic Flow”, no Journal of the Atmospheric 

Sciences, considerado o início da teoria do caos, onde desenvolveu a ideia de efeito 

borboleta 

1966 John von Neumann publica "Theory of self-reproducing automata", livro editado e 

completado por Arthur W. Burks 

1966-

1970 

Conrad Hal Waddington organiza as conferências de Serbelloni (1966, 1967, 1968, 1970), 

que resulta no livro "Self-Organizing Systems: the Emergence of Order", publicado em 

1987; pesquisadores importantes para o campo da complexidade como René Thom e Stuart 

Kauffman participaram das conferências 

1967 René Thom publica em francês estudo considerado o início da teoria da catástrofe, traduzido 

para o inglês em 1972, intitulado "Structural stability and morphogenesis" 

1968 O Clube de Roma é fundado por Aurelio Peccei. Este grupo foi responsável por estabelecer a 

dinâmica de sistemas (teoria dos sistemas dinâmicos complexos) como a abordagem 

matemática da Teoria Geral dos Sistemas  

1968 Bertalanffy publica "General system theory: foundations, development, applications" 

1969 Criação do Groupe des Dix, grupo de cientistas e filósofos franceses que se reuniu 

regularmente entre 1969 e 1976 para discussão de temas diversos relacionados à 

complexidade (e.g., cibernética, teoria dos sistemas, teoria da informação), entre eles, Edgar 

Morin, Henri Atlan, Jacques Attali e Michel Serres 

1969 Herbert Simon publica "The Sciences of the Artificial" 

1969 Murray Gell-Mann, co-fundador do Santa Fe Institute, vence o prêmio Nobel em física 

1972 Gregory Bateson publica "Steps to an Ecology of Mind", importante referência para o 

desenvolvimento do conceito de ecologia da ação em Morin 

1972 Donella H. Meadows publica "The limits to growth: A report for the Club of Rome's Project 

on the Predicament of Mankind", primeiro trabalho que reporta os encontros do Clube de 

Roma 

1972 Jacques Monod publica “Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of 

Modern Biology”, importante referência para o desenvolvimento do conceito de emergência  

1972 Fundação do Centre de Royaumont pour les Sciences de l'Homme, por Edgar Morin, François 

Jacob, Jacques Monod, Jonas Salk e Salvador Luria, que marcou a consolidação da ideia de 

dialógica ou paradigma dialógico 

1972 Criação do periódico Kybernetes, com foco em estudos das áreas de cibernética, sistemas e 

gestão 
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1977 Edgar Morin publica o primeiro volume de “O Método – A natureza da natureza”, considerado 

o início das teorias da complexidade geral (ou generalizada, também chamada de teorias 

transdisciplinares da complexidade), trabalho que teve continuidade com a publicação de 

mais cinco volumes entre 1981 e 2006 

1977 Ilya Prigogine ganha o prêmio Nobel em química 

1977 Gregoire Nicolis e Ilya Prigogine publicam “Self-organization in Nonequilibrium Systems: 

From Dissipative Structures to Order through Fluctuations” 

1977 Bernoit Mandelbrot publica “The fractal geometry of nature” 

1977 Conrad Hal Waddington publica “Tools for Thought: How to Understand and Apply the Latest 

Scientific Techniques of Problem Solving”, considerado trabalho chave para a junção das 

teorias da complexidade e do caos 

1979 Gregory Bateson publica “Mind and Nature: A Necessary Unity” 

1980 Edgar Morin publica o segundo volume de “O Método – A vida da vida” 

1980 Humberto Maturana e Francisco Varela publicam “Autopoiesis and Cognition: the Realization 

of the Living” 

(Continua) 
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(Quadro 16 – Continua) 
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1980 A Conferência de Cerisy (Colloques de Cerisy), importante evento intelectual francês, propõe 

o tema "teorias da complexidade" 

1982 Edgar Morin publica “Science avec conscience” 

1984 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers publicam “Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with 

Nature” 

1984 Jean-Pierre Dupuy publica “Orders and Disorders: Quest for a New Paradigm” 

1984 Fundação do Santa Fe Institute (SFI), que teve como principal motivação os trabalhos de René 

Thom e Edward Lorenz, reunindo expoentes da complexidade como Murray Gell-Mann, 

W. Brian Arthur, Geoffrey West, Melanie Mitchell, Luis Bettencourt, entre outros 

1986 Edgar Morin publica o terceiro volume de “O Método – O conhecimento do conhecimento” 

1986 Anotol Rapoport publica “General System Theory: Essential Concepts and Applications” 

1986 Stephen Wolfram publica artigo “Approaches to complexity engineering” na revista Physica 

1987 Humberto Maturana e Francisco Varela publicam “The Tree of Knowledge: The Biological 

Roots of Human Understanding” 

1987 James Gleick publica “Chaos: Making a new Science”, considerado um dos principais 

trabalhos para a popularização da complexidade 

1989 Heinz Pagels publica “The Dreams of Reason: The Computer and the Rise of the Sciences of 

Complexity” 

1989 Gregoire Nicolis e Ilya Prigogine publicam “Exploring Complexity: An Introduction” 

1991 Edgar Morin publica o quarto volume de “O Método – As ideias” 

1991 Gregory Bateson publica “A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind” 

1991 Criação do periódico Computational Complexity, com foco em matemática e ciência da 

computação 

1992 M. Mitchell Waldrop publica “Complexity: the emerging science at the edge of order and 

chãos”, onde relata a história do Santa Fe Institute, considerado um dos principais trabalhos 

para a popularização da complexidade 

1992 Roger Lewin publica “Complexity: Life at the Edge of Chaos”, considerado um dos principais 

trabalhos para a popularização da complexidade 

1993 Stuart A. Kauffman publica “The Origins of Order: Self-Organization and Selection in 

Evolution”; criador do conceito de fitness landscape 

1994 Murray Gell-Mann publica “The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the 

Complex” 

1994 Jean-Pierre Dupuy publica “The Mechanization of the Mind”, onde critica o movimento 

cibernético 

1995 Criação do periódico Complexity, que publica estudos teóricos, metodológicos e práticos 

aplicados a sistemas complexos 

1995 Murray Gell-Mann publica artigo "What is Complexity?" no periódico Complexity 

1996 Per Bak publica “How nature works: The science of self-organized criticality”, onde 

desenvolveu o conceito de criticalidade auto-organizada 

1996 Fundação do New England Complex Systems Institute (NECSI), por Yaneer Bar-Yam, em 

Cambridge, Massachusetts 

1996 Fritjof Capra, importante autor para a popularização da complexidade, publica “The Web of 

Life: A New Scientific Understanding of Living Systems” 

1997 Ilya Prigogine publica “The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature” 

1998 John Holland publica “Emergence: From chaos to order” 

1998 David Byrne publica “Complexity Theory and the Social Sciences: An Introduction”, principal 

referência sobre estudos de complexidade em ciências sociais até a publicação de um novo 

livro pelo mesmo autor, em 2014, juntamente com Gill Callaghan 

1998 Paul Cilliers publica “Complexity and Postmodernism”, uma das principais referências sobre 

teorias da complexidade geral (ou generalizada/transdisciplinar) 

1998 Fundação do Modeling of Complex Systems and the Association for Complex Thinking (MPX-

APC) por Jean-Louis Le Moigne e Edgar Morin, na França 

(Continua) 
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(Quadro 16 – Continua) 
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1999 Fundação do Institute for the Study of Coherence and Emergence (ISCE), contando com 

pesquisadores como Michael Lissack, Kurt Richardson, Peter Allen, David Snowden, Paul 

Cilliers, Roger Lewin, entre outros 

1999 Criação do periódico Emergence (que posteriormente se tornou Emergence: Complexity and 

Organization) pelo ISCE, cobrindo todo o espectro de estudos de complexidade, desde 

organizações a questões sociais e ambientais, até filosofia 

2001 Edgar Morin publica o quinto volume de “O Método – A humanidade da humanidade” 

2001 Criação do periódico Journal of Complexity, com foco em complexidade computacional 

2002 Stephen Wolfram publica “A new kind of science” 

2003 John Urry publica “Global Complexity”, estendendo os conceitos da complexidade aos 

estudos sobre globalização 

2004 Edgar Morin publica o sexto e último volume de “O Método – Ética” 

2004 Criação do periódico Ecological Complexity, com foco em estudos sobre bio-complexidade e 

ecologia 

2005 Edgar Morin apresenta as ideias de complexidade restrita e complexidade geral no 

“Colloquium Intelligence de la complexité: ´epistémologie et pragmatique” 

2005 O periódico Theory, Culture & Society publica número especial intitulado “The Complexity 

Turn”, editado por John Urry, contando com artigos de importantes pesquisadores como 

Helga Nowotny, Fritjof Capra, David Byrne e Paul Cilliers. O mesmo periódico já havia 

publicado um importante artigo, de autoria de Nigel Thrift, intitulado “The Place of 

Complexity”, em 1999 

2006 Criação do periódico Journal of Systems Science and Complexity, com foco em teorias, 

metodologias e aplicações matemáticas das ciências da complexidade 

2007 Criação da primeira versão do Mapa das Ciências da Complexidade por Brian Castellani, que 

resultou na publicação do livro “Sociology and Complexity Science: a new field of inquiry”, 

em 2009, com Frederic Hafferty. Nessa primeira versão, os nomes em destaque eram: 

Benoit Mandelbrot, Stuart Kauffman, Per Bak, Francisco Varela, Humberto Maturana, John 

Holland, Robert Axelrod e Duncan Watts (Anexo A) 

2008 Carlos Gershenson publica "Complexity: 5 questions", onde importantes referências explicam 

o conceito de complexidade que utilizam, de maneira acessível ao grande público, entre os 

quais: Peter Allen, Brian Arthur, Yaneer Bar-Yam, Paul Cilliers, Stuart Kauffman, Melanie 

Mitchell, Edgar Morin, Grégoire Nicolis e Stephen Wolfram 

2009 Criação da segunda versão do Mapa das Ciências da Complexidade (Anexo B) por Brian 

Castellani, adicionando destaque a Ludwig von Bertalanffy, Norbert Wiener, Edgar Morin, 

John von Neumann, Howard Thomas Odum, Paul Cilliers, David Byrne, Nigel Gilbert, 

Manuel Castells, Immanuel Wallerstein, Albert-Laszlo Barabasi, Joshua Epstein e Robert 

Axtell 

2009 Melanie Mitchell publica “Complexity: A Guided Tour”, considerado um livro acessível ao 

grande público sobre as pesquisas do Santa Fe Institute 

2009 Neil Johnson publica “Simply Complexity: A Clear Guide to Complexity Theory”, livro de 

divulgação científica sobre complexidade 

2010 Criação do periódico Advances in Complex Systems, com foco em estudos multidisciplinares 

de sistemas complexos e computação 

2010 Criação do periódico Fractals, com foco em geometria fractal e escalas 

2011 O volume “Philosophy of Complex Systems” é publicado, editado por Cliff Hooker, como 

parte da série “Handbook of Philosophy of Science” 

(Continua) 
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(Quadro 16 – Conclusão) 
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2005 O “The SAGE Handbook of Complexity and Management” é publicado, editado por Peter 

Allen, Steve Maguire e Bill McKelvey, considerado como principal referência de estudos 

da complexidade na área de gestão 

2012 Criação da terceira versão do Mapa das Ciências da Complexidade (Anexo C), por Brian 

Castellani, adicionando destaques a Isaac Newton, Henri Poincaré, W. Roos Ashby, Andrei 

Kolmogorov, Ilya Prigogine, Yaneer Bar-Yam, Jean-Louis Deneubourg, Niklas Luhmann, 

Herman Haken, Scott Page, Friederich Hayek, Thomas Schelling, Douglas Hofstadter e 

Melanie Mitchell 

2013 Criação do periódico Journal of Complex Networks, com foco em estudos de redes complexas 

nas áreas de matemática, física e computação 

2013 A Stanford School realiza conferências com os membros originais (exceto Ian Hacking), na 

Universidade de Stanford, contando com apresentações de pesquisadores considerados 

como “a próxima geração da escola” 

2014 David Byrne e Gill Callaghan publicam “Complexity Theory and the Social Sciences: The 

state of art”, principal referência sobre estudos de complexidade em ciências sociais 

2018 Criação da quarta versão do Mapa das Ciências da Complexidade (Anexo D), por Brian 

Castellani, não havendo mais destaque tão claro entre os nomes como nas versões anteriores  

2018 O “Handbook of Research Methods in Complexity Science: Theory and Applications” é 

publicado, editado por Eve Mitleton-Kelly, Alexandros Paraskevas e Christopher Day  

2021 Brian Castellani e Lasse Gerrits anunciaram o desenvolvimento de uma ramificação do Mapa 

da Complexidade, o Mapa da Complexidade Social, com publicação prevista para 2022 no 

livro intitulado “The Social Complexity Atlas” (Editora Edward Elgar). Este novo mapa 

focará nas seguintes áreas: teoria dos sistemas sociais, cibernética social, epistemologia e 

filosofia da complexidade, complexidade econômica e econofísica, e-science, 

complexidade visual, big data e política e avaliação 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2.1 Fases das teorias da complexidade 

O estudo dos trabalhos sobre história e epistemologia da complexidade deixam claro 

que não há consenso sobre sua origem. Para Alhadeff-Jones (2008, p. 68) e Browaeys e 

Baets (2003, p. 332) o filósofo francês Gaston Bachelard55 foi o primeiro a abordar o 

problema fundamental da complexidade no que diz respeito à epistemologia; Burnes (2005) 

aponta que as origens das teorias da complexidade estão nas tentativas dos meteorologistas 

de construir modelos matemáticos de sistemas climáticos, sendo Edward Lorenz 

considerado o responsável pelo trabalho seminal56; Manson (2001, p. 406) aponta os 

trabalhos de Whitehead57 sobre “filosofia dos organismos”; Morin observa nos trabalhos de 

Pascal58 (1623-1662), Kant (1724-1804) e Nietzsche (1844-1900) questionamentos 

                                                          
 

55Bachelard, G. (1934/2008). O novo espírito científico. São Paulo: Edições 70. 

56Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20(2), 130-141. 

57Whitehead, A. (1925/2006). A ciência e o mundo moderno. São Paulo: Paulus. 

58De acordo com Morin (2010, p. 181-182), a seguinte frase pode ser atribuída a Pascal: “Só posso compreender 

um todo se conheço, especificamente, as partes, mas só posso compreender as partes se conhecer o todo”. 
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fundamentais sobre a ciência clássica e a mecânica newtoniana; outros vão ainda mais longe 

e enxergam a problemática da complexidade em escritos chineses do I Ching (Churchman, 

Capra), nos trabalhos de Heráclito (Wells, Alhadeff-Jones e Morin) e nas sociedades 

indígenas (Wells, 2012, p. 24). 

É possível identificar teorias precursoras, ou teorias pré-sistemas, desenvolvidas até 

1921 (Wells, 2012), apontadas por diversos autores como fundamentais para os 

desenvolvimentos posteriores. Com base nos estudos revisados, pode-se citar os trabalhos 

de Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert (unificação do conhecimento, 1772), Claude 

Bernard (conceito de feedback, 1865), James Clerk Maxwell (trabalho considerado como 

precursor da termodinâmica prigoginiana, 1871) e Henri Poincaré (noção de caos 

determinístico, considerado precursor dos trabalhos de Lorenz, 1914). 

A fase de teorias de sistemas (1922-1976) se inicia com a formação do Círculo de 

Viena59,60, grupo de positivistas lógicos liderado por Moritz Schlick, orientador de doutorado 

de Ludwig von Bertalanffy, reunindo nomes como Karl Popper, Kurt Gödel, Ludwig 

Wittgenstein, Rudolph Carnap, Hans Hahn, entre outros. 

Este evento é considerado como marco de uma nova fase, pois, segundo Wells (2012, 

p. 26), a motivação de Bertalanffy para iniciar seu trabalho de desenvolvimento de uma 

teoria geral dos sistemas foi a discordância com as ideias desenvolvidas por este grupo, 

baseadas no positivismo lógico. 

Neste período ocorrem inúmeros eventos centrais para o desenvolvimento da 

complexidade, entre os quais destaca-se: 

 O desenvolvimento de ideias e conceitos como: princípio da incerteza, na 

mecânica quântica (Heisenberg), teoremas da incompletude (Gödel), efeito 

borboleta (Lorenz); 

 A publicação de trabalhos seminais relacionados à: teoria da informação 

(“The Mathematical Theory of Communication” de Claude Shannon e 

Warren Weaver), teoria geral dos sistemas (“General system theory: 

                                                          
 

59Um estudo detalhado da história do Círculo de Viena pode ser encontrado em “Ouelbani, M. (2009). O Círculo 

de Viena (2ª ed.). São Paulo: Parábola Editorial. 

60Para Morin (2011a, p. 281), o “estágio supremo da concepção clássica da ciência foi alcançado pelo 

positivismo lógico que acredita basear-se em duas rochas absolutas, a lógica e a realidade empírica, certo de 

que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados 

empíricos”. 
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foundations, development, applications” de Bertalanffy), teoria cibernética 

(“Cybernetics: Or control and communication in the animal and the 

machine", de Norbert Wiener), teoria da catástrofe (“Structural stability and 

morphogenesis” de René Thom) e teoria do caos (“Deterministic Nonperiodic 

Flow” de Lorenz); estes dois últimos considerados como origens das 

pesquisas do Sante Fe Institute (ver seção 3.1.9); 

 A formação de grupos tidos como origens dessas teorias como: o Cybernetic 

Group (Wiener, Shannon, von Neumann); a Society for General Systems 

Research (Bertalanffy, Rapoport); o Groupe des Dix (Morin, Atlan, Attali) e 

o Centre de Royaumont pour les Sciences de l'Homme (Morin, Monod). 

 

A última fase, teorias da complexidade, que se estende até os dias atuais, se inicia 

com uma série de eventos significativos no ano de 1977: 

 Bernoit Mandelbrot publica "The fractal geometry of nature", trabalho 

seminal para o desenvolvimento das pesquisas sobre fractais; 

 Conrad Hal Waddington publica "Tools for Thought: How to Understand and 

Apply the Latest Scientific Techniques of Problem Solving", considerado 

trabalho pioneiro no estabelecimento da junção das teorias da complexidade 

e do caos; 

 Ilya Prigogine ganha o prêmio Nobel em química pelos seus estudos em 

termodinâmica de processos irreversíveis com a formulação da teoria das 

estruturas dissipativas e, no mesmo ano, juntamente com Gregoire Nicolis, 

publicam "Self-organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative 

Structures to Order through Fluctuations"61; 

 Edgar Morin publica o primeiro volume da sua principal obra, “O Método – 

A natureza da natureza” (1977/2016), considerado o início das teorias da 

complexidade geral (ou generalizada, também chamada de teorias 

transdisciplinares da complexidade), trabalho que teve continuidade com a 

                                                          
 

61Anos antes, como mencionado anteriormente, Prigogine havia publicado importante artigo para o 

desenvolvimento da noção de desordem organizadora, que pode ser encontrado em “Prigogine, I. (1972). La 

thermodynamique de lavie. La Recherche, 3(24), 547-562”. 
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publicação de mais cinco volumes (Morin, 1980/2015b, 1986/2015c, 

1991/2011a, 2001/2012, 2004/2017); 

 

Neste período também ocorrem diversos eventos marcantes para a história da 

complexidade, dos quais destacam-se: 

 Desenvolvimentos de conceitos e áreas de pesquisa como: sistema adaptativo 

complexo (SFI; ver seção 3.1.6), complexidade aplicada (SFI; ver seção 

3.1.9), estruturas dissipativas (Prigogine, Stengers), complexidade geral e 

restrita (Morin, Le Moigne; ver seção 3.4), autopoisese (Maturana, Varela), 

complexidade crítica (Cilliers; ver seção 3.3.2), entre outros; 

 Fundação de centros de pesquisa: Santa Fe Institute (SFI; considerado o 

maior centro de pesquisa em sistemas complexos do mundo), New England 

Complex Systems Institute (NECSI; pelo influente pesquisador Yaneer Bar-

Yam), Modeling of Complex Systems and the Association for Complex 

Thinking (MPX-APC, por Jean-Louis Le Moigne e Edgar Morin); Institute 

for the Study of Coherence and Emergence (ISCE, por pesquisadores 

influentes como Michael Lissack, Kurt Richardson, Peter Allen, David 

Snowden, Paul Cilliers, Roger Lewin, entre outros); 

 Publicação de trabalhos de popularização como: “Chaos: Making a new 

science” (Gleick, 1987), "Complexity: the emerging science at the edge of 

order and chaos", que relata a história do SFI (Waldrop, 1992), “Complexity: 

Life at the Edge of Chaos” (Lewin, 1999), “Complexity: A Guided Tour”, 

que explica os principais temas de pesquisa do SFI (Mitchell, 2009); 

 Difusão da aplicação da complexidade em áreas específicas como: na área de 

gestão (Allen, Maguire, & McKelvey, 2011), ciências sociais (Byrne & 

Callaghan, 2014) e metodologia (Mitetlon-Kelly, Paraskevas, & Day, 2018); 

 Criação de periódicos científicos62 como: Computational Complexity (1991), 

Complexity (1995), Emergence (1999), Journal of Complexity (2001), 

Ecological Complexity (2004), Journal of Systems Science and Complexity 

                                                          
 

62Ver Quadro 16 para as descrições de escopo. 
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(2006), Advances in Complex Systems (2010), Fractals (2010) e Journal of 

Complex Networks (2013); 

 Criação do Mapa das Ciências da Complexidade: originalmente em 2007, 

atualizado em 2009, 2012 e 2018, com previsão de uma ramificação 

(Complexidade social) para 2022. 

 

3.2.2 Gerações de teorias da complexidade 

A partir desta breve noção cronológica da complexidade, é possível distinguir três 

gerações de teorias da complexidade (Alhadeff-Jones, 2008), como mostra o Quadro 17:  

Quadro 17 – Gerações de teorias da complexidade 

Geração Surgimento Teorias/abordagens 

Primeira 1940 Teoria matemática da comunicação 

Autômatos e redes neurais 

Cibernética 

Pesquisa operacional 

Segunda 1960 Ciências da computação e da engenharia 

Ciências da gestão e inteligência artificial 

Ciências dos sistemas 

Auto-organização 

Dinâmica não linear 

Biologia evolucionária 

Terceira 1980 Sistemas adaptativos complexos 

Inteligência da complexidade 

Fonte: elaborado a partir de Alhadeff-Jones (2008). 

A primeira geração tem raízes na época da Segunda Guerra Mundial e foi 

intensamente influenciada pelos estudos nas áreas de computação eletrônica e pesquisa 

operacional. Este grupo é composto pela teoria matemática da comunicação; autômatos e 

redes neurais; cibernética; e pesquisa operacional. 

 

Teoria matemática da comunicação. As teorias de informação e comunicação surgem a 

partir da teoria matemática da comunicação formulada em 1947 por Shannon (Shannon, 

1948; Shannon & Weaver, 1963), que desenvolveu seu trabalho a partir de questões práticas 

identificadas na companhia telefônica Bell e em seu trabalho anterior sobre criptografia 

militar.  
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Autômatos e redes neurais. A teoria dos autômatos surge a partir de trabalhos anteriores de 

lógica formal e simbólica e das contribuições de Alan Turing na década de 1930. 

Posteriormente, a teoria dos autômatos foi enriquecida pelos trabalhos de McCulloch e Pitts 

(1943)63 em redes neurais e de Von Neumann (1966) sobre auto-reprodução. 

 

Cibernética. Em 1941, como consequência de pesquisas sobre armas antiaéreas, surgiu o 

conceito de cibernética que, a partir de 1948, designou um amplo campo de estudo com os 

trabalhos de Norbert Wiener (1948/2017). Com base no desenvolvimento da teoria da 

informação e da teoria dos autômatos, a cibernética introduziu o conceito de 

“retroalimentação” para descrever como um sistema pode operar adaptando-se ao seu 

ambiente. 

 

Pesquisa operacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, equipes multidisciplinares, 

chamadas “grupos de análise operacional”, foram formadas para responder a problemas de 

tática e estratégia. Institucionalizada como “pesquisa operacional” no final da guerra, surge 

um campo de estudo focado no desenvolvimento de algoritmos para lidar com processos de 

decisão multidimensionais que envolvem incerteza. Assim, problemas com centenas ou 

milhares de variáveis podiam ser reduzidos a expressões matemáticas lineares. 

 

A segunda geração surge nos anos 1960, ainda impulsionada pelos desafios impostos 

pela Segunda Guerra Mundial e pelo avanço da institucionalização de campos de estudo 

originados na primeira geração. Este grupo é composto pelas ciências da computação e da 

engenharia; ciências da gestão e inteligência artificial; ciências dos sistemas; auto-

organização; dinâmica não linear; e biologia evolucionária. 

 

Ciências da computação e da engenharia. Na década de 1950, a extensão das redes 

telefônicas e o desenvolvimento de grandes companhias de seguros, impuseram às ciências 

da computação e da engenharia o desafio de conceber e controlar sistemas amplos. As 

perspectivas abertas por estas ciências fundamentaram o surgimento de abordagens de 

                                                          
 

63McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. The 

Bulletin of Mathematical Biophysics, 5(4), 115-133. 
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avaliação quantitativa da complexidade, permitindo a comparação da complexidade de 

diferentes sistemas. 

 

Ciências da gestão e inteligência artificial. Os avanços da pesquisa operacional e da 

cibernética, assim como a incorporação da teoria dos jogos e das contribuições de Herbert 

Simon e colaboradores sobre “processos de tomada de decisão em organizações” (Simon, 

1947) e “solução de problemas heurísticos” (Simon & Newell, 1958) contribuíram para a 

surgimento de um novo campo designado como “inteligência artificial” (IA), posicionado 

na interface entre as ciências econômicas, ciências da computação, psicologia e lógica. 

 

Ciências dos sistemas64. A Teoria Geral dos Sistemas desenvolvida por Bertalanffy 

(1968/2015) e a contribuição de outros importantes pesquisadores, como Boulding (1956), 

desencadearam um movimento durante a década de 1950 que tentou identificar estruturas e 

mecanismos invariantes em diferentes tipos de conjuntos organizados, dando origem a 

diversas teorias de sistemas. Desde a década de 1970, as teorias de sistemas seguiram dois 

caminhos diferentes, epistemologicamente antagônicos, sendo um deles focado no estudo de 

sistemas a partir dos componentes e seus relacionamentos entendidos como fenômenos 

objetivos, e o outro focado no reconhecimento da natureza construtivista da complexidade e 

da importância da compreensão da relação observador-fenômeno. 

 

Auto-organização. O conceito de auto-organização foi desenvolvido por uma série de 

pesquisadores importantes, desde a década de 1930 na biologia (Bertalanffy) e na psicologia 

(Gestalt), passando pela década de 1950 com as pesquisas sobre autômatos, cibernética 

(Wiener) e cibernética de segunda ordem (von Foerster), etc., até ser enriquecido pelo 

trabalho de Atlan (1972)65, que ajudou a redefinir os fenômenos organizados complexos 

como emergências, produzidas não apenas a partir de sua ordem constitutiva, mas também 

da desordem (ruído ou flutuação) que caracteriza as relações entre seus próprios 

componentes. 

 

                                                          
 

64Ver seção “3.1.5 Sistema: do objeto ao macroconceito”. 

65Atlan, H. (1972) L’Organisation Biologique et la Théorie de l’Information (Paris, Hermann). 
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Dinâmica não linear. O progresso na compreensão dos fenômenos auto-organizados teve 

grandes consequências para o estudo da dinâmica não linear. Por meio da descoberta de 

estruturas dissipativas66 e dos fractais67 e do desenvolvimento das teorias da catástrofe68 e 

do caos69, o estudo da dinâmica não linear renovou drasticamente o vocabulário associado à 

complexidade e os recursos disponíveis para descrevê-lo. 

 

Biologia evolucionária. Durante os anos 1960, o progresso da tecnologia e os 

desenvolvimentos associados à cibernética e à auto-organização desafiaram as abordagens 

tradicionais da biologia. Teorias sobre o surgimento da vida70 e evolução71 foram revisitadas, 

assim como novas teorias surgiram, especialmente sobre cognição72,73, gerando novas 

interpretações de “adaptação”, “evolução”, “auto”, “autonomia”, “emergência”, e 

posicionando o estudo da evolução da vida no centro dos desenvolvimentos subsequentes 

sobre fenômenos complexos. 

 

A terceira geração surge nos anos 1980 e está ligada aos caminhos divergentes 

provenientes das teorias de sistema da segunda geração. Assim, esse grupo é composto pelos 

sistemas adaptativos complexos (SACs) e pela inteligência da complexidade. 

 

Sistemas adaptativos complexos. As teorias sobre SACs podem ser posicionadas na 

fronteira entre as pesquisas em dinâmica não linear, biologia evolutiva e ciências artificiais. 

Entre as principais pesquisas estão aquelas relacionadas a algoritmos genéticos74, redes 

                                                          
 

66Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). Order out of chaos: man's new dialogue with nature. New York, Bantam. 

67Mandelbrot, B. (1977). The fractal geometry of nature. New York: WH Freeman. 

68Thom, R. (1972). Structural stability and morphogenesis. Paris: Interéditions. 

69Gleick, J. (1987/2008). Chaos: Making a new science. London: Penguin Group. 

70Monod, J. (1972). Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology. New York: 

Vintage. 

71Gould, S. J., & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. 

Paleobiology, 3(2), 115-151. 

72Bateson, G. Steps to an Ecology of Mind (1972). Chicago: The University of Chicago Press.  

73Maturana, H., & Varela, F. (1984/2018). A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão 

humana. São Paulo: Palas Athena. 

74Holland, J. H. (1992). Adaptation in Natural and Artificial Systems: An introductory analysis with 

applications to biology, control and artificial intelligence. Cambridge: MIT Press. 
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booleanas75, criticalidade auto-organizada76 e autômatos celulares77. Os SACs ganharam 

notoriedade com a criação do Santa Fe Institute (ver seção 3.1.6). O estudo de SACs reforçou 

uma lógica ascendente no campo científico, i.e., a de que a compreensão da complexidade 

requer que os pesquisadores criem e organizem as regras (simples) de sua concepção, em 

vez de tentar deduzi-las por meio da observação empírica. 

 

Inteligência da complexidade. Entre 1945 e 1975, o status e a legitimidade epistemológica 

das ciências constituídas com base no paradigma da complexidade organizada (Weaver, 

1948) raramente eram investigados. Estudos publicados no final da década de 1970, que 

agora são considerados clássicos, contribuíram para a nova onda de pesquisas 

epistemológicas e conceituais que possui os trabalhos de Morin como eixo central78. 

Localizado na interseção de filosofia, física, biologia e ciências humanas, Morin contribuiu 

para a legitimidade de várias tendências de pesquisa sobre a construção de novos modelos 

de produção de conhecimento. 

 

Alhadeff-Jones (2008) conclui observando que, por um lado, somos levados a crer 

que o desenvolvimento de teorias hoje associadas à complexidade seguiu um caminho linear, 

mas, por outro lado, a heterogeneidade de significados e a multiplicidade de definições, 

tendências e campos de estudo iluminam a desordem que moldou sua evolução. 

 

 

 

  

                                                          
 

75Kauffman, S. A. (1993). The Origins of Order: Self-organization and selection in evolution. New York: 

Oxford University Press. 

76Bak, P., & Chen, K. (1991). Self-Organized Criticality. Scientific American, 264, 46–53. 

77Wolfram, S. (2001). A New Kind of Science. Champaign: Wolfram Media. 

78Morin, E.  (1977/2016). O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina; Morin, E.  (1980/2015b). 

O método 2: a vida da vida (5ª ed.). Porto Alegre: Sulina; Morin, E.  (1986/2015c). O método 3: o 

conhecimento do conhecimento (5ª ed.). Porto Alegre: Sulina; Morin, E.  (1991/2011). O método 4: as ideias 

(5ª ed.). Porto Alegre: Sulina; Morin, E.  (2001/2012). O método 5: a humanidade da humanidade (5ª ed.). 

Porto Alegre: Sulina; Morin, E.  (2004/2017c). O método 6: ética (5ª ed.). Porto Alegre: Sulina. 
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3.3 Tipologias da complexidade: análise descritiva 

Diante da variedade de conceitos, origens e gerações da complexidade, Maguire, 

McKelvey, Mirabeau e Öztas (2006) afirmam que os “cientistas da complexidade” pouco 

discutem e quando o fazem não conseguem responder uma questão fundamental: a 

complexidade é propriedade de um sistema, das suas partes e interações; ou é propriedade 

de uma dada interpretação, representação ou simulação de um sistema? 

Esse questionamento nos alerta que é preciso ir além das noções e conceitos gerais e 

tentar compreender os nuances e contextos dos usos da complexidade; tentar compreender 

as diferentes abordagens, construídas a partir de perspectivas epistemológicas, ontológicas, 

axiológicas e metodológicas distintas. 

Como verificado, as diferenças conceituais e metodológicas dos estudos da 

complexidade têm origem no seu próprio desenvolvimento histórico que é fragmentário e 

ramificado (Alhadeff-Jones, 2008; Mazzochi, 2016; ver seção 3.2), abrangendo um amplo 

período de tempo, desde, por exemplo, os trabalhos de Poincaré (1854-1912) que deram 

origem à teoria dos sistemas dinâmicos até as áreas emergentes da Complexidade Aplicada 

(Castellani, 2018; ver seção 3.1.9). Nesse sentido, é comum encontrar na literatura autores 

que conceitualizam complexidade como uma “miríade de ciências da complexidade” 

(Mathews, White, & Long, 1999, p. 439) ou, ainda mais vagamente, como uma “série de 

campos de estudo” (Thrift, 1999, p. 34), “termo genérico para várias teorias, ideias e 

programas de pesquisa derivados de disciplinas científicas” (Burnes, 2005), um “espaço 

multifacetado em que diferentes caminhos de pesquisa, originados em diversos contextos 

históricos e teóricos, se fundem” (Heylighen, Cilliers, & Gershenson, 2017), “um conjunto 

de teorias e modelos às vezes conflitantes” (Lissack, 1999). 

Há também diferenças terminológicas entre os autores. Como observam Byrne e 

Callaghan (2014, p. 17), “nenhuma disciplina tem posse da terminologia da complexidade; 

muitas a utilizam”. A complexidade tem sua própria terminologia e se baseia em uma 

variedade de disciplinas e campos como fontes. Tais terminologias, embora geralmente 

relacionadas, podem ser múltiplas e às vezes até contraditórias. Por exemplo, para citar dois 

autores extensamente referenciados na literatura: “agentes adaptativos”, “modelos internos” 

e “SACs” em Holland (1996) correspondem, respectivamente, a “SACs”, “schema” e 

“composite SAC” em Gell-Mann (1995) (Maguire et al., 2006, p. 204). Ainda, Preiser (2019, 

p. 3) acrescenta que muitos dos conceitos e termos utilizados na literatura de complexidade 

nem mesmo existiam há 70 anos. 
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Além disso, como observa Mazzochi (2016), os pesquisadores geralmente estão tão 

imersos em seu campo de atividade que correm o risco de perder a perspectiva geral (e 

histórica). No entanto, segundo o autor, um pré-requisito para compreender a complexidade 

é ter uma imagem global sobre ela, ou seja, investigar como uma estrutura inclusiva é 

formada pela interação de vários itens teóricos e conceituais. 

O debate sobre como integrar diferentes abordagens formando tal estrutura inclusiva 

ainda é incipiente, mas essencial para o avanço dos estudos da complexidade em geral 

(Malaina, 2015; Human, 2016; Woermann et al., 2018). Pretende-se contribuir com esse 

debate com base na revisão, análise e discussão de diferentes tipologias da complexidade, 

convergindo na proposição de uma estrutura analítico-conceitual que permita caracterizá-

las, reconhecê-las como diferentes e articulá-las. A intenção, portanto, não é definir “qual a 

melhor abordagem”, mas sim compreender suas potencialidades, limitações e contribuições, 

para avançar o entendimento da variedade de usos da complexidade nas propostas/ações de 

educação em engenharia. 

No Quadro 18 estão elencadas as tipologias estudadas e seus critérios de classificação 

das abordagens: 

Quadro 18 – Tipologias da complexidade 

Autor(es) Tipologia Critério de classificação 

Weaver (1948) Simplicidade, Complexidade organizada 

e Complexidade desorganizada 

Tipo de problema científico 

Cramer(1993), Maguire e 

McKelvey (1999) 

Subcrítica/Newtoniana, 

Fundamental/Estocástica e 

Crítica/Emergente 

Quantidade de informação 

necessária para descrever o sistema 

Funtowicz e Ravetz 

(1994) 

Ordinária e Emergente Princípio de finalidade 

Boisot e Child (1999) Redução e Absorção Estratégia metodológica 

Maguire et al. (2006), 

Maguire (2011), Thietart 

e Forgues (2011) 

Objetivista e Interpretativista Corrente da filosofia da ciência 

Strand (2002) Simplicidade, Complexidade fina e 

Complexidade espessa 

Conceitualização de complexidade 

Manson (2001, 2003) Algorítmica, Determinística e Agregada  Base teórica 

(Continua) 
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(Quadro 18 – Conclusão) 

McKelvey (2004), 

Maguire et al. (2006), 

Maguire (2011) 

Escola europeia e Escola norte-americana Origem e linha teóricas 

Burnes (2005) Metafórica e Matemática Nível de formalização 

Morin (2007) Complexidade restrita e complexidade 

geral 

Epistemologia da complexidade 

Alhadeff-Jones (2008) Primeira, segunda e terceira gerações Origens epistêmicas e socioculturais 

Richardson (2008) Neo-reducionista, Metafórica e Crítica-

pluralista 

Ontologia da complexidade 

Cudworth e Hobden 

(2009, 2012) 

Metáfora, Ciência unificada, Rede e 

Diferenciada  

Dualidade social-natural  

Wells (2012) Teorias pré-sistemas, de sistemas e da 

complexidade 

Temporal 

Tsoukas (2017) Disjuntiva e Conjuntiva/Relacional Epistemologia, ontologia e 

praxeologia 

Yolles (2019a, 2019b) Continuum Hard-Soft Grau de tangibilidade das 

propriedades dos agentes 

Preiser (2019) Computacional e Crítica Fenômeno de interesse 

Kallemeyn et al. (2020) Paradigma científico, Estudo de sistemas 

complexos, Quadro conceitual, 

Metodologia/método 

Tipo de contribuição 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nesta seção, descreve-se cada uma das tipologias, buscando compreender seus 

pilares teóricos, objetivos, métodos e contribuições, assim como as convergências e 

diferenças entre elas. 

 

3.3.1 Simplicidade, complexidade organizada e complexidade desorganizada 

O texto de Warren Weaver (1948), intitulado “Science and Complexity”79, é uma 

tipologia frequentemente citada na literatura. De acordo com Morin (2010, p. 175-176), este 

é “o primeiro grande texto sobre a complexidade”. 

De maneira geral, o autor discute os limites dos métodos científicos tradicionais que 

envolvem “coleta, descrição, classificação e observação de efeitos simultâneos e 

aparentemente correlatos” (Weaver, 1948, p. 536).  

                                                          
 

79Texto publicado originalmente no livro “Weaver, W. (1947). The Scientist Speak. New York: Boni & Gaer 

Inc”, republicado como artigo no periódico American Scientist, no ano seguinte: “Weaver, W. (1948). 

Science and Complexity. American Scientist, 36, 536-544”. 
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Do ponto de vista histórico, este artigo foi publicado logo após a Segunda Guerra 

Mundial, sendo influenciado pelo surgimento da Pesquisa Operacional e pelos primeiros 

computadores desenvolvidos para o esforço de guerra. Foi escrito na época em que Weaver 

formulava ideias que seriam publicadas posteriormente com Claude Shannon em “The 

Mathematical Theory of Communication” (Shannon & Weaver, 1963), trabalho que lançou 

as bases para a teoria da informação (Wirth, 2004). 

Segundo a tipologia de Weaver, existem três tipos de problemas na ciência: de 

simplicidade, de complexidade organizada e de complexidade desorganizada. Os problemas 

de simplicidade possuem poucas variáveis e referem-se aos modelos científicos clássicos 

que sublinham o status do método científico que se baseia na objetividade, explicação causal, 

análise quantitativa dos dados e certeza. A complexidade desorganizada lida com 

"problemas de inúmeras variáveis adequadas para análise de probabilidade" (Wirth, 2004, 

p. 65), quando um grande número de variáveis está envolvido em fenômenos desordenados 

em vários níveis da organização (Alhadeff-Jones, 2008, p. 69). Já os problemas de 

complexidade organizada são orgânicos e apresentam um número moderado de variáveis e 

inter-relações que não podem ser totalmente capturadas nem nas estatísticas de 

probabilidade, nem suficientemente reduzidas a uma fórmula simples (Weaver, 1948, p. 

539). 

Simplicidade envolve “problemas de duas, três ou quatro variáveis”. Exemplos de 

questões de complexidade desorganizada são princípios como a “entropia na termodinâmica, 

descontinuidade na mecânica quântica e a natureza explosiva dos fenômenos estelares”. Já 

fenômenos de natureza biológica, médica, psicológica, econômica e política, são problemas 

de complexidade organizada (Weaver, 1948, p. 539-540). Ilustrativamente, o autor utiliza o 

bilhar como exemplo: um problema de simplicidade seria prever o movimento e a velocidade 

de uma bola de bilhar na mesa; de complexidade organizada seria prever o estado final de 

todas as bolas após um intervalo de tempo; e de desorganizada seria considerar 100.000 

bolas de sinuca se movendo constantemente na mesa (Weaver, 1948, p. 537-538). 

Para o autor, a ciência é extremamente competente na resolução de problemas de 

simplicidade, com base nos conhecimentos da física anteriores a 1900, suficientes para tratar 

poucas variáveis; e de complexidade desorganizada, a partir do desenvolvimento da 

mecânica estatística e da análise de probabilidade, capazes de lidar com um número 

astronômico de variáveis. Por outro lado, os problemas de complexidade organizada 

apresentam um número moderado de variáveis e inter-relações que não podem ser totalmente 

capturadas nem nas estatísticas de probabilidade, nem suficientemente reduzidas a uma 
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fórmula simples, “deixando intocada uma grande região central”; e é justamente sobre essa 

lacuna fundamental que a ciência deveria se debruçar pelos próximos 50 anos (Weaver, 

1948, p. 539). Passados mais de 70 anos, a lacuna permanece. 

Por fim, vale registrar, conforme Alhadeff-Jones (2008), que a distinção de Weaver 

entre complexidade desorganizada e organizada, com base na distinção entre complexidade 

calculável e incalculável, forma a base da desunião que ainda está presente nas teorias 

contemporâneas da complexidade. 

 

3.3.2 Subcrítica, fundamental e crítica 

Cramer (1993) propõe três abordagens de complexidade dependendo da quantidade 

de informação necessária para explicar determinado fenômeno: subcrítica, fundamental e 

crítica. Posteriormente, Maguire e McKelvey (1999) desenvolvem a tipologia de Cramer 

referindo-se às abordagens, respectivamente, como newtoniana, estocástica e emergente. 

Utiliza-se aqui a terminologia original de Cramer80. 

A complexidade subcrítica existe quando a quantidade de informações necessárias 

para descrever o sistema é menos complexa que o próprio sistema. Conforme Cramer (1993, 

p. 213), sistemas de complexidade subcrítica “são estritamente determinísticos e permitem 

previsão exata” e são “reversíveis” (em referência às contribuições de Prigogine e Stengers). 

Por exemplo, a fórmula da força, F = m.a, é muito mais simples em termos de informação 

do que tentar descrever os inúmeros estados, velocidades e taxas de aceleração necessários 

à compreensão da força de um objeto em queda (Maguire & McKelvey, 1999, p. 28). 

No extremo oposto, está a complexidade fundamental, em que a descrição de um 

sistema é tão complexa quanto o próprio sistema; em outras palavras, o número mínimo de 

bits de informação necessário para descrever os estados é igual à complexidade do sistema 

(McKelvey, 2008, p. 241). Cramer classifica sistemas caóticos e estocásticos nessa 

categoria, embora sejam fundamentalmente diferentes, já que o primeiro é orientado por 

“regras simples” (caos determinístico), enquanto o segundo é aleatório (caos puramente 

aleatório e probabilístico) (Maguire & McKelvey, 1999; McKelvey, 2008). 

Por fim, entre a subcrítica e a fundamental, está a complexidade crítica. O que define 

essa categoria é a possibilidade de estruturas determinísticas simples emergentes ajustarem-

se aos critérios de complexidade newtonianos, mesmo que os fenômenos subjacentes 

                                                          
 

80Diversos exemplos de fenômenos classificados de acordo com essa proposta podem ser vistos em Cramer 

(1993, p. 215-217). 
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permaneçam estocásticos e complexos (Maguire & McKelvey, 1999, p. 29). Os sistemas 

dessa categoria são considerados como "longe do equilíbrio" (Prigogine & Stengers, 1984; 

Byrne & Callaghan, 2014).  

 

3.3.3 Ordinária e emergente 

Funtowicz e Ravetz (1994) desenvolvem as ideias de complexidade ordinária e 

emergente. Sardar e Ravetz (1994) também discutem esses conceitos. 

A complexidade ordinária está associada a uma teleologia simples, resultando em 

proibição de diversidade e prevenção de novidades. Já a complexidade emergente exige um 

pensamento dialético em que “contradição” se torna um conceito-chave. 

De acordo com Sardar e Ravetz (1994, p 564-565), contradição “expressa uma 

heurística geral, uma maneira de ver o mundo, que engloba complexidade, mudança e 

conflito como naturais e essenciais; enfatiza a coexistência de forças antagônicas e o fato de 

que tudo, toda política, tem um custo”. Nesse sentido, a complexidade emergente nos 

permite desenvolver uma nova concepção de prática científica, envolvendo um novo 

entendimento epistemológico, metodológico e de relações de poder. 

 

3.3.4 Redução e absorção  

Boisot e Child (1999) argumentam que existem duas estratégias para lidar com a 

complexidade: reduzindo-a ou absorvendo-a. O objetivo da redução da complexidade é 

convergir para “a representação única mais apropriada” da variedade associada a fenômenos 

complexos. Já a absorção da complexidade pretende capturar “representações múltiplas e às 

vezes conflitantes” de fenômenos por parte dos diferentes atores envolvidos (Boisot & Child, 

1999, p. 238). 

Maguire (2011, p. 88) associa a redução de Boisot e Child ao “objetivismo”, 

enquanto a absorção está relacionada ao “interpretativismo”. Tsoukas e Hatch (2001, p. 981) 

acrescentam que, ao passo que a estratégia de redução busca “convergência” e 

“representações singulares” sobre um fenômeno diverso, o objetivo da estratégia de absorção 

é “explicitamente divergente” e pode ser colocado da seguinte maneira: “gerar novas ideias 

e, assim, contribuir para expandir as possibilidades de pensamento e ação”. 
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3.3.5 Objetivista e interpretativista  

Maguire e McKelvey (1999), Maguire et al. (2006), Maguire (2011) e Thietart e 

Forgues (2011) afirmam que as abordagens da complexidade podem ser objetivistas ou 

interpretativistas. 

As abordagens objetivistas “buscam, por meio da aplicação das ciências da 

complexidade, entender os processos pelos quais interações irregulares e complexas podem 

gerar ordem a partir de regras determinísticas simples” (Thietart & Forgues, 2011, p. 53). 

Para os adeptos dessa abordagem, o fenômeno de interesse é um sistema complexo, i.e., a 

complexidade está no sistema, e a modelagem matemática é utilizada com o objetivo de 

filtrar a subjetividade humana (Maguire, 2011). Como exemplo, pode-se citar a modelagem 

baseada em agentes (agent-based modelling) (Maguire et al., 2006).  

As abordagens interpretativistas entendem a complexidade como interpretação 

subjetiva da realidade (Maguire et al., 2006) e buscam “fornecer explicações contextuais e 

interpretativas de um fenômeno complexo por meio de métodos qualitativos, pesquisa-ação 

e abordagens narrativas” (Maguire, 2011). Maguire e McKelvey (1999) distinguem as 

abordagens interpretativistas reflexivas e, portanto, sensíveis a questões epistemológicas, 

daquelas que não o são, apoiando-se em bases teóricas pouco firmes. 

Objetivistas são “redutores de complexidade”, enquanto interpretivistas são 

“absorvedores de complexidade”81 (Maguire et al., 2006, p. 165). As abordagens também se 

diferenciam em termos da filosofia da ciência que as sustentam: os trabalhos objetivistas 

tendem ao positivismo ou às vertentes do pós-positivismo, adotam uma ontologia e uma 

epistemologia baseadas na existência e acessibilidade de informações objetivas sobre 

determinado sistema e consideram representações/modelos científicos como apolíticos e 

neutros; por outro lado, os trabalhos interpretativistas tendem ao pós-modernismo ou pós-

estruturalismo, adotam uma ontologia e uma epistemologia baseadas na impossibilidade de 

identificar qualquer informação como objetiva e são sensíveis à política das representações 

científicas, bem como aos limites e à natureza provisória do conhecimento sobre sistemas 

complexos (Maguire et al., 2006, p. 174-175). 

 

 

 

                                                          
 

81“Complexity-reducers” e “complexity-absorbers” (Maguire et al., 2006, p. 165). 
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3.3.6 Simplicidade, complexidade fina e complexidade espessa 

Strand (2002) define três abordagens: visão simplificada, fina (thin complexity) e 

espessa (thick complexity) da complexidade. Na visão simplificada ou “simplicidade” a 

palavra "complexo" é utilizada em contraste com "simples". Há a crença de que problemas 

práticos podem ser reduzidos a um conjunto de problemas técnicos, sendo que um número 

limitado de aspectos relevantes, uma vez suficientemente compreendidos e controlados, 

fornecem a solução. Nesta abordagem, “o todo (problema prático) nada mais é do que a soma 

das partes (técnicas)”. Para o autor, alguém com esta visão “acredita que há uma resposta 

racional e objetiva para a maioria das perguntas e que ele próprio conhece algumas dessas 

respostas” (Strand, 2002, p. 166)82. 

Resumidamente, a visão simplificada é baseada nos seguintes aspectos: metafísica 

objetivista-mecanicista-materialista, física simples e reducionismo (i.e., o mundo externo 

tem uma existência objetiva, independente do ser humano, e consiste num sistema de partes 

distintas e distinguíveis, que pode ser totalmente conhecido e descrito em termos 

matemáticos e lógicos, e explicado por um conjunto limitado leis físicas); metodologia, 

epistemologia e antropologia filosófica simples (i.e., uma vez que o mundo pode ser 

entendido em termos de subsistemas isolados, é possível “cortar a natureza em suas 

costuras”83); o conhecimento é essencialmente uma questão de observação e descrição 

neutras e pode ser expresso em linguagem na qual as unidades de significado são 

perfeitamente determinadas e fixas, e, portanto, não pode ser objeto da moral); e 

reflexividade simples (i.e., “a visão simples é a verdade”) (Strand, 2002, p. 166-167). 

À visão fina de complexidade, o autor se refere como o mainstream das “ciências da 

complexidade” em que complexidade é uma propriedade bem definida, simulada em 

computadores, gerenciada por especialistas e às vezes até quantitativamente medida (Strand, 

2002, p. 165). Como exemplo, pode-se citar estudos sobre comportamento auto-organizado, 

autômatos celulares, modelagem baseada em agentes de todos os tipos, entre outros (p. 168). 

                                                          
 

82O autor pontua que um tratamento adequado dessa tradição de pensamento requer anos de estudo e uma 

abordagem abrangente e profunda, mas que, para o propósito de se diferenciar as abordagens é suficiente 

esboçar um estereótipo da visão de mundo da simplicidade (Strand, 2002, p. 166). 

83“Cutting nature at its seams” (Strand, 2002, p. 167). 
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Strand afirma que, por um lado, as práticas associadas à visão fina de complexidade 

avançaram o conhecimento com relação às limitações da visão simplificada. A “crença 

ingênua na lei da causalidade foi substituída por um entendimento de que há sistemas que 

são sensíveis a mudanças nas condições iniciais” e que geralmente exibem dinâmicas que 

não podem ser descritas adequadamente com base numa visão simplificada. Por outro lado, 

no que diz respeito às práticas tradicionais ou mainstream de sistemas complexos, prevalece, 

definitivamente, uma perspectiva mecanicista-reducionista. Os modelos baseados em 

agentes, por exemplo, utilizam regras de comportamento fixas e não adaptativas. A noção 

de complexidade da visão fina é compatível com a visão simplificada, havendo apenas 

algumas mudanças de cunho metodológico. A natureza continua podendo ser cortada em 

suas costuras; a diferença é apenas que “as linhas são mais finas, mais entrelaçadas, e não 

em linhas retas” (Strand, 2002, p. 169). 

Finalmente, a visão espessa da complexidade, em contraposição à ideia de que a 

complexidade se resume a uma propriedade de um sistema, sugere que, em parte, ela reside 

na relação entre sistema e observador – “não é sobre o mundo como ele é, mas o que podemos 

dizer das observações sobre ele” (Strand, 2002, p. 170). Nesse sentido, há uma mudança no 

que diz respeito à relação entre conhecimento e ação: “o conhecimento, por mais verdadeiro 

ou objetivo, não pode ser pensado como algo inteiramente fora do campo da ação”; é preciso 

reconhecer que o sujeito impõe um contexto (que se impõe sobre ele), e assumir que as 

escolhas, sejam elas metodológicas ou teóricas, sejam baseadas em fatos ou valores, 

acarretam, invariavelmente, algum “custo” (p. 172). 

 

3.3.7 Algorítmica, determinística e agregada  

Manson (2001, 2003), e posteriormente Reitsma (2003) e O’Sullivan (2004), 

diferenciam entre complexidade algorítmica, determinística e agregada. 

Manson (2001) afirma que a abordagem algorítmica faz duas “contribuições 

auxiliares” à teoria da complexidade no geral. A primeira abordagem, a complexidade 

algorítmica, calcula o esforço necessário para resolver um problema matemático, podendo 

ser útil para a escolha de determinada técnica (e.g., alocação de recursos, encontrar o 

caminho mais curto em uma rede). A segunda medida está relacionada à teoria da informação 

e é definida como o algoritmo computacional mais simples que pode reproduzir o 

comportamento do sistema, permitindo condensar as inúmeras interações entre os 

componentes do sistema em medidas simples (e.g., classificação de imagens detectadas 

remotamente). O principal erro que se pode incorrer na aplicação da complexidade 
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algorítmica a fenômenos sociais é equiparar dados com conhecimento, uma vez que aspectos 

como a experiência vivida e o significado a ela atribuído estão além de expressões 

algorítmicas (Manson, 2001, p. 406). 

A complexidade determinística é ancorada nas teorias do caos e da catástrofe, e 

introduz quatro características principais: i) o uso de matemática determinística e atratores 

determinísticos; ii) a noção de retroalimentação; iii) os conceitos de sensibilidade às 

condições iniciais e bifurcação; e iv) as ideias de caos determinístico, atrator estranho e 

fractal84. 

Enquanto as abordagens algorítmica e determinística se baseiam em equações 

matemáticas e em suposições sobre o funcionamento dos sistemas complexos, a 

complexidade agregada busca capturar o que resulta da interação dos componentes do 

sistema. Nessa abordagem, um sistema complexo pode ser definido a partir dos seguintes 

conceitos inter-relacionados: interação; estrutura interna e ambiente circundante; 

aprendizado e memória; comportamento emergente; mudança e evolução85 (Manson, 2001, 

p. 409-412). 

Manson (2003, p. 18-19) define a abordagem da complexidade agregada como uma 

coleção de modelos vinculados a teorias específicas de determinada disciplina que fazem 

suposições sobre a operação de sistemas complexos. A principal metodologia para “agregar 

a complexidade” é a simulação computacional, pois permite realizar uma “simulação 

exploratória” (Manson, 2001, p. 411).  

 

3.3.8 Escola europeia e norte-americana  

McKelvey (2004), Maguire et al. (2006) e Maguire (2011) defendem que as 

abordagens da complexidade se diferenciam quanto às origens e contribuições, resultando 

na formação das escolas europeia e norte-americana (Quadro 19). 

 

 

 

                                                          
 

84Tais ideias são definidas, exemplificadas e discutidas, conceitual e matematicamente, em Manson (2001, p. 

407-409). 

85Tais ideias são definidas, exemplificadas e discutidas, conceitual e matematicamente, em Manson (2001, p. 

409-412). 
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Quadro 19 – Escolas europeia e norte-americana da complexidade 

Origem 
Escola 

Europeia Norte-americana 

Matemática Poincaré (sistemas dinâmicos não 

lineares) 

Mandelbrot (fractal) 

Casti (não-linearidade) 

Física, 

termodi-

nâmica 

Bénard (células de Bénard) 

Prigogine (termodinâmica) 

Favre (turbulência e ordem) 

Allen (adaptação evolucionária) 

Haken (sinergética) 

Kaye (fractal) 

Filosofia Popper (processos irreversíveis) 

Stengers (irreversibilidade do tempo) 

Mainzer (criação de ordem) 

- 

Biologia Elgen e Schuster (auto-otimização) 

Cramer (estruturas dissipativas) 

Langton (vida artificial) 

Salthe (auto-organização) 

Depew e Weber (evolução e auto-organização) 

Engenharia - Holland (algoritmo genético, co-evolução) 

Medicina - Kauffman (paisagem de aptidão) 

Ciência da 

computação 

- Wolfram (modelagem computacional de 

estruturas emergentes) 

Economia - Arthur (feedback positivo em economias) 

Anderson (complexidade aplicada) 

Multidis-

ciplinar 

- Gleick (caos) 

Pines (fundamentos do SFI) 

Lewin (origens do SFI) 

Waldrop (história do SFI) 

Fonte: elaborado a partir de Maguire et al. (2006, p. 168) e Maguire (2011, p. 81). 

A escola europeia se baseia principalmente nas ciências físicas, enfatizam a 

matemática (McKelvey, 2004) e dedicam esforços à seguinte questão: como entidades 

desorganizadas de determinado sistema submetido a uma fonte de energia imposta 

externamente aparentemente se organizam em estruturas que se sustentam ou se reproduzem 

enquanto a diferença de energia é mantida (Maguire et al., 2006, p. 167)? Ou, em outras 

palavras, como a ordem é gerada a partir do caos86 (Maguire, 2011, p. 80)? 

Os conceitos fundamentais da literatura dessa escola são parâmetros de controle e 

transição de fase87 (McKelvey, 2004). Byrne e Callaghan (2014, p. 36-37) explicam que o 

termo "parâmetros de controle" se refere aos elementos de um sistema, menores que o 

sistema como um todo, em que alterações podem ter um efeito tal que a natureza do sistema 

é alterada qualitativamente, i.e., o sistema passará por uma “transição de fase”. 

A escola norte-americana se baseia principalmente nas ciências sociais e da vida e na 

teoria do caos, enfatizam modelos de simulação computacional baseados em agentes 

                                                          
 

86Em referência à expressão “order from chaos” de Prigogine e Stengers (1984). 

87As expressões phase transition, phase space e possibility space são utilizadas intercambiavelmente na 

literatura. 
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(McKelvey, 2004) e buscam, de maneira geral, compreender como padrões emergem 

espontaneamente a partir de regras simples em sistemas complexos (Maguire, 2011). 

Conforme Maguire et al. (2006), a escola norte-americana possui estreita relação com o SFI. 

Pode-se notar, por exemplo, a presença de John Holland, M. Mitchell Waldrop e David 

Pines, nomes ligados diretamente ao SFI, este último, inclusive, como seu co-fundador.    

Com relação à escola europeia, vale registrar a desconsideração, por parte dos 

autores, da corrente de pensamento francesa, que originou o que hoje é conhecido como 

“complexidade geral” (Morin, 2007) ou “inteligência da complexidade” (Alhadeff-Jones, 

2008; ver seções 3.2 e 3.3). 

Maguire et al. (2006, p. 169) afirmam que enquanto a escola europeia foca nos 

“processos sistema-ambiente que resultam no surgimento de ordem”, a escola norte-

americana enfatiza os “processos intra-sistema que resultam em emergência”. Apesar das 

diferenças entre as escolas, os autores concordam que “uma explicação completa dos 

fenômenos emergentes em sistemas complexos requer referência a conceitos de ambas” 

(McKelvey, 2004; Maguire et al., 2006; Maguire, 2011). 

 

3.3.9 Metafórica e matemática 

Burnes (2005) diferencia as abordagens metafórica e matemática. O autor defende a 

ideia, atribuída a Goldberg e Markoczy (2000), de que “se a modelagem (matemática) 

explícita da complexidade for removida, é perturbador imaginar o que realmente restará”. 

Burnes utiliza o tema de mudanças organizacionais para ilustrar sua ideia: 

(...) existe um mundo de diferença entre reestruturar uma organização 

porque a ciência descobriu que essa ação é necessária e fazê-lo porque é 

isso que uma simulação em computador mostrou que um bando de 

pássaros88 faria se enfrentasse a turbulência do vento (Burnes, 2005, p. 86). 
 

Para o autor, uma abordagem oferece meios de descobrir matematicamente como e 

por que as organizações funcionam (abordagem matemática), proporcionando fatos 

comprovados e testáveis, enquanto a outra é meramente um dispositivo metafórico 

(abordagem metafórica); e acrescenta que a abordagem metafórica pode oferecer algumas 

ideias interessantes sobre como as organizações podem funcionar, mas perde qualquer força 

prescritiva. 

                                                          
 

88Burnes faz referência ao exemplo do comportamento dos pássaros voando em bando (flock of birds), 

ilustrativo dos estudos de sistemas complexos.  
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As proposições do autor, ainda que expostas de maneira resumida, podem ser 

criticadas por apresentarem notáveis simplificação e redução de ambas as abordagens. Por 

um lado, propõe que o funcionamento de um sistema social, neste caso uma empresa, pode 

ser completamente explicado matematicamente, e, por outro, reduz as contribuições teóricas 

e conceituais das teorias dos sistemas e da complexidade ao exemplo do comportamento dos 

pássaros. 

Além disso, a proposta de Burnes negligencia uma extensa literatura de 

complexidade das ciências socais que não se identificam nem com as abordagens ditas 

matemáticas, nem com as ditas metafóricas (Richardson, 2005; Byrne & Callaghan, 2014). 

Por fim, a premissa do autor com relação às “abordagens metafóricas”, supondo que estas 

têm a pretensão de prescrever algo, é equivocada.  

 

3.3.10 Neo-reducionista, metafórica e crítica-pluralista 

Richardson (2008) propõe que o “movimento da complexidade” pode ser organizado 

em três escolas de pensamento89 interdependentes que formam entre si um sistema 

complexo: neo-reducionista, metafórica e crítica-pluralista. 

A escola neo-reducionista está fortemente associada à busca por uma “teoria de 

tudo”, i.e., por “uma explicação acontextual para a existência de tudo” (Richardson, 2008, 

p. 17-18). Esta escola busca descobrir os princípios gerais de sistemas complexos baseada 

no seguinte silogismo: 

i. Existem conjuntos simples de regras matemáticas que, quando 

seguidas por um computador, dão origem a padrões extremamente 

complicados; 

ii. O mundo contém muitos padrões extremamente complicados; 

iii. Com a ajuda de computadores poderosos, os cientistas podem 

descobrir as regras simples subjacentes aos fenômenos 

extremamente complicados do mundo. 

 

De acordo com Richardson (2008), a busca por tais leis e princípios gerais – objetivo 

central do movimento geral dos sistemas – tem sido uma maneira “altamente motivadora e 

                                                          
 

89O autor utiliza “escola de pensamento” de maneira intercambiável com as seguintes expressões: abordagens, 

temas, divisões, perspectivas e comunidades. 
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produtiva de fazer ciência” (p. 18). Contudo, apesar da retórica sobre “a reformulação da 

visão de mundo, levando-nos da era da ciência mecanicista (linear) para um mundo novo e 

complexo”, muitos teóricos dessa escola herdaram suposições de seus predecessores 

(mecanicistas), simplesmente mudando o foco de um tipo de modelo para outro. 

Supostamente, os modelos "ruins" (lineares) foram substituídos por modelos "bons" (não 

lineares). O autor afirma que não há como negar o poder e a utilidade desses novos modelos 

(e.g., simulação baseada em agentes, algoritmos genéticos) propostos pelos neo-

reducionistas, mas que é importante perceber que o foco continua sendo o próprio modelo, 

e não a maneira de pensar (Richardson, 2008, p. 19). Assim, a escola neo-reducionista 

“contribui adicionando uma nova coleção de ferramentas analíticas ao conjunto de 

ferramentas dos tomadores de decisão” (Richardson, 2008, p. 21). 

A escola metafórica, por sua vez, propõe que a complexidade fornece uma lente 

poderosa para “enxergar” os fenômenos. A crença subjacente é a de que o mundo social é 

intrinsecamente diferente do mundo natural. Como tal, as teorias da complexidade, que 

foram desenvolvidas principalmente a partir do exame de sistemas naturais, não são 

diretamente aplicáveis aos sistemas sociais, ainda que sua linguagem possa desencadear 

insights relevantes sobre o comportamento de determinado sistema. 

Embora essas novas lentes possam ser muito úteis, uma atitude de "vale tudo"90 às 

vezes acompanha os proponentes dessa escola. O problema “não é o uso da metáfora em si, 

pois certamente o papel da metáfora na compreensão humana é essencial”; mas sim seu uso 

acrítico, em que metáforas são importadas de e para todas as direções, com pouca atenção à 

legitimidade dessa importação (Richardson, 2008, p. 20). O autor acrescenta que isso pode 

ser considerado uma atividade lúdica nos círculos acadêmicos, mas, se essa ludicidade 

pretende ser aplicada com seriedade, é preciso avançar no desenvolvimento de alguma base 

mais concreta. Nesse sentido, Richardson afirma que essa escola representa a maior fonte de 

criatividade entre as três escolas, porém “a criatividade por si só não é suficiente para o 

desenho e a implementação de intervenções bem-sucedidas” (Richardson, 2008, p. 19-20). 

As duas escolas de complexidade anteriores, que podem ser entendidas como os 

“extremos do espectro da complexidade”, prometem “um pacote de conhecimento coerente 

e elegante que aparentemente pode ser facilmente transferido para qualquer contexto (neo-

reducionista), ou uma mistura incoerente de ideias e filosofias não relacionadas 

                                                          
 

90“Anything goes” attitude (Richardson, 2008, p. 20). 
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(metafóricas) – ambas com um importante papel a desempenhar na compreensão de sistemas 

complexos” (Richardson, 2008, p. 20). 

Uma terceira via, a escola crítica-pluralista, concentra-se mais no que não podemos 

explicar, e não no que pode ser explicado – é uma preocupação com os limites do 

conhecimento e como levamos esses limites em consideração ao tentar entender o mundo ao 

nosso redor. As palavras-chave dessa escola são pluralismo, mente aberta91 e humildade, o 

que significa que qualquer perspectiva/modelo tem potencial de contribuição para a 

compreensão do mundo (mesmo que este conhecimento esteja errado), ao mesmo tempo que 

nem toda perspectiva é igualmente válida em todo contexto. 

A escola crítica-pluralista defende a ideia de um pensamento complexo que pode ser 

entendido como “a arte de manter a tensão entre fingir que sabemos algo e saber que não 

sabemos nada com certeza”; ou como uma “atitude particular com relação às nossas ideias 

sobre o mundo e sobre o próprio mundo, não uma ferramenta/método específico ou mesmo 

uma linguagem específica”. Esta escola propõe, assim, que “usemos nossas ideias para guiar 

ou iniciar nosso pensamento sobre o mundo, não para determinar nosso pensamento” 

(Richardson, 2008, p. 21-22). 

 
 

3.3.11 Metáfora, ciência unificada, rede e diferenciada  

Cudworth e Hobden (2009, 2012) identificaram quarto abordagens da complexidade: 

metáfora, ciência unificada, rede e diferenciada. 

Nas abordagens da metáfora a complexidade funciona como “dispositivo de 

descrição”; “fornece uma terminologia, um repertório conceitual” e “uma maneira de 

pensar”; “fornece um conjunto de conceitos para descrever o mundo, em vez de implantar 

um entendimento científico da complexidade como uma qualidade inerente da realidade 

material” (Cudworth & Hobden, 2012, p. 172). O sociólogo John Urry92 é citado como 

representativo desta abordagem. 

A complexidade também é entendida como meio de fornecer uma abordagem 

unificada da ciência. Nesse sentido, a abordagem da ciência unificada busca desenvolver 

                                                          
 

91“Open-mindedness” (Richardson, 2008, p. 21). 

92John Urry aparece no mapa das ciências da complexidade (Castellani, 2018) como principal referência dos 

estudos sobre globalização e complexidade. Vale registrar também seu trabalho como editor de um número 

especial na revista Theory, Culture & Society, em 2005, intitulado “The Complexity Turn”, que contou com 

artigos de importantes autores, que também aparecem no mapa, como Paul Cilliers, Fritjof Capra, Helga 

Nowotny e David Byrne. 
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meios de pensar sobre o mundo social que o vinculem ao mundo não humano de maneira 

mais ampla, influenciados pela matemática e pelas ciências de sistemas sociais (Cudworth 

& Hobden, 2012, p. 172-173; ver também Chu, Strand, & Fjelland, 2003). O físico Fritjof 

Capra é citado como representativo desta abordagem (Capra, 2002, 1982/2012; Capra & 

Luisi, 2014). 

Uma variação dessa abordagem unificada é encontrada no trabalho de físicos e 

matemáticos que desenvolveram uma abordagem de redes para entender os fenômenos 

sociais. A principal implicação dessa abordagem é que ela abre o mundo social à modelagem 

matemática e computacional. Para Buchanan (2003, p. 2), esta abordagem torna possível a 

descoberta das “leis matemáticas do mundo humano", e devido à onipresença das redes nos 

mundos humano e não humano implica “que muitas das complexidades inerentes à 

sociedade humana têm pouco a ver com a complexa psicologia humana”. John Miller e Scott 

Page, pesquisadores do SFI, são citados como exemplos desta abordagem. Segundo estes 

autores, espera-se “que exista um sistema complexo equivalente às Leis do Movimento de 

Newton" (Miller & Page, 2007, p. 4). 

Enquanto as abordagens da ciência unificada e de redes promovem o colapso do 

social no natural, a abordagem metafórica o faz no sentido contrário, i.e., promovem o 

colapso do natural no social. Em vista disso, Cudworth e Hobden (2012, p. 173-176) 

defendem a necessidade de uma abordagem diferenciada da complexidade ou 

“complexidade diferenciada”, que permita a separação analítica entre os sistemas social e 

natural, ao mesmo tempo que reconhece a possibilidade de sobreposição, inter-relação e co-

constituição das qualidades distintivas desses sistemas. Tal abordagem é fundamental pois, 

embora os sistemas sociais e naturais possam ser moldados e estruturados por processos 

similares, ocorre que i) a significação permite que os sistemas humanos se divorciem em 

algum grau do espaço e do tempo; ii) enquanto os sistemas naturais têm a capacidade de 

"lembrança" (por exemplo, legados bióticos), os sistemas humanos têm propriedades de 

consciência e reflexividade; e iii) os sistemas humanos reproduzem e desenvolvem relações 

de poder (e.g., patriarcal, capitalista, etnocentrista, etc., que podem ter um impacto para 

sistemas não humanos). 

Em suma, a complexidade diferenciada propõe uma abordagem que supere a 

dualidade social-natural – ao conceber sistemas humanos imersos/embutidos93 em uma gama 

                                                          
 

93Cudworth e Hobden (2012, p. 175) utilizam o termo “embedded”. Embora os autores não aprofundem a 

discussão sobre tal conceito, é possível relacioná-lo a dois campos de pesquisa interligados, mas distintos, 
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mais ampla de sistemas – ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de distinção 

analítica, devido à capacidade humana de estar ciente e modificar suas circunstâncias 

(Cudworth & Hobden, 2012, p. 175-176). 

 

3.3.12 Disjuntiva e conjuntiva/relacional 

Tsoukas (2017) diferencia duas abordagens de complexidade, disjuntiva e conjuntiva 

(ou relacional), discussão também presente em Tsoukas e Cummings (1997), Tsoukas e 

Hatch (2001), Tsoukas (2005), Tsoukas e Chia (2011) e Tsoukas e Dooley (2011). 

A abordagem disjuntiva é identificada com o estilo newtoniano de representação, i.e., 

proporciona um entendimento historicamente situado da investigação científica que visa 

descontextualizar seu objeto de estudo, a fim de supostamente revelar suas propriedades 

inerentes, i.e., mostrá-lo como realmente é (Tsoukas & Cummings, 1997). Os modelos 

construídos por abordagens disjuntivas buscam “abstrair as complexidades do mundo real, 

especialmente contexto, valores e tempo, para que determinadas regularidades sejam 

identificadas com segurança” (Tsoukas, 2017, p. 137). O estilo newtoniano é disjuntivo, pois 

divide o mundo, separa o conhecedor do fenômeno a ser conhecido e separa fatos dos valores 

(Morin, 2008), e é dualista: a mente está aqui, o mundo ali; a ciência é separada da ética; 

estabilidade é o que precisa ser explicado, mudança é ruído que pode ser ignorado (Tsoukas 

& Hatch, 2001; Tsoukas, 2005, 2017). 

 

                                                          
 

no âmbito da complexidade: a “ciência de redes” e as “ciências cognitivas”. Na ciência de redes há o conceito 

de “imersão” (embeddedness), central no desenvolvimento dos estudos de redes sociais e sociologia 

econômica. No mapa da complexidade (Castellani, 2018), é possível encontrar o sociólogo Mark 

Granovetter, ligado à área de “network science”. Em estudo seminal, Granovetter (1973) desenvolveu as 

noções de “laços fortes e fracos”, revelando que é mais provável que novas informações cheguem aos 

indivíduos por meio de seus laços fracos do que pelos seus laços fortes, o que ocorre devido às pessoas mais 

próximas (com quem temos laços fortes) se moverem nos mesmos círculos sociais que nós e, assim, 

aprenderem principalmente o que já sabemos. Uma obra abrangente e acessível sobre o tema pode ser 

encontrada em “Martes, A. C. B. (2014). Redes e Sociologia Econômica. São Carlos: EDUFSCar”, que conta 

com textos de Granovetter (Cap. 1, p. 31-68) e outras referências importantes sobre a noção de imersão, 

como por exemplo, Neil Fligstein (Cap. 2, p. 69-106) e Richard Swedberg (Cap. 5, p. 161-206). Já nas 

ciências cognitivas há o termo “corporificação” (embodiment), ligado ao conceito de “mente corpórea” 

(embodied mind) e “autopoiese”. No mapa da complexidade (Castellani, 2018), é possível encontrar 

Humberto Maturana, Francisco Varela, Eleanor Rosch e Evan Thompson ligados à área 

“autopoiesis/embodied mind”. O conceito de mente corpórea é desenvolvido em “Varela, F., Thompson, E., 

& Rosch, E. (2001). A mente corpórea: ciência cognitiva e experiência humana. Lisboa: Instituto Piaget.”, 

e o de autopoiese em “Maturana, H., & Varela, F. (1984/2018). A árvore do conhecimento: as bases 

biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena”, entre outros. 
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O que a ciência pós-clássica mostrou é que a linguagem e as ações do observador-

pesquisador ajudam a constituir parcialmente o fenômeno estudado; a mente e o mundo não 

podem ser desembaraçados94; as atividades humanas são necessariamente dependentes do 

contexto e subjacentes aos valores; estabilidade e mudança, rotina e novidade estão 

entrelaçadas (Cilliers, 1998; Tsoukas & Chia, 2011; Tsoukas, 2017). Assim, surge a 

abordagem conjuntiva que busca maneiras de conectar conceitos, em busca de uma 

compreensão mais integrada. Tsoukas (2017, p. 138) observa que, em “disciplinas práticas”, 

como é o caso da engenharia, o pensamento conjuntivo/relacional se torna ainda mais 

importante, uma vez que não lida com estruturas imutáveis, mas com configurações 

variáveis de problemas, manifestadas em situações particulares, envolvendo agentes 

particulares.  

Dessa maneira, é possível associar a abordagem disjuntiva ao paradigma de 

simplificação, no qual a complexidade é indesejável e deve ser reduzida/eliminada, enquanto 

a abordagem conjuntiva pode ser associada a um paradigma de complexidade, no qual a 

complexidade é o gatilho para abordagens mais complexas de investigação (Tsoukas, 2017, 

p. 143). 

 

3.3.13 Continuum hard-soft  

Yolles (2019a, 2019b) não propõe categorias, mas um continuum no qual pode-se 

posicionar as abordagens de complexidade. Em um dos extremos do continuum estão as 

abordagens hard puras, consideradas humano-incomensuráveis95, e no outro estão as 

abordagens soft puras. 

Nas abordagens hard, os agentes são objetos em um sistema comportamental que 

pode ser manipulado de alguma maneira; portanto, seus adeptos podem ser chamados de 

comportamentalistas. Os agentes como objetos têm apenas propriedades tangíveis (e.g., 

altura, peso, dinheiro, etc.) e são descritos por linguagem formal, que é explícita, precisa e 

específica (matemática ou lógica), permitindo a validação da integridade e a consistência do 

conhecimento produzido por meio de "provas" (Yolles, 2019a, p. 1). 

As abordagens hard são predominantemente um desenvolvimento das ciências da 

engenharia em sentido amplo, sendo a teoria dos sistemas (Bertallanfy, 2015), nesse sentido, 

                                                          
 

94Tsoukas (2017, p. 138) utiliza o termo “disentangled”. 

95Yolles (2019, p. 5) utiliza o termo “human-incommensurable”. 
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um campo matemático que oferece técnicas parcialmente inovadoras e altamente 

sofisticadas, intimamente ligadas à ciência da computação e essencialmente determinadas 

pelo requisito de lidar com um novo tipo de problema que vem surgindo (Yolles, 2019b, p. 

9). Assim, conforme Yolles (2019a, p. 5), as abordagens hard “constituem uma ciência 

formal, onde as questões a serem exploradas têm uma complexidade determinada e, para 

fins pragmáticos, adotam investigações quantitativas (...) onde todas as variáveis em um 

modelo podem ser medidas diretamente em termos de quantidades”. Yolles (2019a, p. 2) 

acrescenta que, numa perspectiva prática, tais abordagens possuem limitações não só em 

termos de capacidade de lidar com a complexidade do mundo real, mas também financeira, 

pois exige alto nível de especialização e, consequentemente, de investimento. 

Por sua vez, as abordagens soft utilizam linguagens informais com estruturas 

sintáticas por meio das quais são apresentadas narrativas que podem não ter precisão, 

dificultando a validação ou verificação de argumentos teóricos (Yolles, 2019a, p. 3, p. 16). 

Agentes são sujeitos com propriedades tangíveis e intangíveis96, impondo limites a qualquer 

capacidade de realizar medições significativas, sendo que ambos os tipos de propriedades 

podem influenciam não só a dinâmica do agente, mas também a dinâmica do objeto 

observado (Yolles, 2019a, p. 3-4). Assim, as abordagens soft reconhecem o papel do 

observador, adotam métodos qualitativos de investigação que geram modelos informais e 

gerais, e entendem que os problemas que precisam ser examinados dizem respeito, na 

verdade, a uma pluralidade de problemas confusos ou indeterminados (Yolles, 2019a, p. 6). 

O diferencial da proposta de Yolles (2019a, 2019b) em relação às propostas descritas 

anteriormente, vai além da ideia de continuum, ao propor a comensurabilidade entre 

abordagens hard e soft, i.e., que é possível não só a coexistência entre elas em um continuum, 

mas também há a possibilidade de “traduzir” uma abordagem hard em soft, e vice-versa. A 

discussão sobre agentes com base na dualidade tangível-intangível leva à noção de “grau de 

suavidade ou suavidade relativa”97, determinada pela importância relativa da subjetividade 

em uma teoria. Assim, o interesse se volta à compreensão sobre como um balanceamento 

                                                          
 

96Yolles (2019a, p. 19-20) cita como exemplos: capital natural (e.g., recursos naturais, baixa capacidade de 

gestão), capital humano (e.g., personalidade, conhecimento e ignorância, capacidades cognitivas 

individuais), capital social (e.g., confiança, desigualdade, desigualdade), capital cultural (e.g., valores 

comunitários, crenças), capital estrutural (e.g., organização de comunidades e elites locais/globais, negação 

de direitos, restrição de mobilidade), e capital das partes interessadas (e.g., sistemas de apoio social, 

sociedade civil). 

97Yolles (2019a, p. 3) utiliza os termos “degree of softness” e “relativity of softness”. 
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pode surgir entre as abordagens e o que isso pode significar para as teorias da complexidade 

(Yolles, 2019b). Como exemplo, o autor cita os trabalhos de Ilya Prigogine e Isabelle 

Stengers: Prigogine (2002, 2011) desenvolveu uma teoria hard para explicar como, sob 

incerteza, os sistemas à beira da estabilidade98 podem sobreviver e, posteriormente, 

Prigogine e Stengers (1984) expressaram tais ideias como uma teoria da mudança adaptativa, 

explicando como, sob complexidade e incerteza, os sistemas podem precisar se adaptar à 

medida que avançam em direção à instabilidade (Yolles, 2019a, p. 3). Em outras palavras, 

abordagens soft – narrativas, gerais – como a de Prigogine e Stengers (1984) podem ter sua 

base na teoria formal, como a teoria termodinâmica dos sistemas irreversíveis não 

equilibrados99 e sua extensão na mecânica estatística (Yolles, 2019a, p. 4). 

 

3.3.14 Computacional e crítica 

Concisamente, Preiser (2019) propõe duas abordagens da complexidade: 

i. Complexidade computacional: na qual os fundamentos científicos e a 

relevância da complexidade são derivados da capacidade de quantificar e 

simular o comportamento, conexões, estruturas e fases de sistemas 

complexos por meio de equações matemáticas, algoritmos e modelos 

computacionais; 

ii. Complexidade crítica: que estende o vocabulário da complexidade 

computacional e o traduz em termos qualitativos, e surge do interesse 

filosófico e prático com relação aos sistemas complexos. Segundo Preiser 

(2019, p. 3), essa abordagem não é direcionada à observação e à análise 

da complexidade, mas à exploração do que significa participar e co-

construir criativamente as experiências fenomenológicas das instâncias 

cotidianas de uma realidade complexa e confusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

98Yolles (2019a, p. 3) utiliza a expressão “edge of stability”. 

99Yolles (2019a, p. 4) utiliza a expressão “thermodynamic theory of non-equilibrium irreversible systems”. 



103 
 

 

 

 
 

3.3.15 Abordagem das quatro conceitualizações da complexidade 

Kallemeyn et al. (2020) defendem que há quatro maneiras de se conceitualizar 

complexidade: 

i. Complexidade como paradigma alternativo de investigação científica: a 

complexidade é entendida como uma visão de mundo alternativa ao 

paradigma da ciência newtoniana, a partir da rejeição do reducionismo 

(i.e., a compreensão do todo por meio do estudo cuidadoso das partes), da 

linearidade (i.e., saídas/efeitos obtidos cronologicamente e 

proporcionalmente às entradas/causas) e da previsibilidade (i.e., 

estudando a influência de partes umas sobre as outras permite que efeitos 

sejam previstos). Assim, a complexidade substitui essas suposições por 

formas alternativas de pensar sobre a realidade e como investigamos essa 

realidade; 

ii. Complexidade como estudo de sistemas complexos: a complexidade é 

utilizada para estudar o mundo e este é composto por sistemas complexos; 

os problemas de pesquisa são enquadrados como sistemas complexos; 

iii. Complexidade como quadro teórico: a complexidade consiste num 

conjunto de conceitos ou ferramentas que podem ser integrados em uma 

estrutura teórico-explicativa para informar a conceitualização e 

investigação de um fenômeno; 

iv. Complexidade como metodologias e métodos: a complexidade é definida 

pelo uso de metodologias e métodos congruentes com as ciências da 

complexidade, i.e., que “são capazes de capturar dimensões da 

complexidade” (Kallemeyn et al., 2020, p. 4), incluindo abordagens 

quantitativas, qualitativas e mistas, como por exemplo, a modelagem 

baseada em agente, dinâmica de sistemas, análise de redes sociais e 

análise baseada em casos. 
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3.4 Escolas de pensamento da complexidade: restrita e geral 

A diversidade epistemológica, ontológica e metodológica da complexidade, 

especialmente a divisão mais recente apontada por Alhadeff-Jones (2008) na terceira geração 

– entre “Sistemas adaptativos complexos” e “Inteligência da complexidade” –, aponta para 

a existência de duas principais escolas de pensamento da complexidade. Nesse sentido, é 

fundamental a distinção entre os conceitos de complexidade restrita e complexidade geral100. 

As teorias da complexidade trouxeram questões que fizeram com que os dogmas da 

ciência clássica fossem abalados101. Contudo, como observa Morin (2007, p. 5), “embora 

cada vez mais mumificados, eles [os dogmas] permaneceram”. Em meio a esses abalos, 

porém, uma série de “termos estranhos” começaram a aparecer, como por exemplo, 

“catástrofe” (René Thom)102, “fractal” (Mandelbrot) e “caos” (Lorenz) (ver seção 3.2.1), 

enquanto a “complexidade” permanecia ainda desconhecida. A palavra complexidade 

aparece “no seio de uma espécie de espiral nebulosa de matemáticos e engenheiros”, nos 

anos 1940 e 1950, com a teoria da informação (Shannon, Weaver), a cibernética (Wiener) e 

a teoria geral dos sistemas (Bertalanffy) (Morin, 2007, p. 8-9, 2010, 2016). 

Especificamente, a complexidade aparece com Ashby ("An Introduction to 

Cybernetics", em 1956) para definir o grau de variedade de um determinado sistema. A 

palavra aparece, porém, como explica Morin, não contamina, uma vez que o “novo 

pensamento” permanece confinado aos antigos princípios: as contribuições de Von 

Neumann (auto-organização, o problema da organização), de von Foerster (cibernética de 

segunda ordem, a questão do sujeito)103 permaneceram ignoradas e confinadas nas ciências 

disciplinares fechadas sobre si mesmas. 

                                                          
 

100Alguns autores utilizam expressões diferentes para se referirem ao que Morin chama de complexidade 

restrita (restricted complexity), como restrained complexity (Wells, 2012) e simple complexity (Byrne & 

Callaghan, 2014). O mesmo ocorre para complexidade geral, que Morin chama de general complexity, que 

pode ser referida como generalized complexity, transdisciplinary complexity (Wells, 2012) e complex 

complexity (Byrne & Callaghan, 2014). 

101Tais questões (e.g., entropia, irreversibilidade, irredutibilidade e incompletude) são discutidas de maneira 

mais aprofundada na seção “4.3 Do paradigma cartesiano à problemática da complexidade”. 

102Morin (2016, p. 64) registra que o termo “catástrofe” deve ser concebido não apenas em seu sentido 

geofísico/geoclimático tradicional, mas sobretudo no sentido (complexo) que Thom (1972; ver seções 3.2.1 

e 3.2.2) atribuiu-lhe, i.e., “mudança/ruptura de forma”, como “ideia metamórfica”, que “inclui a ideia de 

desordem (...) de maneira genésica, já que a ruptura e a desintegração de uma forma antiga são o próprio 

processo constitutivo de uma nova”, contribuindo, assim, para a “compreensão de que a organização e a 

ordem do mundo se edificam no e pelo desequilíbrio e instabilidade”.  

103A cibernética de primeira ordem (Wiener) desenvolveu conceitos fundamentais, como o de retroalimentação, 

mas continuou a conservar/confinar o problema da organização (ver capítulo 4 para discussão mais 

aprofundada) no sistema/máquina (Morin, 2016, p. 43). 
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Assim, as fissuras permaneceram apenas fissuras, não havia ainda uma abertura. Esta 

abertura veio com o Santa Fe Institute, fundado em 1984, quando a palavra complexidade 

tornou-se essencial para definir sistemas dinâmicos com um número muito grande de 

interações e feedbacks, dentro dos quais processos muito difíceis de prever e controlar 

ocorrem, i.e., "sistemas complexos". 

Morin (2007, p. 10-11) explica que noções como caos, fractais, desordem, incerteza, 

emergência, ganharam relevância, porém, como “bombas conceituais”, i.e., eram tidas como 

“constatações sem serem realmente questionadas”, resultando num “vácuo teórico” onde “a 

palavra complexidade continha todas elas”. O que ocorre, então, é que esta complexidade 

fica restrita aos sistemas que podem ser considerados complexos, i.e., eles apresentam 

empiricamente uma multiplicidade de processos inter-relacionados interdependentes e 

retroativamente associados (Morin, 2007; Yolles, 2019a). 

É neste ponto que se pode observar a distinção fundamental entre complexidade 

restrita e complexidade geral (Quadro 20), ou seja, o corte epistemológico que distingue uma 

abordagem (restrita) que considera a complexidade como apenas característica ou aspecto 

ontológico de determinado sistema (Morin, 2007; Alhadeff-Jones, 2008; Wells, 2012; Byrne 

& Callaghan, 2014), de uma abordagem (geral) que considera que qualquer sistema é 

complexo por natureza (Morin & Le Moigne, 2000; Morin, 2007, 2010). 

Quadro 20 – Complexidade restrita e complexidade geral 

Autor(es) Complexidade restrita Complexidade geral 

Morin 

(2007) 

Restrita a sistemas caracterizados 

empiricamente como complexos 

Reconhece a complexidade, mas 

descomplexificando-a, i.e., reduzindo-a 

Complexidade como problema 

epistemológico, cognitivo, paradigmático 

Princípio da redução-disjunção substituído 

por um princípio de distinção-conjunção 

Alhadeff-

Jones 

(2008) 

Complexidade como dimensão ontológica do 

objeto de estudo 

Comportamentos complexos podem ser 

descritos, previstos, explicados e calculados 

por meio de técnicas computacionais 

Complexidade associada à incompletude na 

relação sujeito-objeto 

Complexidade como elemento-chave da 

representação construída pelo pesquisador 

Cilliers e 

Preiser 

(2010) 

Abordagem reducionista-positivista necessária, 

mas insuficiente 

Só pode lidar com questões técnicas de 

maneira instrumental 

Não pode ser descrita em uma linguagem 

formal 

Só podemos aproximar um entendimento 

empregando uma pluralidade de descrições 

(Continua) 

 

 

 



106 
 

(Quadro 20 – Conclusão) 

Autor(es) Complexidade restrita Complexidade geral 

Allen et al. 

(2011) 

Busca padrões e regras universais para os 

fenômenos investigados 

Representada por meio do formalismo 

matemático e da modelagem computacional 

Substitui oposição e dualismo por implicação 

mútua 

O conhecimento que se pode obter é 

provisório e contingente 

Geyer 

(2012) 

Baseada nas ciências matemáticas, físicas e de 

computação 

Focada na criação de ferramentas 

metodológicas 

Não pode ser reduzida a nenhum método ou 

campo de conhecimento 

Propõe o enfrentamento do paradigma da 

simplificação científico tradicional 

Preiser, 

Cilliers e 

Human 

(2013) 

Baseia-se numa compreensão puramente 

estruturalista de sistemas complexos 

Técnicas suficientemente sofisticadas 

permitem compreender o sistema 

completamente 

Requer uma abordagem mais reflexiva e 

transformadora 

A redução é necessária e deve ser 

reconhecida como tal e não como 

pressuposto 

Human e 

Cilliers 

(2013) 

Complexidade de um sistema pode ser 

explicada por leis e verdades universais 

fundamentadas na ciência 

Significa reconhecer o dilema da necessidade 

e da limitação das suposições da ciência 

clássica para o processo científico 

Malaina 

(2015) 

É essencialmente uma abordagem 

metodológica 

Procura por regularidades ocultas sob a 

complexidade para explicá-la 

É essencialmente uma abordagem 

epistemológica e transdisciplinar 

Implicações da complexidade só podem ser 

construídas a partir do sujeito que conhece 

Mazzochi 

(2016) 

Segue a abordagem epistemológica da ciência 

newtoniana 

Segue abordagem epistemológica da 

cibernética de segunda ordem 

Woermann 

et al. 

(2018) 

Complexidade como problema que pode e 

deve ser superado 

Problemas complexos são entendidos como 

problemas complicados 

Complexidade como fato ontológico, que 

possui implicações epistemológicas e 

cognitivas para a maneira como lidamos 

com o mundo 

Yolles 

(2019a) 

Adota métodos das ciências hard 

Restringe-se aos sistemas complexos 

Procura as leis da complexidade 

Relacionada à organização do conhecimento, 

questão paradigmática 

Busca entender as implicações 

epistemológicas subjetivas do sujeito  

Fonte: elaboração própria. 

Como afirma Morin (2016, p. 87-88), temos “duas concepções que dispõem dos 

mesmos dados, dos mesmos princípios de explicação, mas diferem pela disposição do que é 

satélite e do que é central”. Essas diferenças têm reflexos não só na concepção 

epistemológica da complexidade, mas também na sua concepção ontológica, nos objetivos 

e métodos utilizados para alcançá-los, nos pressupostos e bases teóricas, e nos fenômenos 

de interesse. As abordagens da complexidade restrita e geral têm, inclusive, suas próprias 

conferências, publicações (ver seção 3.2.1 sobre a fundação de periódicos científicos sobre 

complexidade) e escolas de pensamento (Malaina, 2015). 

 

3.4.1 A rejeição da complexidade geral pela restrita 

A complexidade restrita permitiu avanços importantes na formalização, nas 

possibilidades de modelagem, favorecendo a interdisciplinaridade, mas ainda permanece na 

epistemologia da ciência clássica (Alhadeff-Jones, 2008; Cilliers & Preiser, 2010; Mazzochi, 
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2016). Um híbrido foi formado, i.e., até certo ponto, reconhece-se a complexidade, mas 

descomplexificando-a – “a fissura é aberta e, em seguida, tenta-se obstruí-la: o paradigma 

da ciência clássica permanece, apenas fissurado” (Morin, 2007, p. 10). 

Preiser, Cilliers e Human (2013, p. 263) afirmam que o “entendimento restrito” se 

baseia numa compreensão estruturalista de sistemas complexos; ele abre o entendimento 

para o pensamento relacional, mas não pode se livrar do aparato reducionista e positivista 

que deve qualificar seu trabalho como "ciência". Como resultado, essa abordagem da 

complexidade converte-se em uma estratégia fundamentalmente instrumental (Gershenson, 

2007; Cilliers & Preiser, 2010; Morin, 2010, p. 157-174; Tsoukas, 2017). 

Para a abordagem restrita, a complexidade está no sistema, ela é uma característica 

do objeto de estudo (Morin, 2007; Alhadeff-Jones, 2008; Woermann et al., 2018). Assim, 

ela se configura como uma abordagem essencialmente metodológica (Geyer, 2012; Malaina, 

2015) que possui como objetivo revelar “as regras simples de operação que dão origem a 

comportamentos complexos” (Mitchell, 2009, p. 13), as leis da complexidade (Yolles, 

2019a), os padrões e regularidades ocultos sob a complexidade (Allen et al., 2011) – o que 

conferiria a ela o status de ciência (Cilliers & Preiser, 2010; Human & Cilliers, 2013; Byrne 

& Callaghan, 2014). Nessa abordagem, portanto, comportamentos complexos podem ser 

descritos, previstos, explicados e calculados por meio de técnicas computacionais e 

expressos em linguagem formal (Allen et al., 2011), sendo que o único limite para a 

apreensão completa da complexidade do real é o computacional (Alhadeff-Jones, 2008). 

O que ocorre, então, é que “a complexidade restrita rejeita a complexidade geral, que 

parece à primeira como pura tagarelice, pura filosofia” (Morin, 2007, p. 27). Por obedecerem 

a princípios de inteligibilidade e operações lógicas diferentes, as ideias das abordagens da 

complexidade geral parecem confusas, delirantes aos adeptos da complexidade restrita, 

provocando o processo imunológico da rejeição (Morin, 2011a, p. 271). Isto, porém, como 

propõe Malaina (2015), parece contradizer o próprio significado da complexidade como a 

ligação de princípios opostos e complementares, e exige que nos esforcemos para ligar essas 

perspectivas no contexto de um paradigma abrangente de complexidade, incluindo, 

conforme Kuhn, as duas dimensões de um paradigma: uma “visão de mundo” e “modelos 

de realizações científicas”. 

 

3.4.2 A integração da complexidade restrita pela geral 

A abordagem da complexidade geral não surge e não se define em oposição à 

abordagem restrita, mas sim como complemento; busca integrá-la (Morin, 2007, p. 29, 
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2010). É importante notar que a abordagem ou tipo de pensamento que a complexidade geral 

propõe não argumenta contra o reducionismo per se. Isso significa que é necessário reduzir 

a complexidade a um ponto em que a pesquisa se torne possível (Human & Cilliers, 2013, 

p. 31-32); que é preciso reduzir para que o mundo seja inteligível para nós; que é preciso 

criar limites, excluir certos aspectos do sistema e do ambiente do modelo que criamos; que 

não podemos entender o mundo em sua complexidade; que deve haver limites para que um 

sistema exista (Human, 2016, p. 425). 

O que se coloca em questão é onde são postos esses limites, a partir de qual 

pensamento, qual paradigma, quais racionalidades eles são estabelecidos? A complexidade 

geral está, portanto, interessada nos limites do nosso conhecimento, na incompletude (Morin 

& Le Moigne, 2000; Cilliers, 1998, 2001, p. 140-142; Richardson, Cilliers, & Lissack, 2001; 

Maguire et al., 2006; Cilliers & Nicolescu, 2012); está interessada no reconhecimento de 

que o conhecimento que se pode obter dela é provisório e contingente (Allen et al., 2011). 

A complexidade deixa de ser um fato ontológico (Woermann et al., 2018) que pode 

ser completamente previsto e/ou explicado, e passa a ser uma questão de interpretação, de 

representação de um sujeito (Alhadeff-Jones, 2008; Malaina, 2015; Yolles, 2019a), i.e., de 

como vemos e concebemos o mundo (Morin, 2010, 2015a). Nesse sentido, a complexidade 

geral é essencialmente uma abordagem epistemológica (Malaina, 2015) e entende a 

complexidade fundamentalmente como problema epistemológico, cognitivo, paradigmático 

(Yolles, 2019a), de organização do conhecimento e do pensamento (Morin, 2007, 2011, 

2015a, p. 10). Esta abordagem é também fundamentalmente transdisciplinar (Malaina, 

2015); mais que isso, a transdisciplinaridade é a única opção, pois só podemos nos 

aproximar de um entendimento da complexidade empregando uma pluraridade de 

descrições (Cilliers & Preiser, 2010, p. vi); afinal, como observa Morin (2010, p. 103), “tudo 

aquilo que se encontra entre as disciplinas, é apenas o real”. 

Assim, por um lado, tem-se a necessidade de se distinguir as abordagens da 

complexidade restrita e geral, visando a desambiguação conceitual e a consistência 

teórica/metodológica e de argumentação; por outro lado, tem-se a necessidade de conectá-

las, integrá-las, pois, primeiro, embora sejam antagônicas em alguns aspectos, são também 

complementares, e segundo, precisa-se de certo grau de complexidade restrita para produzir 

e desenvolver complexidade geral (Wells, 2012, p. 35; Malaina, 2015; Human, 2016, p. 425; 

Yolles, 2019a, 2019b). 
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3.4.3 Caracterização das abordagens: uma proposta 

A partir da análise descritiva das tipologias (seção 3.3), da discussão das escolas da 

complexidade (seções 3.4.1 e 3.4.2) e da constatação sobre a importância e a ausência de 

uma maneira de diferenciá-las, buscou-se propor uma alternativa para fazê-lo. A partir das 

discussões apresentadas, questões úteis para caracterizar as abordagens foram formuladas e 

agrupadas nas seguintes perspectivas: 

 Ontologia da complexidade: Qual a natureza do problema e como ele é 

caracterizado? (Weaver, 1948); Qual o conceito que se tem de complexidade? 

(Strand, 2002); Quais os pressupostos ontológicos? (Morin, 2007; 

Richardson, 2008; Tsoukas, 2017); 

 Epistemologia da complexidade: Qual a corrente filosófica que sustenta a 

abordagem? (Maguire & McKelvey, 1999; Maguire et al., 2006; Maguire, 

2011); Thietart & Forgues, 2011); Qual a relação homem/natureza? 

(Cudworth & Hobden, 2009, 2012); Quão tangíveis são as propriedades dos 

agentes? (Yolles, 2019a, 2019b); 

 Objetivo e objeto de interesse: Qual o fenômeno de interesse? (Preiser, 

2019); Quão difícil é descrever o problema? (Cramer, 1993; Maguire & 

McKelvey, 1999); Qual a finalidade do uso da abordagem da complexidade? 

(Funtowicz & Ravetz, 1994; Boisot & Child, 1999); Qual a contribuição do 

uso da complexidade? (Morin, 2007; Kallemeyn et al., 2020); 

 Metodologia: Qual a estratégia para apreender a complexidade? (Funtowicz 

& Ravetz, 1994; Boisot & Child, 1999; Tsoukas, 2017); Qual o nível de 

formalização? (Burnes, 2005); Qual o tipo de metodologia? (Maguire & 

McKelvey, 1999); 

 Pilares teóricos: Qual a teoria que serve de base teórica? (Manson, 2001); 

Quais as origens teóricas da abordagem? (McKelvey, 2004); Qual origem 

histórica e sociocultural? (Alhadeff-Jones, 2008; Wells, 2012). 

 

A partir das questões levantadas, buscou-se identificar as diferentes maneiras de 

respondê-las, permitindo estabelecer uma aproximação a determinada escola de pensamento 

da complexidade: restrita ou geral (Quadro 21). 
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Quadro 21 – Diferenciação de abordagens e aproximação das escolas de pensamento da complexidade 

Perspectiva Questão 

Escola da 

complexidade 

Restrita Geral 

Ontologia da 

complexidade 
Problemática da complexidade   

• A complexidade é somente um aspecto ontológico que caracteriza 

determinados sistemas 

✓  

• A complexidade é um problema cognitivo e paradigmático que diz 

respeito a qualquer sistema 

 ✓ 

Relação complexidade-sistema   

• A complexidade está no sistema, que pode ser entendido a partir de 

suas partes 

✓  

• A complexidade está no sistema, que só pode ser entendido por 

técnicas computacionais 

✓  

• A complexidade está na relação entre o sistema e o sujeito que o 

concebe 

 ✓ 

Classificação do sistema   

• O sistema é complexo quando possui muitas variáveis e se torna 

muito complicado 

✓  

• O sistema é complexo quando possui um número incontável de 

variáveis 

✓  

• Todo sistema é complexo a partir da perspectiva da complexidade  ✓ 

Medidas de complexidade   

 • A complexidade é calculável ✓  

 • A complexidade não é mensurável numericamente  ✓ 

Epistemologia 

da 

complexidade 

Ciência e complexidade   

• O conhecimento científico é neutro, apolítico e objetivo ✓  

• O conhecimento científico é interpretativo, subjetivo e provisório  ✓ 

Paradigmas da relação homem/natureza   

• O humano é dissolvido no natural ✓  

• O natural é dissolvido no humano ✓  

• O humano e o natural podem ser separados analiticamente, mas são 

inter-relacionados 

 ✓ 

Sujeito e subjetividade   

 
• Os agentes possuem somente propriedades tangíveis que podem ser 

descritas precisamente 

✓  

 
• Os agentes são sujeitos com propriedades tangíveis e intangíveis 

que não podem ser descritas completamente 

 ✓ 

Objetivo e 

objeto de 

interesse  

Foco de investigação   

• O comportamento do sistema, que é independente do observador ✓  

• A co-construção (sujeito-objeto) das experiências fenomenológicas  ✓ 

 Finalidade da abordagem   

 • Identificar as regras/leis/causalidades  ✓  

 • Lidar com e integrar a contradição  ✓ 

 • Explicar e provar a complexidade ✓  

 • Interpretar a complexidade  ✓ 

 Proposta da abordagem   

 • Fornecer princípios de inteligibilidade da complexidade  ✓ 

 • Fornecer parâmetros para caracterizar um sistema complexo ✓  

 • Fornecer métodos para modelar sistemas complexos ✓  

(Continua) 
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(Quadro 21 – Conclusão) 

Perspectiva Características 

Escola da 
Complexidade 

Restrita Geral 

Metodologia Tipo   

• A metodologia é quantitativa e objetiva ✓  

• A metodologia é qualitativa e interpretativa  ✓ 

Método   

 
• Técnicas computacionais descrevem a complexidade em 

linguagem matemática 

✓  

 
• Técnicas interpretativas ajudam a compreender a complexidade 

em linguagem metafórica 

 ✓ 

 Estratégia    

 • Reduzir a diversidade ✓  

 • Absorver a diversidade  ✓ 

 • Princípio teleológico ✓  

 • Princípio dialético/dialógico  ✓ 

Pilares 

teóricos 

Origem   

• As origens teóricas são as ciências físicas e matemática ✓  

• As origens teóricas são as ciências sociais e da vida  ✓ 

Influências teóricas   

• A teoria da informação é a base teórica ✓  

• As teorias do caos e da catástrofe são as bases teóricas ✓  

• Teorias de diversas áreas do conhecimento formam a base 

teórica 

 ✓ 

Influências disciplinares   

 
• A abordagem é influenciada principalmente pela computação e 

pesquisa operacional 

✓  

 
• A abordagem é influenciada principalmente pelas teorias de 

sistemas adaptativos complexos 

✓  

 
• A abordagem é influenciada principalmente pelas ciências 

humanas, físicas e biológicas 

 ✓ 

Fonte: elaboração própria. 

A partir dessa proposta, é possível ao mesmo tempo distinguir e relacionar diferentes 

abordagens da complexidade. Além disso, é possível discutir determinada abordagem à luz 

das duas principais correntes da complexidade, a restrita e a geral. 

Tal proposta pode funcionar como uma ferramenta tanto para pesquisas teóricas (e.g., 

comparação de tipologias, posicionamento de abordagens) quanto empíricas (e.g., 

identificação de abordagens, associação a uma abordagem específica). 

Ademais, a proposta pode contribuir para atender à lacuna da literatura sobre como 

integrar diferentes abordagens a partir de uma estrutura inclusiva, aspecto considerado 

essencial para o avanço dos estudos da complexidade (Malaina, 2015; Human, 2016; 

Mazzochi, 2016; Woermann et al., 2018). 

 



112 
 

4 Educação em engenharia: em busca de um conceito de paradigma para 

uma discussão paradigmática 

Os estudos iniciais sobre EER, realizados para formular o problema, os objetivos e 

questões de pesquisa desta tese, revelaram um paradoxo: ao mesmo tempo que crescem e se 

acumulam os apelos por transformação paradigmática da educação em engenharia, fica cada 

vez mais clara a ausência de um conceito de paradigma na literatura que aborda tal discussão. 

Este capítulo contribui para preencher essa lacuna. Inicialmente, apresenta-se 

conceitos-chave da abordagem da complexidade de Edgar Morin (seção 4.1), principal 

referência na discussão do conceito de paradigma na perspectiva da complexidade. Busca-

se, a partir disso, examinar a evolução do conceito de paradigma (seção 4.2), incluindo suas 

derivações: paradigma cartesiano, paradigma clássico da ciência e paradigma da 

complexidade (seção 4.3). Em seguida, discute-se os desdobramentos e mecanismos de 

perpetuação do paradigma clássico da engenharia e propõe-se questões para o 

desenvolvimento de um novo paradigma baseado na complexidade (seção 4.4). 

 

4.1 Abordagem da complexidade de Edgar Morin 

Na segunda edição do livro Science avec Conscience, publicada em 1990 e 

originalmente em 1982, Morin relata que fez questão de escrever um novo prefácio, onde 

decide retomar algumas das suas principais ideias sobre complexidade, pois afirma ter sido 

“contestado, incompreendido, marginalizado [o que causou-lhe] mágoa profunda que, se não 

foi consolada, adormeceu com o tempo” (Morin, 2010, p. 7)104. 

Um complicador do entendimento da proposta de Morin reside não só no volume da 

sua produção, mas também no espaçamento temporal da publicação das suas principais obras 

– por exemplo, considerando a principal delas, O Método, há uma diferença de 27 anos entre 

o primeiro e o último volume105 –, o que lhe permitiu evoluir conceitos-chave e desenvolver 

novos. Assim, não é raro encontrar autores que afirmam – em tons crítico e elogioso – que a 

proposta de Morin é “refundar a ciência” ou “unificar as ciências”. Nesta tese, entende-se 

que não é esta a proposta de Morin e busca-se explicar isso nesta seção106. 

                                                          
 

104Morin, E. (2010). Ciência com consciência (14ª ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

105Morin (1977/2016). O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina; Morin (1980-2015b); Morin 

(2004/2017). O método 6: ética (5ª ed.). Porto Alegre: Sulina. 

106Em Morin (2015a, p. 59-61), por exemplo, o autor fala em “unidade da ciência”, mas no sentido de 

transdisciplinaridade, de quebra do “fisicismo, biologismo, antropologismo”, e de negação de uma 
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Longe de cogitar a possibilidade de ter entendido completamente sua proposta – 

afinal, ela ainda está em construção107,108,109 – e nem mesmo afirmando ter entendido 

corretamente parte dela, julgou-se pertinente dedicar um espaço, mesmo que breve, para 

apresentar e discutir o que foi possível apreender da leitura de Morin e como suas ideias e 

conceitos podem ser úteis ao debate sobre paradigmas na educação em engenharia. 

 

4.1.1 Estrutura e concepção da obra de Morin por Morin 

No primeiro volume de O Método, considerado seu livro mais importante, publicado 

originalmente em 1977, Morin adverte que:  

(...) o que proponho não pode de forma alguma ser concebido como uma 

teoria geral unificada cujos diversos aspectos dos diferentes domínios são 

deduzidos logicamente (...) Se existe uma ciência nova, antagônica à 

antiga, elas estão ligadas por um tronco comum; a ciência nova não surge 

do nada, mas ela só poderá diferenciar-se pela metamorfose e pela 

revolução (Morin, 2016, p. 37; ênfase nossa).  

 

Seguramente, [um novo pensamento/visão/paradigma] conservará a título 

relativo o conhecimento adquirido sob a égide do paradigma de ordem, 

assim como conservamos ainda o conhecimento adquirido pela visão 

newtoniana, copernicana e até mesmo ptolemaica. Mas ele não pode 

instituir-se e se enriquecer senão na elucidação da complexidade (Morin, 

2016, p. 90; ênfase nossa) 

 

Em outro trecho, explica como buscou concebê-lo: 

Este livro é um caminho em espiral; ele parte de uma interrogação e de 

um questionamento; ele prossegue por intermédio de uma reorganização 

conceitual e teórica em cadeia que, atingindo por fim o nível 

epistemológico e paradigmático, desemboca na ideia de um método que 

deve permitir um avanço do pensamento e da ação que pode reunir o que 

estava mutilado, articular o que estava disjunto, pensar o que estava 

ocultado (Morin, 2016, p. 37; ênfase nossa). 

 

                                                          
 

“epistemologia policialesca” típica do positivismo lógico que proíbe o olhar de se voltar para o incerto, o 

ambíguo, o contraditório. Ver também Morin (2010, p. 135-140). 

107Por exemplo, em junho de 2019, Morin participou do Congresso LIV, no Brasil, onde realizou palestra sobre 

educação e complexidade. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aZKS85FPdfI>. Acesso 

em: 09 mar. 2020. Jornadas Edgar Morin: A vida em tempos de incertezas e a construção do futuro 

108Outro exemplo é a publicação, em novembro de 2020, do livro “Morin, E.; & Abouessalam, S. (2020). É 

hora de mudarmos de via: As lições do coronavírus. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil”.  

109Ao completar 100 anos de vida, em junho de 2021, Morin participou de diversos eventos em sua homenagem, 

como por exemplo, no Brasil, onde realizou a abertura das “Jornadas Edgar Morin: A vida em tempos de 

incertezas e a construção do futuro” (https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/jornadas-

edgar-morin-a-vida-em-tempos-de-incertezas-e-a-construcao-do-futuro). 
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Teoria ou método da complexidade? Morin afirma que busca um método: “(...) eu não 

forneço um método, parto em busca dele” (Morin, 2016, p. 35).  

Este método, contudo, se opõe à conceituação dita “metodológica” na qual ele é 

reduzido a receituários técnicos. De acordo com o autor, originalmente, a palavra método 

significava “caminhada”.  

A palavra método deve ser concebida fielmente em seu sentido original, e 

não em seu sentido derivado na ciência clássica [entendido como] um 

corpus de receita (...) na perspectiva complexa (...) o método, para ser 

estabelecido, precisa de estratégia, iniciativa, invenção, arte (...) O método, 

gerado pela teoria, regenera-a (...) o método é a atividade pensante do 

sujeito (...) O pensamento é o que é capaz de transformar as condições do 

pensamento [situando-o] num contexto mais rico (Morin, 2010, p. 339-

340; ênfase nossa). 

 

Morin afirma que, assim como o método cartesiano, o método que propõe deve 

inspirar-se em um princípio fundamental ou paradigma. Mas a diferença reside justamente 

no paradigma. Não se trata mais de obedecer a um princípio de ordem (eliminando a 

desordem), de clareza (eliminando o obscuro), de distinção (excluindo o sujeito, a 

antinomia), ou seja, obedecer a um princípio que liga a ciência ou o conhecimento científico 

à simplificação lógica. Ao contrário, trata-se de ligar o que estava disjunto a partir de um 

princípio de complexidade (Morin, 2016, p. 36). 

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca 

dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para 

restabelecermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos 

compreender a multidimensionalidade (...) a complexidade é isso: a junção 

de conceitos que lutam entre si, é o uso estratégico da dialógica (Morin, 

2010, p. 192; ênfase nossa). 

 

Conhecimento objetivo e a questão paradigmática da complexidade. A proposta de 

Morin não trata de contestar o conhecimento “objetivo”, pelo contrário, “trata-se de não só 

conservar absolutamente esta objetividade, mas também de integrá-la a um conhecimento 

mais amplo e refletido, dando-lhe um terceiro olho para enxergar o que ela não vê” (Morin, 

2016, p. 35).  

A expressão “terceiro olho” na sentença anterior indica que o autor não propõe 

“refundar” ou “unificar”, mas adicionar, complementar: “trata-se também – e sublinho o 

também para indicar que proponho não uma alternativa, mas um complemento – [de 

desenvolver um pensamento para] enfrentar a complexidade do real (Morin, 2010, p. 31; 

ênfase do autor). 
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Seus benefícios [do conhecimento “objetivo”] foram e continuam sendo 

inestimáveis, já que a primazia absoluta dada à concordância das 

observações e das experiências permanece o meio decisivo para eliminar o 

arbitrário e o julgamento de autoridade (Morin, 2016, p. 35). 

 

(...) a complexidade não nega as fantásticas aquisições [do conhecimento 

“objetivo”] mas revela que não são suficientes para conceber a diversidade 

dos fenômenos e o devir aleatório do mundo (Morin, 2010, p. 191). 

 

Assim, deixado clara sua intenção de complementar, Morin chega ao cerne da sua 

contribuição, da sua proposta, do problema paradigmático: 

(...)  reconhecer o paradigma é já ser capaz de desobedecer ao princípio da 

redução/disjunção (...) A consciência da noção de paradigma significa que 

já se está separado do paradigma clássico (...) O acesso à consciência do 

paradigma significa, portanto, a emergência de um modo de pensamento 

complexo (Morin, 2011a, p. 294). 

 

Nosso pensamento deve investir no impensado que o comanda e o controla. 

Nós nos servimos de nossa estrutura de pensamento para pensar. Será 

preciso também servirmos de nosso pensamento para repensar nossa 

estrutura do pensamento (...) é por isso que eu penso que o problema crucial 

é o de um princípio organizador do conhecimento (...) o que é vital hoje 

em dia não é apenas aprender, não é apenas reaprender, não é apenas 

desaprender, mas reorganizar nosso sistema mental para reaprender a 

aprender (Morin, 2016, p. 35). 

 

Morin não propõe refundar a ciência, unificar as ciências; não propõe uma teoria 

unificada da complexidade que abarcaria todas as outras, ou um método tradicional; também 

não nega a ciência clássica ou o conhecimento “objetivo”. Ele se apoia na ideia de que “o 

único conhecimento válido é o que se alimenta de incerteza e o único pensamento que vive 

é o que se mantém na temperatura da sua própria destruição” (Morin, 2016, p. 39). 

[o pensamento complexo] utiliza a lógica clássica (...) os princípios de não-

contradição, de dedução, de indução, mas conhece seus limites, e sabe que, 

em certos casos, é preciso transgredi-los (...) o pensamento complexo não 

é o contrário do pensamento simplificante, ele o integra (Morin & Le 

Moigne, 2000, p. 212). 

 

Assim, Morin propõe princípios e ferramentas conceituais que pretendem alimentar 

um método, um modo de pensar que não ceda a formas (hiper)simplificadoras de idealização 

(acreditar que a realidade pode ser assimilada completamente pela ideia, de que o real é 

inteligível), racionalização (querer enclausurar a realidade na ordem e na coerência de um 

sistema, proibir qualquer transbordamento deste) e normalização (eliminar o estranho, o 

irredutível). 
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4.1.2 Princípios da complexidade 

Ao longo da sua obra, Morin desenvolve “princípios guias” que a embasam e 

evoluem junto com ela. Os “sete princípios da complexidade”, intrinsicamente relacionados 

entre si, podem ser assim descritos: 

i. Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo, opondo-se à ideia reducionista. A organização de um todo 

produz qualidades ou propriedades novas em relação às partes consideradas 

isoladamente: as emergências e constrições. Aqui encontram-se conceitos-chave 

discutidos anteriormente como sistemicidade, unitas multiplex e macroconceito 

trinitário de sistema (Morin, 1992, 2010, 2016, p. 134-141; ver seção 3.1.5); 

ii. Princípio hologramático: coloca em evidência o aparente paradoxo da concepção 

complexa dos sistemas em que não somente a parte está no todo, mas que o todo 

está inscrito na parte (e.g., cultura-indivíduo, código genético-organismo). A 

ideia do holograma vai além do reducionismo (que apenas vê as partes) e do 

holismo (que apenas vê o todo). Pode-se enriquecer “o conhecimento das partes 

pelo todo e do todo pelas partes, num mesmo movimento produtor de 

conhecimentos” (Morin, 2015a, p. 75); 

iii. Princípio do círculo retroativo: proveniente da cibernética, permite o 

conhecimento dos processos auto-reguladores; rompe com o princípio da 

causalidade linear – a causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa. A 

retroação pode ser inflacionadora ou estabalizadora e consiste num mecanismo 

de regulagem que permite a autonomia de um sistema (Morin & Le Moigne, 

2000); 

iv. Princípio do círculo recursivo ou recursividade organizacional: ultrapassa a 

noção de regulagem para a de autoprodução. É um círculo gerador no qual os 

produtos e os efeitos são eles próprios produtores e causadores daquilo que os 

produz (Morin, 2015a); 

v. Princípio da auto-eco-re-organização: amplia as ideias de regulagem e 

autoprodução para a de auto-organização, que pode ser entendida como o 

processo pelo qual os elementos de um sistema sem controle central interagem 

para criar padrões de comportamento que não são diretamente impostos por 

forças externas. O prefixo “auto” pretende incluir a ideia de auto-produção; “eco” 
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expressa a ideia de inter-relações com e dependência do ambiente externo; e "re", 

representa a noção de mudança e transformação contínuas (Morin, 1992; 2016); 

vi. Princípio dialógico: une dois princípios/conceitos que devem excluir-se um ao 

outro, mas são indissociáveis numa mesma realidade; permite assumir 

racionalmente a associação de ações contraditórias para conceber um fenômeno 

complexo (Morin & Le Moigne, 2000, p. 211). Morin (2010, p. 189) explica que 

o termo “dialógica” quer dizer que “duas lógicas, dois princípios, estão unidos 

sem que a dualidade se perca nessa unidade”. Em outro texto, Morin (2016, p. 

105) define dialógica como “unidade simbiótica de duas lógicas que, ao mesmo 

tempo, se alimentam, competem entre si”; 

vii. Princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento: opera a 

restauração do sujeito e torna presente a problemática cognitiva central, i.e., da 

percepção à teoria científica, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução por 

um sujeito numa cultura e num tempo determinados (Morin & Le Moigne, 2000). 

As observações deixam de ser reflexo do real, a subjetividade deixa de ser 

identificada como erro, a incerteza deixa de poder ser eliminada e a complexidade 

passa a ser entendida como um problema de limites do 

conhecimento/entendimento (Morin, 2016, p. 114-115). 

 

4.1.3 Racionalidades e racionalidade da complexidade 

Para Morin, a construção de um pensamento baseado na complexidade passa pela 

compreensão de que os paradigmas prevalentes levam à primazia de certos tipos de 

racionalidade (e.g., instrumental, teleológica), que embora sejam legítimas e desejáveis, não 

precisam necessariamente excluir outras (e.g., comunicativa, axiológica, subjetiva). 

Inicialmente, Morin (2010, p. 157-158) distingue quatro conceitos: 

 Razão: método de conhecimento baseado no cálculo e na lógica empregado 

para resolver problemas em função dos dados que caracterizam uma situação 

ou fenômeno; 

 Racionalidade: estabelecimento de adequação entre uma coerência lógica 

(descritiva, explicativa) e uma realidade empírica; 

 Racionalismo: possui dois significados, sendo uma visão de mundo que 

afirma a concordância perfeita entre o racional e a realidade, e uma ética que 
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afirma que as ações humanas podem e devem ser racionais em seu princípio, 

sua conduta, sua finalidade;  

 Racionalização: construção de uma visão coerente, totalizante do mundo, a 

partir de dados parciais ou de um princípio único; a partir de uma proposição 

inicial irracional, pode-se construir uma lógica e dela deduzir consequências 

práticas. 

 

A partir desses conceitos, Morin explica que o desenvolvimento da ciência ocidental, 

nos séculos XVI e XVII, constituiu uma busca de racionalidade (em oposição a explicações 

mitológicas e religiosas). 

No século XVIII, os sucessos da física permitiram conceber um universo 

determinista totalmente inteligível ao cálculo, transformando a racionalidade em um 

racionalismo que elimanava toda desordem e toda subjetividade. Assim, a razão tornou-se 

“o grande mito unificador do saber, da ética e da política” (Morin, 2010, p. 159) e, no 

princípio da razão há o princípio utilitário da economia. 

A partir disso, tudo aquilo que resistia à redução “passava pela trituradora do 

princípio de economia-eficácia” (Morin, 2010, p. 160), instituindo nas sociedades ocidentais 

uma racionalização instrumental em que eficácia e rendimento parecem trazer a realização 

da racionalidade social. Pode-se dizer, segundo o autor, que a industrialização (Morin, 2010, 

p. 161-164; 2015a, p. 85-94), a urbanização (Morin, 2015b, p. 341-372), a burocratização 

(Morin, 2011a, p. 283-287), a tecnologização (Morin, 2010, p. 107-116) se efetuaram 

segundo os princípios da racionalização, ou seja, da manipulação do social pelos princípios 

de ordem, de economia e de eficácia (Morin, 2010, p. 162). 

 

Da racionalização à racionalidade pela reintrodução do irracional. Sinteticamente, 

busca-se explicar como Morin inicia o desenvolvimento de uma noção complexa de 

racionalidade. Para tanto, utiliza-se o exemplo da racionalização industrial, que começou 

por considerar o trabalhador não como pessoa, mas como força física de trabalho.  

No interior das empresas, as primeiras racionalizações do trabalho foram 

decomposições puramente físicas e mecânicas dos gestos eficazes, ignorando voluntária e 

sistematicamente o trabalhador. O processo de desumanização do trabalho só desacelerou 

quando se percebeu que “um resíduo racional denominado fator humano” poderia aumentar 

o rendimento. A partir desse “resíduo”, desenvolvem-se com o tempo ideias como a 
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participação do trabalhador, a cogestão e a autogestão. Apesar das críticas ao uso e à 

implementação dessas ideias (e.g., Antunes & Alves, 2004; Tragtenberg, 2005) e de que elas 

só eram consideradas “racionais” se aumentassem a economia, o rendimento, a ordem 

(Morin, 2010, p. 162), Morin observa que ocorre a reintrodução (parcial) do trabalhador. 

Assim, cada progresso da racionalidade fez-se em reação à racionalização a partir da 

reintrodução do aparentemente irracional: o sujeito. 

É a partir dessa ideia que Morin (2010, p. 165) afirma o surgimento de uma crise da 

razão, que é interna, nascida da revolta da racionalidade contra a racionalização. É neste 

ponto que aparecem também algumas das fissuras da complexidade (tais questões são 

discutidas de maneira aprofundada em seções seguintes deste capítulo). 

 

Razão aberta.  Morin propõe, então, a ideia de razão aberta, em oposição a toda razão 

absoluta, autossuficiente e fechada, que rejeita tudo o que não está submetido ao princípio 

de economia e eficácia. 

A razão aberta é evolutiva, i.e., “não progride de forma contínua e linear, como 

julgava o antigo racionalismo, mas por mutações e reorganizações profundas” (Morin, 2010, 

p. 167), e nos leva à uma noção de racionalidade complexa.  

Em primeiro lugar, pode-se reconhecer a existência de diferentes racionalidades que 

podem influenciar o pensamento da engenharia, como por exemplo: 

 Racionalidade instrumental/teleológica: que está ligada à efetividade da ação 

em relação aos fins. É orientada pragmaticamente para alcançar objetivos e 

maximizar o valor utilitário (Weber, 1987; Horkheimer, 1976/2015); 

 Racionalidade comunicativa: é baseada na dialogicidade e na reciprocidade 

dos relacionamentos com o outro (Vizeu, 2005). Isso significa que os atores 

da sociedade buscam alcançar um entendimento comum e coordenar suas 

ações com base em argumentos fundamentados, consenso e cooperação. Esse 

tipo de racionalidade se manifesta no consenso resultante da comunicação 

intersubjetiva mediada por valores pessoais, interesses, conceitos e 

linguagem (Habermas, 1984/2012); 

 Racionalidade axiológica: está associada ao critério de justiça da ação em 

relação aos valores no mundo social; permite a compreensão do outro como 

portador de valores e julgamentos morais (Dameron, 2005). Por exemplo, um 

trabalho sustentável, imbuído de significado e construído sobre relações de 
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confiança e cooperação, seria impossível na ausência de uma perspectiva 

axiológica que vá além do valor econômico (Bolis, Morioka, & Sznelwar, 

2017); 

 Racionalidade subjetiva ou páthica: refere-se ao desenvolvimento do mundo 

subjetivo, no qual os processos de construção da identidade ocorrem com 

base nas experiências vividas e nas relações intersubjetivas (Dejours, 2012; 

Hubault & Sznelwar, 2012). 

 

O reconhecimento da existência de diferentes racionalidades é fundamental, mas não 

é suficiente para entender como integrá-las às ações de engenharia. Assim, com base em 

Morin (2007, 2010, 2015a, 2016), a partir de uma racionalidade da complexidade é possível: 

 Reconhecer e articular diferentes racionalidades; 

 Reconhecer que o real sempre excede o racional; 

 Desenvolver uma racionalidade evolutiva e, com isso, reconhecer sua 

natureza biodegradável; 

 Desenvolver uma racionalidade dialógica, i.e., que não concebe termos até 

então considerados antinômicos em oposição absoluta, mas em oposição 

relativa, em complementaridade, em comunicação, em trocas; 

 Conservar a vontade de controle lógico, mas entendendo a racionalidade 

como atitude crítica, acrescentando-lhe a autocrítica e o reconhecimento dos 

limites da lógica; 

 Reconhecer o irracional, i.e., desordem, aleatoriedade, violações lógicas; não 

rejeitar – dialogar com o irracional; 

 Reconhecer o a-racional, não se limitando ao dualismo racional-irracional; 

 Reconhecer o sobrerracional, pois toda criação e toda invenção comportam 

algo que a racionalidade pode eventualmente compreender depois, mas nunca 

antes; 
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 Entender que a razão não é somente um método, mas também uma aptidão 

para elaborar sistemas de ideias110, mas sistemas que não são dados como 

definitivamente estabelecidos e que podem ser remodelados111. 

 

4.1.4 Causalidade e finalidade complexas 

A exemplo da noção de racionalidade, Morin introduz conceitos da complexidade 

nas ideias de causalidade e finalidade. Ele o faz de maneira extensa e profunda (e.g., Morin, 

2010, p. 107-116, 2015a, p. 85-94, 2016, p. 309-325), utilizando, principalmente, exemplos 

nas áreas de microbiologia e astrofísica. Apesar da distância das áreas de conhecimento, a 

tentativa, aqui, é a de capturar a essência dos conceitos principais que podem contribuir para 

se pensar nas ideias de causalidade e finalidade no contexto da educação e ação em 

engenharia. 

 

Da causalidade clássica à causalidade finalitária. Conforme Morin (2016, p. 309), 

enquanto o princípio de determinismo causal que comandava a ciência clássica se 

flexibilizava em causalidade probabilista de caráter estatístico, a ideia de causalidade em si 

permaneceu rígida, linear, estável, fechada e imperativa. 

Isso significa que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, não sendo possível 

que um efeito desobedecesse à causa ou que ele retroagisse e tivesse efeito sobre a causa, 

tornando-se causal e permanecendo efeito. 

Ao mesmo tempo, a ciência clássica expulsava de seu interior qualquer princípio de 

finalidade, pois a ideia de causalidade clássica não permitia explicá-la de maneira que não 

fosse providencialista. 

Foram os trabalhos da cibernética que reintroduziram a finalidade no cerne da 

ciência: “a finalidade vitalística causava horror; ela vinha do céu; a finalidade cibernética foi 

acolhida de braços abertos; ela vinha da técnica, com o rótulo dos programas informáticos, 

com total garantia maquinista” (Morin, 2016, p. 313). 

                                                          
 

110Pois “uma ideia isolada não tem praticamente existência; só ganha consistência em relação a um sistema que 

a integre” (Morin, 2011a, p. 160).  

111Conforme Morin (2011a, p. 159-162), todo sistema de ideias é simultaneamente fechado e aberto: fechado 

porque se defende contra e resiste às críticas e refutações externas; aberto porque se alimenta de 

confirmações e verificações vindas do mundo exterior. Sistemas de prioridade à abertura podem ser 

denominados teorias, enquanto os que priorizam o fechamento, doutrinas. 
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Conceito-chave da cibernética, a retroação permitiu pensar em reações, ampliações, 

inversões, anulações de causalidades, o que fez com que a finalidade se tornasse não apenas 

explicável, mas também explicativa, ou seja, causal. A partir disso, Morin propõe o conceito 

de causalidade finalitária: 

(...) que se destaca de maneira cada vez mais precisa, ativa, determinante 

onde existe informação/programa para comandar as performances [em 

função de um] objetivo bem determinado apesar das perturbações e acasos 

(...) seu caráter particular com relação ao determinismo clássico é somente 

tomar forma quando o objetivo (o efeito) estiver cumprido (...) ela pode 

permanecer virtual e invisível (...) permite compreender adequadamente o 

desenvolvimento de estratégias e decisões que só têm sentido com relação 

a uma finalidade (Morin, 2016, p. 313-314). 

 

O que ocorre, então, é que a causalidade finalitária assujeita as causalidades externas 

que perturbam o sistema. Dito de outra maneira, “é o homem que assujeita as próprias ‘leis 

da natureza’, impondo sobre os determinismos físicos exteriores a sobredeterminação de 

suas próprias finalidades” – o que preenchia as lacunas deixadas pela causalidade clássica. 

Contudo, segundo Morin, a finalidade cibernética passou a ser o “novo estereótipo 

das explicações fáceis”, pois ignorava justamente o problema que deveria iluminar:  

(...) diferentemente da máquina artificial, concebida por um ser superior 

(...) que lhe confere previamente seu programa e seus objetivos, a máquina 

viva provém de um estado inferior de organização física, sem deus pro 

machina112, nem “informação”, nem programa (...) de onde vem o 

“programa”? De onde vem a finalidade?” (Morin, 2016, 314).  

 

Assim, o estudo das máquinas artificiais trouxe conceitos importantes para o 

entendimento de vários aspectos da máquina viva, mas ocultou o problema fundamental: o 

de uma finalidade sem origem finalista e sem destino inteligível113. 

A máquina artificial é finalizada antes de “nascer”, ela é concebida, planejada, 

fabricada com base em finalidades bem definidas. Na máquina viva, tudo é simultaneamente 

                                                          
 

112Ou “deus ex machina”, expressão latina que significa literalmente "Deus surgido da máquina”, utilizada para 

referir a um final não natural ou muito improvável de uma história ou evento, que resolve ou remove 

problemas com muita facilidade. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/deus-ex-machina>. Acesso em: 10 mar. 2020. 

113Morin (2016, p. 315) utiliza o seguinte exemplo: “[numa máquina viva, como] as moléculas nas células, as 

células nos órgãos, os órgãos no organismo são quase especializados em função das tarefas quase 

programadas que visam a cumprir objetivos, e todos esses objetivos se encontram no objetivo global: viver 

(...) Mesmo nesse caso, encontramos não apenas a mesma ausência de finalidade prévia das máquinas físicas 

naturais, mas sobretudo o problema específico: como a finalidade nasce da não finalidade? Como um 

processo aleatório de encontros e de interações macromoleculares resulta em uma organização cibernética 

finalitária? (...) É precisso então afastar qualquer ideia de processo finalitário antes da aparição da vida”.  
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meio e fim, ao mesmo tempo que existem hierarquias e subordinações entre finalidades 

locais e entre locais e globais, assim como complementaridades, antagonismos e 

transformações/deslocamentos; novas necessidades surgem todo tempo enquanto 

finalidades morrem (Morin, 2016, p. 316-320)114. 

 

Reintrodução da complexidade na causalidade e na finalidade. Morin avança e observa 

que mesmo para as máquinas artificiais, que nascem finalizadas, a ideia de finalidade gera 

confusão e incerteza quando se considera em profundidade seu enraizamento 

antropossociológico. 

O erro então não está apenas na redução do vivo ao artificial, mas na racionalização 

cibernética que faz com que a racionalização finalitária se torne simétrica à antiga 

causalidade, pois, como esta, ela expulsa a incerteza e a complexidade.  

Para Morin, é preciso entender a finalidade como emergência, i.e., conceber a relação 

complexa entre finalidade, endocausalidade (causalidade interior ao sistema, relacionada à 

autoprodução e à auto-organização, e à ideia de generatividade), exocausalidade (ambiente), 

resultando no conceito de causalidade complexa. A partir disso, como coloca Morin (2016, 

p. 322), “não existe ‘resolução de conflito’ entre finalidade e determinismo clássico, existe 

sim a necessária manutenção de um conflito no interior de uma relação complexa, ou seja, 

complementar, concorrente, antagônica”. 

Assim, a ideia de causalidade complexa (Morin, 2015a, p. 86-87, 2016, p. 322-324) 

comporta as ideias de:  

 Causalidade linear, retroativa e recursiva; endo e exocausalidade; causalidade 

mútua inter-relacionada (interagem entre si e interferem umas nas outras de 

modo aleatório); 

 Uma mesma causa pode conduzir a efeitos diferentes e/ou divergentes 

(regulação, reação, retroação positiva/negativa); 

                                                          
 

114Morin (2016, p. 317-319) utiliza os exemplos detalhados que podem ser assim resumidos: fins 

complementares podem se tornar concorrentes e antagônicos (reprodução, prazer, contracepção); fins viram 

meios (seres multicelulares instrumentalizam as finalidades das células); meios se transformam em fins 

(prazer gastronômico como fim, alimentação como meio; viver para comer, usufruir, não apenas comer para 

viver); finalidades se deslocam (células nervosas). 
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 Causas diferentes podem produzir efeitos semelhantes (equifinalidade 

sistêmica); 

 Pequenas causas podem levar a grandes efeitos (coincidência entre pequena 

perturbação e falha momentânea); 

 Grandes causas podem levar a efeitos muito pequenos (trabalho 

regulador/reorganizador do sistema); 

 Causas são seguidas de efeitos contrários (e.g., organismo homeotérmico, 

revolução-contrarrevolução); 

 Efeitos das causas antagônicas são incertos, i.e., não se sabe se as retroações 

que se impõem serão negativas ou positivas; 

 Não é linear, é circular; causa e efeito perdem sua substância, i.e., a causa 

perde seu poder soberano e o efeito sua total dependência; eles se 

transformam um no outro; 

 Não é somente determinista ou probabilística, ela cria o improvável, i.e., 

comporta um princípio de incerteza no qual nem o passado nem o futuro 

podem ser inferidos diretamente do presente; pode-se construir cenários 

possíveis e improváveis para o passado e para o futuro. 

 

4.1.5 Ecologia da ação 

As noções complexas de causalidade e finalidade, não mais subjugadas ao princípio 

determinista nem à racionalização cibernética, nos conduzem a refletir sobre a ação que as 

desencadeiam. 

 Para Morin (2015a, p. 81), “não há de um lado um campo da complexidade, que 

seria o do pensamento, da reflexão, e de outro o campo das coisas, que seria o da ação. A 

ação é o reino concreto e às vezes vital da complexidade”. Ação significa interações, que 

comporta reações (mecânicas, químicas), transações (ações de troca) e retroações (ações que 

agem como retorno sobre o processo que as produz) (Morin, 2016, p. 195). 

Às vezes tem-se a impressão de que a ação simplifica, pois, frente à alternativa, 

decide-se, escolhe-se, corta-se (Morin, 2017b, p. 75). Contudo, a ação contém as noções de 

risco e de incerteza. Por isso, a ação é estratégia (Morin, 2010, 2015a). 

A estratégia não designa um programa predeterminado. Pelo contrário, a palavra 

estratégia se opõe à programa. O programa é constituído por uma sequência preestabelecida 
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de ações encadeadas acionadas por um sinal. A estratégia produz-se durante a ação, 

modificando, conforme o surgimento dos acontecimentos, a conduta da ação desejada. 

Enquanto o programa é predeterminado nas suas operações, a estratégia o é nas suas 

finalidades (Morin, 2015c, p. 70-71). Em um ambiente estável, convém utilizar programas, 

mas ele não obriga a estar vigilante, não obriga a inovar. A estratégia, por sua vez, permite, 

a partir de uma decisão inicial, prever certo número de cenários para a ação, cenários que 

poderão ser modificados segundo as informações que vão chegar no curso da ação e segundo 

os acasos que vão se suceder e perturbar a ação; ela não se limita a lutar contra o acaso, que 

não é apenas o fator negativo a ser reduzido, é também a chance que se deve aproveitar 

(Morin, 2015a, p. 79-81). Nesse sentido, a estratégia “só pode e só deve emergir no 

metaponto de vista, onde são possíveis a escolha, o confronto com o risco, o diálogo com o 

novo, a possibilidade de encontrar soluções para situações novas” (Morin, 2015c, p. 71). 

Assim, a ação supõe a complexidade, i.e., acaso, risco, incerteza, imprevisto, 

iniciativa, consciência das derivas e transformações (Morin, 2010, p. 79, 2015a, p. 81). Nesse 

sentido, Morin propõe que o pensamento complexo nos diz que há uma ecologia da ação: 

 

A partir do momento em que lançamos uma ação no mundo, ela vai deixar 

de obedecer às nossas intenções, vai entrar num jogo de ações e interações 

do meio social no qual acontece, e seguir direções muitas vezes contrárias 

daquela que era nossa intenção (Morin, 2006, p. 19). 

 

A ecologia da ação compreende três princípios: i) para toda ação em meio incerto 

existe contradição entre risco e precaução, sendo um e outro necessários – trata-se de poder 

uni-los; ii) não é absolutamente certo que a pureza dos meios conduza aos fins desejados, 

nem que sua impureza seja necessariamente nefasta; iii) a ação não corre apenas o risco de 

fracasso, mas de desvio ou de perversão de seu sentido inicial (Morin, 2011b, p. 76-77, 

2017c, 42-43). 

A maneira de pensar complexa prolonga-se em maneira de agir complexa, i.e., o 

pensamento complexo induz a um novo ethos; ele conduz a outra maneira de agir, outra 

maneira de ser. Isso não quer dizer que “há dedução lógica do conhecimento à ética, da ética 

à política, mas há comunicação, e comunicação mais rica, por ser consciente, no reino da 

complexidade, do que havia no reino da simplicidade” (Morin, 2010, p. 339-340; ênfase 

nossa). 

O pensamento complexo não recusa de modo algum a clareza, a ordem, o 

determinismo; ele os considera insuficientes, sabe que não se pode programar a descoberta, 
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o conhecimento, nem a ação. Assim, o pensamento complexo não resolve por si só os 

problemas, mas se constitui numa ajuda à estratégia que pode resolvê-los. 

 

4.1.6 Reintegração do sujeito 

Morin (2015c, p. 71-72) entende “estratégia” como método de ação próprio a um 

sujeito em situação de jogo, no sentido neumanniano do termo, em que, para alcançar os 

fins, é preciso submeter-se às incertezas e aos acasos do jogo. 

 

Sujeito e objeto. Conforme explica o autor, a ciência clássica se fundou na eliminação das 

incertezas, dos acasos, dos sujeitos, sob o signo da objetividade, ou seja, de um universo 

constituído de objetos isolados (em um meio neutro) e submetido a leis objetivamente 

universais (Morin, 2015a, 2016). 

Nessa visão, o objeto existe de maneira positiva, sem que o observador/conceptor 

participe da sua construção; ele é substancial, autossuficiente, possui plenitude ontológica; 

é uma entidade fechada e distinta que se define isoladamente em sua existência – quanto 

mais isolamos experimentalmente, melhor determinamos a sua realidade “objetiva” (Morin, 

2016, p. 124). 

Ao assumir que qualquer objeto pode ser definido a partir de leis gerais às quais ele 

é submetido, assim como de unidades elementares pelas quais ele é constituído, exclui-se 

quaisquer referências ao observador. O sujeito é a deformação, o erro que se deve eliminar 

a fim de atingir o conhecimento objetivo; ele é dispensado, como perturbação ou ruído, 

precisamente porque ele é indescritível segundo os critérios do objetivismo (Morin, 2015a, 

p. 39-40). 

A complexidade, porém, introduz incertezas que levam à perda irremediável da ideia 

de que possa existir um ponto de vista supremo, i.e., objetivo, e faz surgir a presença do 

ponto de vista subjetivo em qualquer visão de mundo – e, dessa maneira, somos forçados a 

examinar o sujeito (Morin, 2016, p. 116). 

Ser sujeito implica situar-se no centro do mundo para conhecer e agir. Por isso, o 

sujeito é egocêntrico115 (Morin, 2012, p. 74). O “eu” torna-se todo para si, sendo quase nada 

                                                          
 

115Morin (2015c, p. 140-152) discute a noção de Ego no âmbito da psicanálise. Segundo o autor, esta deve ser 

concebida como uma ciência da psique, sendo seu objetivo principal a concepção de uma teoria do aparelho 

psíquico e, no centro dessa teoria, está o Ego, ou seja, o sujeito. Morin acrescenta que, no seu princípio, a 

psicanálise freudiana é uma ciência do complexo – não somente no sentido banalizado do termo (“eu tenho 

complexos”) –, mas sobretudo no sentido da complexidade bioantropossocial. Assim, o sujeito é o produto 
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no universo. É esse o drama do sujeito: “autotranscende-se espontaneamente, embora não 

passe de um ácaro microscópico, de uma migalha periférica, de um momento efêmero do 

universo – resistimos como sujeitos ao nosso destino de objetos”. Apesar da consciência de 

que nosso egocentrismo é irrisório, não se pode existir senão como sujeitos egocêntricos 

(Morin, 2010, p. 323). 

 

O sujeito e o outro. O egocentrismo, contudo, não conduz somente ao egoísmo. O lugar 

egocêntrico comporta um princípio de exclusão em que ninguém mais pode ocupá-lo; e um 

princípio de inclusão, que permite que o sujeito se inclua numa comunidade, num “nós”, e 

os coloque no centro do mundo. Paradoxalmente, o princípio de inclusão é necessário ao 

princípio de exclusão que, pondo-lhe no centro do mundo, permite situar aí o outro (Morin, 

2012, p. 74-79). 

Morin (2010, p. 323) acrescenta que o verdadeiro caráter da individualidade não é só 

a singularidade fenomenal físico-química116, mas o fato de que ele é o único para ele 

computando para si – o indivíduo trata todos os objetos e dados em egocêntrica referência a 

ele mesmo. Mas o indivíduo é, naturalmente, mais complexo do que um ser pura e 

simplesmente mais “egoísta”; não é só ele que está no centro do universo, são também seus 

pais, filhos, congêneres, pelos quais se pode, eventualmente, sacrificar. 

Nesse sentido, a concepção do sujeito do ponto de vista da complexidade supera a 

alternativa e passa a dialógica: reconhece o aspecto original, radical do “Eu” e da relação 

com o outro (Morin, 2012, p. 74). Aqui, Morin aponta outro paradoxo: a objetividade só 

pode vir de um sujeito. 

O ponto capital é que cada sujeito pode considerar-se, ao mesmo tempo, 

como sujeito e como objeto e objetivar o outro enquanto o reconhece como 

sujeito. Infelizmente, é capaz de parar de ver a subjetividade dos outros e 

considerá-los somente como objetos (...) Para conhecer o outro (...) deve-

se percebê-lo objetivamente, estudá-lo, se possível, objetivamente, mas 

também se deve compreendê-lo subjetivamente. O desenvolvimento de um 

conhecimento objetivo do mundo deve avançar junto com um 

conhecimento intersubjetivo do outro (Morin, 2012, p. 80).  
 

                                                          
 

e o centro de uma dialógica complexa bio-sócio-individual. Os complexos do sujeito são nós górdios 

psicoafetivos que alimentam todo pensamento, inclusive racional e científico. Morin também explora com 

maior profundidade contribuições de outros autores da psicologia e da psicanálise (e.g., Jung, Lacan) e 

temas/tópicos/conceitos (e.g., teoria da personalidade, pulsão, sublimação, libido, arquétipo, etc.).  

116Morin (2010, p. 323) se refere à singularidade dos indivíduos no nível imunológico.  
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Morin (2017b, p. 117-118) propõe, então, que o sujeito aparece na reflexão sobre si 

mesmo e conforme um modo de conhecimento intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que 

podemos chamar de compreensão. É neste ponto, como observado anteriormente, que o 

problema do sujeito não é um problema de “subjetividade” no sentido deteriorado do termo 

que implica contingência e afetividade, mas sim o do questionamento de si sobre si mesmo, 

sobre o outro, sobre a realidade e a verdade (Morin, 2016, p. 116). 

 

Sujeito e complexidade biológica. Para chegar à noção de sujeito, segundo Morin (2015c, 

p. 129), é preciso pensar que toda organização biológica necessita de uma dimensão 

cognitiva – nada na atividade humana escapa à computação117, ao mesmo tempo que não 

pode ser reduzida a ela. 

Conforme Morin (2010, p. 324), há uma relação dialógica entre a subjetividade 

bacteriana e a humana. Num sentido, não há nenhuma relação, porque a bactéria apenas 

computa, não cogita, i.e., é um sujeito sem consciência. Em outro, como assinalado 

anteriormente, há uma relação radical a partir do momento em que ser sujeito é pôr-se no 

centro do universo – essa estrutura egocêntrica auto-referente é a qualidade fundamental do 

sujeito (Morin, 2012). 

A ideia de sujeito origina-se, portanto, no ser vivo mais arcaico, mas não se reduz a 

ele. Desenvolve-se na animalidade, com a afetividade e, no homem, aparece o sujeito 

consciente (Morin, 2010). Do cômputo ao cógito, as operações associativas e dissociativas 

tomam a configuração lógica de conjunção, disjunção, afirmação, negação, condição, 

comutação, distribuição, etc. A partir daí os enunciados e proposições são formulados, 

analisados, formalizados, em consideração ao verdadeiro e ao falso (Morin, 2015c, p. 130-

131) – e é aí que se pode colocar a questão acerca do sujeito: a partir de quais 

racionalidades, princípios, paradigmas, o cômputo se desenvolve em cógito? 

 Chega-se, então, à noção complexa de autonomia. Conforme Morin (2017b, p. 117-

118), do ponto de vista da complexidade, autonomia não é mais uma liberdade absoluta, 

emancipada de qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio 

                                                          
 

117Morin (2017b, p. 120) afirma que essa dimensão cognitiva pode ser chamada de computacional. A 

computação é o tratamento de estímulos, dados, símbolos, mensagens, que nos permite agir dentro do 

universo exterior, assim como de nosso universo interior, e conhecê-los. Essa computação do ser individual 

é a computação que cada um faz de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo. O cômputo é o ato pelo qual 

o sujeito se constitui posicionando-se no centro de seu mundo para lidar com ele, considerá-lo, realizar nele 

todos os atos de preservação, proteção, defesa, etc.  



129 
 

ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Assim, um ser vivo, para salvaguardar sua 

autonomia, trabalha, despende energia, e deve, obviamente, abastecer-se de energia em seu 

meio, do qual depende. Quanto a nós, seres culturais e sociais, só podemos ser autônomos a 

partir de uma dependência original em relação à cultura, a uma língua, a um saber. 

A autonomia, portanto, não é possível em termos absolutos, mas em termos 

relacionais e relativos (Morin, 2017b). Dito de outra maneira, há uma relação dialógica entre 

autonomia e dependência: quanto mais autônomos somos, mais dependentes somos de um 

grande número de condições necessárias à emergência de nossa autonomia (Morin, 2010, p. 

323). 

 

Sujeito, verdade, certeza e compreensão. De acordo com Morin (2010, p. 323), julgou-se 

durante muito tempo que a noção de sujeito era metafísica, porque parecia ligada às ideias 

de liberdade/autonomia e de afetividade/sentimento, que exclui toda atitude científica e, 

portanto, impede que se encontre a verdade. 

Morin (2015c, p. 142-145) propõe, então, distinguir a ideia de verdade do sentimento 

da verdade. A ideia de verdade corresponde a uma resolução de alternativa verdadeiro/falso 

sem que necessariamente o sujeito seja envolvido ou afetado; ele formula a ideia de verdade 

nos cálculos, percepções, observações, sem ser sentir-se implicado. Já o sentimento de 

verdade traz a dimensão afetiva/existencial para a ideia de verdade e pode tanto se apropriar 

da ideia de verdade quanto lhe obedecer; liga-se à ideia de verdade não somente quando 

estão em jogo os nossos interesses e problemas pessoais, mas também quando nos colocamos 

nos grandes problemas da natureza do real. 

O sentimento de verdade é inseparável do sentimento de certeza, que se deve também 

distinguir da ideia de certeza. Esta, como a ideia de verdade, pode ser indiferente ao sujeito. 

O sentimento de certeza, em contrapartida, comporta uma resposta à angústia da incerteza e 

o implica pessoalmente.  

A necessidade de verdade e a necessidade de certeza recorrem uma à outra. Assim, 

do ponto de vista da complexidade, a necessidade de verdade deveria primar em relação à 

de certeza e correr o risco de contradizê-la; o que ocorre, porém, com mais frequência, é que 

a necessidade de certeza submerge e cega a necessidade de verdade (Morin, 2015c, p. 145). 

O problema do sujeito é, portanto, compreender o que é compreender (Morin, 2017c, 

p. 109), na relação ambivalente com o outro e consigo mesmo. Todo conhecimento comporta 

aspectos individuais, subjetivos; as ideias que possuímos nos possuem; o conhecimento 

humano não consegue prescindir do sujeito, mas deve lutar vitalmente contra o 
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egocentrismo; tem necessidade vital de afetividade (prazer em conhecer, desejo imperativo 

pela verdade), mas precisa lutar vitalmente contra ela, pois extravia e falseia a cientificidade 

que a suscitou (Morin, 2015c, p. 150-152). 

 

4.2 O conceito de paradigma na perspectiva da complexidade 

A partir das principais ideias e conceitos da abordagem da complexidade de Morin, 

chega-se ao que se entende ser o ponto central da pertinência da sua obra para a discussão 

da educação em engenharia: a construção do conceito de paradigma. 

Deve-se a Thomas Kuhn a atribuição de relevância decisiva à noção de paradigma, 

palavra que não era comum quando ele a usou em A estrutura das revoluções científicas 

(Kuhn, 1962/2017a), porém que se tornou banal (Hacking, 2017, p. 14) e conformista 

(Morin, 2016, p. 38) depois dele. Apesar disso, a noção de paradigma tem importância 

central na discussão sobre complexidade (Morin & Le Moigne, 2000; Morin, 2010, 2011a, 

2015a, 2016). 

Em pós-escrito, Kuhn (1970/2017b, p. 234)118 declarou que “o paradigma é o aspecto 

central daquilo que atualmente parece ser o elemento mais novo e menos compreendido 

deste livro”. Em outro trecho, declara “ter perdido o controle do vocábulo” (p. 272). No 

decorrer do tempo, sob o efeito das críticas e depois de ter tentado localizá-lo ou baseá-lo 

socioculturalmente (Morin, 2011a, p. 264), ele o abandonou119 (Hacking, 2017, p. 22). 

De acordo com Morin (2011a, p. 263-264), na primeira edição do livro de Kuhn 

(2017a), o paradigma é constituído pelas “descobertas científicas universalmente 

reconhecidas, as quais, durante algum tempo, fornecem a um grupo de pesquisadores 

problemas padrão e soluções”. Na segunda edição, o paradigma adquire um sentido 

sociologizado e torna-se “o conjunto das crenças, dos valores reconhecidos e das técnicas 

                                                          
 

118Texto publicado originalmente em “Kuhn, T. (1970). Reflections on my critics. In Lakatos, I. & Musgrave, 

A. (eds.). Criticism and the growth of knowledge (pp. 231-278). Cambridge: Cambridge University Press”, 

que consiste numa réplica a sete ensaios críticos às suas ideias, apresentadas em Kuhn (1962/2017a), de 

autores como Karl Popper, Imre Lakatos e Paul Feyerabend. Em português, este texto pode ser encontrado 

no livro “Kuhn, T. (2017b). O caminho desde a Estrutura. São Paulo: UNESP”, dividido em dois capítulos: 

“Cap. 4 – O caminho desde A estrutura (p. 115-132) e “Cap. 6 – Reflexões sobre meus críticos (p. 155-

216)”.  

119De acordo com Mendonça (2012, p. 537-538), Kuhn procurou em diversas ocasiões responder as críticas ao 

conceito de paradigma proposto por ele, substituindo o termo pela expressão “matriz disciplinar” (que seria 

composta por quatro elementos principais: exemplares, generalizações simbólicas, modelos e valores) e, em 

seus últimos trabalhos, por “léxico”. Hacking (2017, p. 22) afirma que Kuhn sugeriu também o termo 

“exemplo” como substituto a paradigma. 
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comuns aos membros de um determinado grupo”. Assim, para Morin, Kuhn deu ao termo 

“paradigma” um sentido ao mesmo tempo forte e vago: 

 

Forte, pois o paradigma tem valor radical de orientação metodológica, de 

esquemas fundamentais de pensamento, de pressupostos ou de crenças 

desempenhando um papel central, detendo assim um poder dominador 

sobre as teorias. Vago, pois oscila entre sentidos diversos, cobrindo in 

extremis120, de modo difuso, a adesão coletiva dos cientistas a uma visão 

de mundo (Morin, 2011a, p. 263). 

 

4.2.1 De Kuhn a Morin 

Morin (2011a) afirma que o conceito kuhniano de paradigma revela insuficiência 

“quando se mergulha no caráter primeiro, fundador, nuclear”, uma vez que não permite sua 

conexão à linguagem, à lógica, à cultura (p. 263-264). Em vista disso, para avançar a noção 

de paradigma, o autor evoca duas noções: episteme e paisagem mental (mindscape)121. 

De acordo com Morin, a noção de episteme, atribuída a Michel Foucault122, significa 

“aquilo que define as condições de possibilidade do saber”. Por um lado, a episteme possui 

um sentido mais radical e mais amplo do que o paradigma de Kuhn, “pois se encontra quase 

no fundamento do saber”. Por outro lado, conserva uma visão simplificadora da relação 

cultura-episteme, pois a define “numa cultura, num determinado momento (...) na fixação da 

data dos cortes epistemológicos” (Morin, 2011a, p. 264-265). 

Já a noção de mindscape, de Maruyama123, avança, tanto em relação à noção 

kuhniana de paradigma quanto à episteme, em termos de radicalidade e universalidade: ela 

define os tipos epistemológicos que determinam os tipos de percepção, de causalidade e de 

lógica, estendendo-se a todas as formas de conhecimento – não só o científico como em 

Kuhn, mas o filosófico, o político, o moral (Morin, 2011a, p. 272) – e também à estética, à 

ética e à religião. Nesse sentido, Morin propõe que o paradigma controla não apenas as 

teorias e os raciocínios (episteme), mas também o campo cognitivo, intelectual e cultural em 

                                                          
 

120Segundo o dicionário Michaelis, expressão que pode ser entendida como “nos últimos instantes de vida”. 

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=in+extremis. Acesso em: 29 fev. 

2020.  

121Em outro texto, Morin (2010, p. 44-48) amplia a discussão ao incluir as noções de themata (Holton), 

postulados metafísicos (Popper), imagens do conhecimento (Elkana), programas de pesquisa (Lakatos) e  

interesses (técnico, prático e reflexivo) (Habermas). 

122Foucault, M. (2002). A arqueologia do saber (6ª ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária. 

123Maruyama, M. (1974). Paradigmatology and its application to cross‐disciplinary, cross‐professional and 

cross‐cultural communication. Dialectica, 28(3-4), 135-196. 
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que nascem teorias e raciocínios. Indo além, controla a epistemologia (mindscape), que 

controla a teoria e a prática decorrente da teoria (Morin, 2011a, p. 264). 

Nesse sentido, entende-se por paradigma: o princípio maior que controla as visões de 

mundo (Morin, 2010, p. 21); a pedra angular de todo um sistema de pensamento (Morin, 

2015a, p. 54); é aquilo que está no princípio de construção das teorias, é o núcleo que as 

orienta neste ou naquele sentido (Morin, 2010, p. 45); princípios de associação/exclusão 

fundamentais que comandam todo pensamento e toda teoria (Morin, 2010, p. 27); princípios 

supralógicos de organização do pensamento (Morin, 2015a, p. 10); conjunto de relações 

lógicas extremamente fortes entre noções mestras, noções-chave, princípios-chave (Morin, 

2015a, p. 59); designa seja o princípio, o modelo ou a regra geral, seja o conjunto das 

representações, crenças, ideias que se ilustram de maneira exemplar ou que ilustram casos 

exemplares (Morin, 2011a, p. 262-263); contém, para todos os discursos que se realizam sob 

o seu domínio, os conceitos fundamentais ou as categorias-mestras de inteligibilidade, ao 

mesmo tempo que o tipo de relações lógicas de atração/repulsão (conjunção, disjunção, 

implicação ou outras) entre esses conceitos e categorias (Morin, 2011a, p. 265). 

Assim, pode-se entender como uma primeira contribuição de Morin à noção 

kuhniana de paradigma, a atribuição de um caráter simultaneamente semântico (determina a 

inteligibilidade e dá sentido), lógico (determina as operações lógicas centrais) e ideológico 

(determina as condições de organização das ideias a partir de princípios de associação, 

eliminação, seleção, etc). É em virtude desse triplo sentido generativo e organizacional que 

o paradigma “orienta, governa, controla a organização dos raciocínios individuais e dos 

sistemas de ideias” e, portanto, “os indivíduos conhecem, pensam e agem conforme os 

paradigmas neles inscritos culturalmente” (Morin, 2011a, p. 265; ênfase nossa). 

 

4.2.2 Lógica e dialógica 

Morin propõe o seguinte exemplo com relação aos dois paradigmas dominantes 

quanto à relação homem/natureza: 

 

(...) o primeiro inclui o humano no natural, e todo discurso obediente a esse 

paradigma faz do homem um ser natural e reconhece a “natureza humana”. 

O segundo paradigma prescreve a disjunção entre esses dois termos e 

determina o que há de específico no homem por exclusão da ideia de 

natureza (Morin, 2011a, p. 265-266). 

 

Nota-se que os paradigmas da relação homem/natureza descritos por Morin são 

opostos: um dissolve o humano no natural, o outro os separa. Por outro lado, eles possuem 



133 
 

em comum o fato de obedecerem a um mesmo paradigma, ainda mais profundo, o da 

simplificação, “o qual, diante de qualquer complexidade conceitual, prescreve seja a redução 

(o humano ao natural), seja a disjunção (entre o humano e o natural)”, o que impede de 

conceber a dialógica124,125 da realidade humana, i.e., “a relação ao mesmo tempo de 

implicação e separação entre o homem e a natureza” (Morin, 2011a, p. 266)126. 

A partir da ideia de que paradigmas obedecem um paradigma mais profundo, Morin 

(2011a) propõe duas noções importantes: 

i. Categorias-mestras de inteligibilidade: são conceitos-mestres 

selecionados/selecionadores que excluem ou subordinam os conceitos 

antinômicos a eles. Por exemplo, a “ordem” é a categoria-mestre de 

inteligibilidade da concepção determinista, enquanto a “desordem” é 

excluída. Assim, o nível paradigmático é do princípio de seleção/rejeição 

das ideias que serão integradas no discurso/teoria ou descartadas e 

recusadas; 

ii. Operações lógicas mestras:  são operações de exclusão-inclusão, 

disjunção-conjunção, implicação-negação, etc. O paradigma seleciona as 

operações lógicas ou privilegia certas operações lógicas em detrimento de 

outras, e é ele que dá validade e universalidade à lógica que elegeu.  

 

O paradigma realiza a seleção, a determinação e o controle da conceitualização, da 

categorização e da lógica; designa as categorias fundamentais da inteligibilidade e controla 

seu emprego; ele se encontra, portanto, não apenas no núcleo de qualquer sistema de ideias 

                                                          
 

124Morin (2011a, p. 266) utiliza o termo “unidualité”. Morin (2010, p. 189) explica que o termo “dialógica” 

quer dizer que “duas lógicas, dois princípios, estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade”. Em 

outro texto, Morin (2016, p. 105) define dialógica como “unidade simbiótica de duas lógicas que, ao mesmo 

tempo, se alimentam, competem entre si, parasitam-se mutuamente, opõem-se e combatem-se até a morte”. 

125De acordo com Morin (2016, p. 105) enquanto a dialética se situa no nível dos fenômenos, a dialógica se 

situa no nível do princípio e do paradigma. Assim, o autor afirma que utiliza o termo “dialógica” não para 

afastar a ideia de dialética, mas para que a ideia de dialógica derive-se dela.  

126Conforme Morin (2011a, p. 273), o mesmo ocorre com as concepções antinômicas, materialismo e 

espiritualismo, que ao mesmo tempo obedecem a dois paradigmas inimigos e são ramos de um grande 

paradigma que os engloba, o cartesiano. Morin realiza extensa discussão sobre os sentidos material e 

imaterial da noção de paradigma em Morin (2011a, p 285-287), Morin (1980/2015b, p. 155-166) e Morin 

(1986/2015c, p. 78-94). Em suma, “os dois sentidos são verdadeiros, isto é, ambos relativamente falsos”, 

pois “a materialidade de toda organização viva, individual, social é de natureza computacional, logo 

imaterial”, mas que “os operadores de todas as computações vivas, individuais, sociais, assim como os 

operadores de todos os pensamentos, ideologias (...) são objetos físicos, biológicos, cerebrais, ou seja, 

materiais” (Morin, 2011a, p. 286). 
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ou discurso, mas de qualquer cogitação (Morin, 2011a, p. 267); situa-se no núcleo 

compútico/cogístico das operações de pensamento (Morin, 2015c; Quadro 22). 

Quadro 22 – Operações de computação e cogitação 

Computação Cogitação 

Separação   

Dissociação Disjunção 

Rejeição/exclusão Negação 

Oposição Contradição 

Distinção/isolamento Análise 

Delimitação Definição 

Distribuição Categorias, classes 

Associação   

Relação Conjunção 

Dependência Causalidade 

Coordenação (interdependência, interação, reunião) Coordenação de palavras/ideias em discursos 

Síntese (hierarquia, nucleação) Sistematização de ideias 

Identificação (semelhança, equivalência) Identidade 

Associação condicional Se... então 

Fonte: adaptado de Morin (2015c, p. 130). 

Sinteticamente127, a contribuição de Morin ao conceito de paradigma é, por um lado, 

propor estarem sob seu controle os aspectos pré-lógicos (e.g., dissociação, associação, 

rejeição, unificação), lógicos (i.e., categorias-mestras de inteligibilidade, e.g., 

disjunção/conjunção, exclusão/inclusão) e pré-linguísticos e pré-semânticos (i.e., que 

elaboram o discurso) (Morin, 2015c, p. 130), e, por outro, revelar seu caráter infralógico 

(subterrâneo em relação à lógica), pré-lógico (anterior à sua utilização) e supralógico 

(superior a ela) (Morin, 2011a, p. 267). 

 

4.2.3 Recursividade e antinomia 

O paradigma controla uma lógica, embora seja, em contrapartida, controlado pela 

lógica que o controla, i.e., ele produz a lógica que o legitima retroativamente. 

Morin (2011a) coloca da seguinte maneira: “o paradigma produz a verdade do 

sistema [de ideias] legitimando as regras de inferência que garantem a demonstração ou a 

verdade de uma proposição”, à qual ele próprio estabeleceu os conceitos e forneceu a 

articulação lógica. Por exemplo, um paradigma da simplificação estabelece um princípio de 

                                                          
 

127Para uma discussão aprofundada, ver Morin (2015c, p. 129-139). 
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disjunção/exclusão que, por sua vez, retroage sobre o paradigma e consolida-o ao recobri-lo 

com evidências lógicas128. É dessa maneira que “se absolutiza um paradigma da 

simplificação; toda possibilidade de concepção complexa, capaz de associar duas 

proposições contrárias, é eliminada na casca” (Morin, 2011a, p. 268).  

A consequência dessa absolutização é a incompreensão e a antinomia entre 

paradigmas diferentes; o modo de raciocínio derivado de outro paradigma parece exótico, 

estranho, esquisito. 

As ideias saídas desse paradigma estranho contradizem as evidências e, em 

consequência, parecem confusas, delirantes ou mentirosas. Chocam, e o 

choque provoca o processo imunológico da rejeição (...) os argumentos 

contrários voltam-se contra o contraditor pelo seu caráter escandaloso, 

profanador, absurdo, incoerente. Na própria comunidade científica, as 

dificuldades para se compreenderem uns aos outros são tanto maiores 

quanto os paradigmas se opõem atrás das teorias (...) os combatentes [de 

paradigmas diferentes são] incapazes de integrar em sistemas de 

inteligibilidade os argumentos dos adversários. Com efeito, as 

dificuldades de compreensão de um sistema de pensamento a outro (...) 

derivam da intraduzibilidade e da incomunicabilidade dos paradigmas 

(adaptado de Morin, 2011a, p. 271; ênfase nossa). 
 

Assim, Morin avança a noção de paradigma ao revelar seu caráter recursivo; 

sucintamente, o paradigma está recursivamente ligado à lógica, aos discursos e aos sistemas 

que gera, o que resulta na sua absolutização e na incompreensão/antinomia com outros 

paradigmas129. Ilustrativamente, Morin diz que “é como a arcada que mantém unido o 

conjunto de peças da abóbada, mas que é mantido pelo conjunto de peças que mantém. 

Sustenta, em suma, o que o sustenta” (Morin, 2011a, p. 271). 

 

4.2.4 Invisibilidade e revolução paradigmática 

Morin (2011a, p. 269-273) enumera 12 traços característicos de todo paradigma, 

alguns deles discutidos, mesmo que vagamente, nas seções anteriores deste texto. Destaca-

se aqui a característica da “invisibilidade”. 

                                                          
 

128Para uma discussão mais aprofundada, ver Morin (2011a, p. 214-261), sobre racionalidade e lógica, 

especificamente, nesse caso, o problema da lógica identitária (p. 216), que envolve os princípios da 

identidade, da contradição e do terceiro excluído, contribuindo para a compreensão da lógica de 

absolutização dos paradigmas.  

129O paradigma, por dispor de um princípio de exclusão, exclui não apenas os dados, enunciados e ideias 

divergentes, mas também os problemas que não reconhece. Assim, diz Morin (2011a, p. 269), um 

“paradigma da simplificação (disjunção ou redução) não pode reconhecer a existência do problema da 

complexidade”.   
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Morin (2011a) explica que o paradigma é inconsciente, mas irriga o pensamento 

consciente, controla-o e, nesse sentido, é também supraconsciente130 (p. 268); ele é o 

“organizador invisível do núcleo organizacional visível da teoria” (p. 270). Desta 

invisibilidade resultam ao menos três questões (p. 270-272): 

i. O paradigma “cria evidência auto-ocultando-se”, i.e., como é invisível, 

quem está submetido a ele pensa obedecer aos fatos, à experiência, à 

lógica. 

ii. O paradigma é sempre virtual; nunca é formulado como tal; só existe nas 

manifestações. É “o princípio virtual que se manifesta constantemente e 

encarna-se no que gera. Só se pode falar dele a partir das suas 

atualizações, as quais, como diz o sentido do termo grego131, o 

exemplificam: ele só aparece através dos seus exemplos”.  

iii. A invisibilidade do paradigma torna-o invulnerável. Contudo, para Morin 

(2011a, p. 270), ele tem seu “calcanhar de Aquiles: em qualquer 

sociedade, em qualquer grupo, há indivíduos desviantes, anômicos em 

relação ao paradigma reinante. Além disso, e sobretudo, por raras que 

sejam, existem revoluções de pensamento, isto é, revoluções 

paradigmáticas”. 

 

A contribuição de Morin à noção de paradigma pode ser, mais uma vez, entendida a 

partir de uma perspectiva dialógica: ao mesmo tempo, fecha e abre as portas para a ideia 

(possibilidade?) de uma revolução paradigmática. Fecha ao nos mostrar não só como o 

paradigma se absolutiza, mas também auto-oculta-se e só se manifesta virtualmente; que é 

inconsciente, invisível e, consequentemente, invulnerável, não podendo, portanto, ser 

atacado, contestado diretamente. Abre ao evocar a desordem (i.e., os anômicos), ao propor 

a possibilidade de surgirem “frestas, fissuras, erosões, corrosões no edifício das concepções 

e teorias subentendidas”, resultando em “um vaivém corrosivo/crítico entre dados, 

observações, experiências nos núcleos teóricos, para que, então, possa acontecer o 

                                                          
 

130Morin (2011a, p. 268) faz referência ao termo “arche”, que significa, ao mesmo tempo, “o anterior e o 

fundador, o subterrâneo e o soberano, o subconsciente e o supraconsciente”, e menciona, sugestivamente, 

que Foucault nomeou “arqueologia” a ciência da episteme. 

131Morin (2011a, p. 262) explica que o sentido do termo grego paradigma é “exemplificação do modelo ou da 

regra” (Platão) ou “argumento que, baseado em um exemplo, destina-se a ser generalizado” (Aristóteles).  
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desabamento do edifício minado, arrastando, na sua queda, o paradigma cuja morte poderá, 

como na sua vida, manter-se invisível” (Morin, 2011a, p. 272). 

 

4.3 Do paradigma cartesiano à problemática da complexidade132 

A partir desta noção de paradigma, pode-se explorar o que Morin (2011a, p. 274) 

chama de “grande paradigma do Ocidente”. Formulado por René Descartes, cujas ideias 

centrais estão na obra Discurso sobre o método, publicada em 1637133, o paradigma 

cartesiano é baseado num pensamento separatista, isolador: separa o sujeito e o objeto134, a 

filosofia e a pesquisa reflexiva, de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro (Morin, 

2010, p. 26-28). 

O paradigma cartesiano pode ser assim chamado pois ele determina os conceitos 

soberanos (categorias-mestras de inteligibilidade) e prescreve a relação lógica, a disjunção. 

Morin (2015a, p. 54) acrescenta que, o que afeta um paradigma afeta ao mesmo tempo a 

ontologia, a metodologia, a epistemologia, a lógica, e por consequência a prática, a 

sociedade, a política.   

 

A ontologia do Ocidente estava baseada em entidades fechadas, como 

substâncias, identidade, causalidade linear, sujeito, objeto. Essas entidades 

não se comunicavam entre elas, as oposições provocavam a repulsão ou 

anulação de um conceito pelo outro; a “realidade” podia, pois, ser 

circunscrita pelas ideias claras e distintas. A metodologia científica era 

reducionista (já que era preciso chegar, clara e distintamente, às unidades 

elementares não decomponíveis) e quantitativista (já que essas unidades 

descontínuas podiam servir de base a todas as computações). A lógica era 

uma lógica homeostática, destinada a manter o equilíbrio do discurso pela 

expulsão da contradição e do erro. A epistemologia desempenhava sempre 

o papel verificador do aduaneiro, ou proibidor policial, um papel 

condenatório de tudo que era imaginação, criação, subjetivo (adaptado de 

Morin, 2015a, p. 54). 
 

Assim, no decorrer do século XVII, ocorre a disjunção entre ciência e filosofia, 

quando uma cultura científica se destaca da cultura das humanidades, passando a 

obedecerem a regras completamente diferentes (Morin, 2011a, p. 274-279). Essa dissociação 

se prolonga em muitas ramificações: singular/geral, unidade/plurarilidade, 

                                                          
 

132Esta seção foi desenvolvida a partir, principalmente, de Morin (1977/2016, p. 34-40, p. 51-121), Morin 

(1982/2010, p. 15-94; P. 175-193), Morin (1991/2011a, p. 262-299), Morin (2005/2015a, p. 9-68) e Morin 

(2007, p. 5-29). 

133Descartes, R. (1637/2018). Discurso sobre o método. Petrópolis: Vozes. 

134Ocorre a dissociação entre o ego cogitans (eu pensante) e a res extensa (coisa material) (Morin, 2010, p. 104). 
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qualidade/quantidade, finalidade/causalidade, contínuo/descontínuo, acaso/determinismo, 

permanência/mudança, mecânica/orgânica, aparência/essência, sentimento/razão, 

alma/corpo, espírito/matéria (Morin, 2011a, p. 269, p. 274, p. 282; Morin, 2016, p. 94-113). 

O paradigma cartesiano passa então a comandar a dupla natureza da práxis ocidental, 

uma baseada na autoadoração do sujeito individual (individualismo), no humano 

(humanismo, antropocentrismo), outra baseada na ciência e na técnica objetivas, 

quantitativas, manipuladoras, desde que se trata de um objeto (mesmo quando este objeto é 

um indivíduo, uma etnia, uma cultura). Assim, dois universos partilham terreno, mas se 

excluem reciprocamente; um só pode ser positivo se outro se torna negativo; um só pode ser 

real se remete o outro à ilusão (Morin, 2011a, p. 275). 

Esses dois universos passam, então, a disputar não só as teorias científicas, os objetos 

científicos, mas também a própria vida cotidiana, os sujeitos: 

Um pesquisador científico é objetivista e cientista com o seu material de 

laboratório, sendo que todas as suas comunicações nos congressos e 

revistas obedecem aos critérios de cientificidade. Contudo, mesmo no seu 

laboratório, a sua subjetividade irrompe em excitações, simpatias, atrações, 

nas relações com os colegas, com os mestres, com os assistentes (...) Ele 

salta, constantemente, de um estado objetivista centrado no objeto para 

estados afetivos (...) Saltará para um estado familiocêntrico ao voltar para 

casa e, depois, para um estado etno e sociocêntrico olhando as informações 

políticas. Ouvirá talvez música e será invadido pela subjetividade. Ele, que 

sabe que tudo está determinado no universo, inclusive o ser humano, vive 

entre seres humanos que considera como sujeitos responsáveis por seus 

atos (Morin, 2011a, p. 276). 

 

Em suma, a organização do pensamento que se criou na e pela disjunção entre sujeito 

e objeto – gerando uma “duplicação do mesmo mundo” (Morin, 2011a, p. 274) – controla a 

vida dos indivíduos, obrigando-os a passarem, constante, natural e inconscientemente, de 

um mundo ao outro. Assim, ao longo da história ocidental, algo paradigmaticamente comum 

se estabeleceu entre os princípios de organização da vida cotidiana, da sociedade, da 

economia, da ciência. 
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4.3.1 O paradigma interno da ciência clássica 

“A ciência deve substituir o visível complicado pelo invisível simples”. “O que pode 

ser dito, pode ser dito claramente e daquilo que não se pode falar, deve-se silenciar”. Essas 

duas frases, atribuídas, respectivamente, ao físico Jean Perrin135 e ao filófoso Ludwig 

Wittgenstein136, ilustram como a ciência clássica, sujeita ao paradigma cartesiano, produziu 

“um paradigma próprio de simplificação, apto a estabelecer uma visão determinista perfeita 

de um universo obedecendo a algumas grandes leis impecáveis” (Morin, 2010, p. 191; 

Morin, 2011a, p. 279). Elas ilustram a pertinência da inteligibilidade cartesiana que, em 

busca “da revelação da ordem subterrânea da natureza”, rejeita toda subjetividade e expulsa 

as incertezas como efeitos de ignorância; e para a qual “a clareza e a distinção das ideias são 

critérios de verdade” (Morin, 2011a, p. 279-280). 

O paradigma da ciência clássica obedece, portanto, a um princípio de exclusão que 

elimina da cientificidade “todos os ingredientes da complexidade do real, como o sujeito, a 

desordem, o acaso, as autonomias, etc.” (Morin, 2011a, p. 280). Este princípio de exclusão, 

por sua vez, está associado a um princípio de redução, que “unifica aquilo que é diverso ou 

múltiplo, quer àquilo que é elementar, quer àquilo que é quantificável” (Morin, 2010, p. 27) 

e desintegra “as entidades globais e suas organizações complexas em benefício das unidades 

elementares que as constituem e que se tornam fonte e fundamento de toda inteligibilidade” 

(Morin, 2011a, p. 280), tornando o pensamento “hipersimplificador, visto sob o ângulo do 

particular, e hipercomplexo, visto sob o ângulo global” (Morin, 2011a, p. 278). 

O pensamento separatista-disjuntor do paradigma cartesiano, que “isola os objetos 

não só um dos outros, mas também do seu ambiente e do seu observador” (Morin, 2010, p. 

27), inspirou um princípio interno de disjunção que isolou as ciências (física, biologia, 

ciências humanas) umas das outras e, dentro delas, as disciplinas umas das outras, 

recortando, de maneira abstrata e arbitrária, o objeto de cada uma na malha do real (Morin, 

2010, 2011). 

Assim, a concepção de mundo da ciência clássica baseou-se em dois postulados: i) a 

coincidência entre a inteligibilidade lógico-matemática e as estruturas da realidade objetiva; 

                                                          
 

135Jean Perrin (1870-1942). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Perrin>. Acesso em 

27 fev. 2020.  

136Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein>. 

Acesso em 27 fev. 2020. 
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e ii) o princípio de razão suficiente137. Nesse sentido, de acordo com Morin (2011a, p. 281), 

a concepção clássica da ciência alcança seu estágio máximo no positivismo lógico, baseado 

na certeza de que a lógica e a realidade empírica coincidem absolutamente e de que a indução 

permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. 

Todos os princípios (disjunção, separação, exclusão, redução) da ciência clássica 

expulsam o que é “complexo” – tudo o que pode gerar incerteza, dificuldade de explicação, 

o que está tecido, conectado (Morin, 2007, p. 5-6) – e alimentam, portanto, uma visão de 

mundo de ordem, de unidade, de simplicidade, a partir da qual acredita-se que é possível 

constituir a verdadeira realidade escondida atrás das aparências de confusão, de incertezas e 

de pluralidades (Morin, 2011a, p. 281). 

 

4.3.2 A chegada da complexidade na ciência: das fissuras às avenidas 

Do século XVII (disjunção entre “cultura científica” e “cultura das humanidades”) 

ao XIX, a ciência, de Descartes a Newton e Laplace, tentava conceber um mundo que fosse 

uma máquina determinista perfeita (Morin, 2011a, 274-279; Morin, 2015a, p. 58). 

A ideia de complexidade estava muito mais presente no vocabulário corrente do que 

no científico. Para Morin, é possível reconhecer a complexidade onde ela parece em geral 

ausente, como na vida cotidiana, quando se dá conta sobre a individualidade de cada um, 

“seres singulares em seus contextos e em sua época”, sobre a “relação ambivalente com o 

outro” e consigo mesmo (inner-speech138, self-deception139), além do “fato de que sejamos 

agarrados pela história sem saber muito como” (Morin, 2015a, p. 57-58). 

Na ciência, a complexidade surge ainda no século XIX, mesmo que sem dizer seu 

nome, e isso ocorre pelo mesmo caminho que a tinham expulsado (Morin, 2015a, p. 14-33, 

2016, p. 51-60); começam a aparecer fissuras140 no paradigma da ciência clássica (Morin, 

2007, p. 6-9). 

                                                          
 

137Formulado por Leibniz da seguinte maneira: “Nunca acontece nada sem que haja uma causa ou, pelo menos, 

uma razão determinante, isto é, que possa servir para explicar a priori por que algo existe em lugar de não 

existir e por que isso é assim e não de outra maneira” (Morin, 2011a, p. 299). 

138Refere-se à ideia de que “cada ser tem uma multiplicidade de identidades, uma multiplicidade de 

personalidades em si mesmo” (Morin, 2015a, p. 57). 

139Quer dizer “mentir para si mesmo”, que “só conhecemos uma aparência de nós mesmos; enganamo-nos 

sobre nós mesmos” (Morin, 2015a, p. 58). 

140Em palestra proferida por Edgar Morin no Colloquium Intelligence de la complexité: épistémologie et 

pragmatique, em Cerisy-La-Salle, na França, em 2005, posteriormente traduzida por Carlos Gershenson 
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A primeira fissura apareceria de facto141 antes de ser reconhecida de jure142 com a 

segunda lei da termodinâmica e a irrupção da irreversibilidade (Morin, 2007, p. 6). Morin 

(2016, p. 53) explica que o primeiro princípio da termodinâmica reconhece na energia – 

motor da Física e da era industrial – uma “entidade indestrutível, dotada de um poder 

poliformo de transformações (energia mecânica, elétrica, química, etc.), fornecendo ao 

universo físico uma garantia de autossuficiência e de eternidade para todos os seus 

movimentos e atividades”. Já o segundo princípio, esboçado por Nicolas Carnot (1796-

1832)143 e formulado por Rudolf Clausius (1822-1888)144, contraria o primeiro ao introduzir 

a ideia de degradação de energia, dando origem ao termo entropia. 

 

Enquanto todas as formas de energia podem se transformar integralmente 

uma na outra, a energia que assume forma calorífica não pode se 

reconverter inteiramente, perdendo, assim, uma parte de sua aptidão para 

efetuar um trabalho. Qualquer transformação, qualquer trabalho libera 

calor que contribui para essa degradação. Essa diminuição irreversível da 

predisposição para a transformação e para um trabalho característico do 

calor foi denominada por Clausius de entropia (Morin, 2016, p. 53). 
 

Ao longo do século XIX, o princípio de degradação de energia foi transformado em 

princípio de degradação de ordem (Morin, 2016, p. 54), e entropia passa a significar uma 

tripla degradação de energia, de ordem e de organização. Resumidamente145, Morin (2007, 

p. 6-7) explica que o ponto importante não é apenas a irrupção da irreversibilidade, mas 

também a aparição da desordem, uma vez que o calor é concebido como a agitação das 

moléculas; o movimento desordenado de cada molécula é imprevisível, exceto em uma 

escala estatística em que as leis de distribuição podem ser determinadas com eficácia (ver 

nota 145 sobre os trabalhos de Boltzmann). Questões que até então a visão de ordem e 

                                                          
 

para o inglês, o termo “breach” é utilizado (Morin, 2007, p. 6), que em português pode ser traduzido como 

brecha, fenda, violação, infração, transgressão.  

141Expressão latina que significa “na prática”. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/De_facto>. Acesso 

em: 28 fev. 2020. 

142Expressão latina que significa "pela lei", "pelo direito". Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/De_jure>. Acesso em: 28 fev. 2020. 

143Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Léonard_Sadi_Carnot>. Acesso em: 28 fev. 2020. 

144Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius>. Acesso em: 28 fev. 2020. 

145Morin (2016, p. 54-56) explora com maior detalhe: i) os trabalhos de Ludwig Boltzmann sobre energia/calor 

a nível molecular e sobre probabilidade estatística, que contribuíram diretamente para essa transformação; e 

ii) a questão da generalização do segundo princípio por Clausius, com relação à contestação da legitimidade 

do uso da noção de sistema fechado. Morin (2016, 349-436) avança ainda mais a discussão incluindo as 

noções de informação de Shannon, bit, redundância, ruído e a dialógica da relação neguentropia-informação-

organização.  
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determinismo havia sufocado, começam a aparecer: a irreversibilidade, que leva a 

degradação, que leva a dispersão, que faz desintegrar, agitar, de maneira desordenada e 

imprevisível. Dito de outra maneira, surgiram fissuras nos edifícios dos paradigmas 

cartesiano e da ciência clássica. 

Ocorre uma mudança na ontologia das noções de ordem e desordem, que deixam de 

ser consideradas evidências e são convertidas em problema, devendo, portanto, ser 

explicadas, justificadas, legitimadas. Assim, a fissura da irreversibilidade e da desordem deu 

lugar a múltiplas fissuras, desde o nível atômico (desordem microfísica), com a noção de 

quantum, que faz com que a partícula não possa mais ser considerada como objeto elementar 

claramente definível, identificável, mensurável, passando a se dividir entre o estatuto de 

corpúsculo e o estatuto de onda; até o cósmico (desordem genésica), com a descoberta de 

outras galáxias, em 1923, dos quasares, em 1963, e dos pulsares e buracos negros, em 1968 

(Morin, 2016, p. 56-58). 

 

O pilar físico da ordem estava corroído, minado pelo segundo princípio 

(...) [em todas as] escalas nas quais consideramos o universo – a escala 

macrocósmica, a escola microfísica, a escala de nossa “banda média” física 

– a desordem surgiu para reivindicar audaciosamente o trono ocupado pela 

Ordem (adaptado de Morin, 2016, p. 59). 
 

Outras contribuições continuaram a aprofundar e multiplicar fissuras, dando origem 

a uma noção complexa de desordem, i.e., que cessa a disjunção entra ordem e desordem, a 

desordem organizadora. Tal noção surge a partir dos trabalhos de Ilya Prigogine146, na 

termodinâmica, que nos mostra que não há necessariamente oposição, mas eventualmente 

complementaridade entre fenômenos desordenados e fenômenos organizadores; de John von 

Neumann147, que descobre, em seu estudo sobre os autômatos autorreprodutores, que a 

grande originalidade do vivo é a de funcionar com desordem; de Heinz von Foerster148, que 

sugere que a ordem própria da organização viva se constrói com desordem (order from 

noise); entre outros (Morin, 2016, p. 59-62).  

                                                          
 

146Prigogine, I. (1972). La thermodynamique de lavie. La Recherche, 3(24), 547-562. Leituras mais acessíveis 

podem ser encontradas em “Prigogine, I. (2002). As leis do caos. São Paulo: Editora UNESP”, “Prigogine, 

I. (2011). O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: UNESP” e, principalmente, em 

“Prigogine, I., & Stengers, I. (1991). A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: Editora UnB”. 

147von Neumann, J. (1966). Theory of self-reproducing automata. Urbana: University of Illinois Press. 

148von Foerster, H. (1960). On self-organizing systems and their environments. In Yovits, M. C., & Cameron, 

S. (eds.). Self-organizing systems (pp. 31-50). London: Pergamon Press. 
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Assim, as fissuras, aprofundadas, multiplicadas, modificadas, se transformam em 

avenidas que conduzem ao “desafio da complexidade”, sintetizadas a partir de Morin (2010, 

p. 177- 193): 

 A primeira avenida, aberta justamente pela fissura da irreversibilidade, é a da 

irredutibilidade do acaso – como definir esse ingrediente inevitável de tudo 

que nos surge como desordem?149 Como considerá-los – acaso e desordem – 

na evolução dos fenômenos? 

 A segunda avenida é da transgressão nas ciências naturais, dos “limites 

daquilo que poderíamos chamar de abstração universalista que elimina a 

singularidade, a localidade e a temporalidade” (Morin, 2010, p. 178). Morin 

explica que o desenvolvimento da ecologia mostra que é no quadro localizado 

dos ecossistemas que os indivíduos singulares se desenvolvem; portanto, não 

se pode trocar o singular e o local pelo universal, ao contrário, deve-se uni-

los; 

 A terceira avenida é a complicação, i.e., a dificuldade de entender fenômenos 

(biológicos, sociais, etc.) que apresentam um número incalculável de 

interações e (inter)retroações; 

 A quarta avenida está ligada à noção de desordem organizadora (Morin, 2016, 

p. 60), mencionada anteriormente, que surge da percepção sobre a relação 

complementar, no entanto, logicamente antagonista entre as noções de ordem, 

de desordem e de organização150. Também citados anteriormente, os 

trabalhos de Prigogine151 e von Foerster são representativos dessa avenida; 

este último se opõe ao princípio clássico “order from order” (a ordem natural 

obedecendo às leis naturais) e ao princípio estatístico “order from disorder” 

                                                          
 

149Morin cita a tentativa do matemático Gregory Chaïtin, que define acaso como incompressibilidade algoritma, 

i.e., como irredutibilidade e indedutibilidade, a partir de um algoritmo. Contudo, o mesmo Chaïtin afirma 

que não podemos provar se aquilo que nos parece acaso não é devido à ignorância. Assim, a “incerteza 

continua, inclusive no que diz respeito à natureza da incerteza que o acaso nos traz” (Morin, 2010, p. 178). 

É possível relacionar esta questão ao problema do observador com base em Morin (2016, p. 108), em que o 

autor afirma que o observador é “incerto até da sua incerteza, uma vez que ele mesmo não sabe se é a sua 

incerteza que ele projeta no universo ou se é a incerteza do universo que chega à sua consciência”.  

150Esta relação é explorada extensa e profundamente em Morin (2016, p. 51-194). 

151Ver o exemplo dos turbilhões de Bénard em Morin (2016, p. 61), que mostra que perturbação e dissipação 

podem provocar organização e, simultaneamente, ordem. 
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(a ordem estatística surge no nível das populações a partir de fenômenos 

desordenados e aleatórios no nível dos indivíduos), ao propor o princípio 

“ordem from noise” (a ordem pode surgir a partir de uma agitação ou de uma 

turbulência desordenada);  

 A quinta avenida é a da organização, entendida como um problema de 

complexidade lógica e ilustrada pelo conceito de unitas multiplex152 (Morin, 

1992, p. 373-375; Morin, 2010, p. 257-264; Morin, 2016, p. 134-162). A 

organização é aquilo que constitui um sistema a partir de elementos diferentes 

e, portanto, constitui, ao mesmo tempo, uma unidade e uma multiplicidade. 

Isso nos leva a perceber que o reducionismo (compreender o uno/todo pelo 

múltiplo/partes) e o holismo (compreender o múltiplo/partes pelo uno/todo), 

são igualmente simplificadores e, portanto, insuficientes se se quer 

compreender sistemas complexos. Também há as questões da sistemicidade 

(e.g., um sistema é mais – emergência, retroação – e menos – constrição, 

coação – do que a soma das suas partes; entre outras relações entre parte-todo, 

parte-parte e todo-todo; ver Morin, 1992) e da auto-organização, 

complexidade própria às organizações biológicas e sociais, que são, a um só 

tempo, acêntricas (funcionam de maneira anárquica por interações 

espontâneas), policêntricas (têm muitos centros de controle) e cêntricas 

(dispõem de um centro de decisão)153. 

 A sexta avenida está ligada à causalidade, influenciada pelos trabalhos da 

cibernética154, com o aparecimento da noção de círculo retroativo, e ligada às 

ideias de holograma – “a parte está no todo que está nas partes” (Morin, 2010, 

p. 181) – e recursividade – “os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo 

causas e produtores do que os produz” (Morin, 2015a, p. 74). Essa avenida 

nos mostra que i) se se quer compreender um sistema complexo, é preciso 

                                                          
 

152Ver a seção “3.1.5 Sistema: do objeto ao macroconceito”. 

153Morin (2010, p. 180) cita o exemplo das sociedades contemporâneas que se auto-organizam não só a partir 

de um centro de comando-decisão (Estado, governo), mas também de diversos centros de organização 

(autoridades estaduais e municipais, empresas, partidos políticos, etc.) e de interações espontâneas entre 

grupos e indivíduos. 

154Wiener, N. (1948/2017). Cibernética ou controle e comunicação no animal e na máquina. São Paulo: 

Perspectiva. 
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abandonar um tipo de explicação linear por um tipo de explicação circular, 

“onde vamos das partes para o todo, do todo para as partes” (Morin, 2010, p. 

181-182); e ii) que a complexidade não é só um fenômeno empírico (acaso, 

eventualidades, desordens, complicações, mistura dos fenômenos), mas 

também um problema conceitual e lógico que confunde as demarcações e as 

fronteiras nítidas de conceitos como “produtor” e “produto”, “causa” e 

“efeito”, “uno” e “múltiplo” (Morin, 2010, p. 183).  

 A sétima avenida é a da crise de conceitos fechados e claros, i.e., da clareza 

e da separação das explicações, o que significa uma ruptura com a 

inteligibilidade cartesiana, para a qual “a clareza e a distinção das ideias são 

critérios de verdade” (Morin, 2011a, p. 279-280). Assim, há a crise entre a 

demarcação clara e distinta entre ciência e não-ciência, objeto e meio 

ambiente. É preciso um pensamento complexo capaz de transformar 

conceitos absolutos/isolados/substanciais/autossuficientes em conceitos 

relacionais/relativos/interdependentes/circulares/recursivos (Morin, 2015b, 

p. 284-288; Morin, 2016, p. 103-104, p. 109). As “verdades” começam a 

aparecer “nas ambiguidades e numa aparente confusão” (Morin, 2010, p. 

183). Aqui também aparece a questão dos sistemas abertos: pode-se, por 

método e provisoriamente, isolar um objeto do seu ambiente, mas não é 

menos importante, por método também, considerar objetos sistemas abertos 

que só podem ser definidos ecologicamente, i.e., em suas interações com o 

ambiente, que fazem parte deles tanto quanto eles fazem parte do ambiente 

(Morin, 2010, p. 103);  

 A oitava e última avenida, relacionada à disjunção sujeito-objeto, é a volta do 

observador na sua observação, que nos leva a perceber que a complexidade 

está na origem das teorias científicas – emergem os problemas da 

incompletude e da contradição. A incompletude nos coloca uma limitação 

lógica, que pode ser resumida pelo teorema de Gödel e pela lógica de Tarski, 

que mostraram que “nenhum sistema explicativo pode se explicar totalmente 

a si mesmo e que nenhum sistema formalizado complexo pode encontrar em 

si mesmo sua própria prova” (Morin, 2010, p. 187) e que “o sistema só pode 

encontrar seus instrumentos de verificação dentro de um sistema mais rico ou 

de um metassistema” (Morin & Le Moigne, 2000, p. 60); o que nos leva a um 
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“problema situacional de indecidibilidade” (Morin, 2010, p. 87)155.  Morin 

(2010, p. 21-22, p. 185-186) discute a contribuição de notáveis filósofos da 

ciência, como Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn156, entre outros, que 

apesar de serem em muitos pontos antagônicos157, têm como traço comum a 

demonstração de que existe um núcleo não-científico em toda teoria 

científica. Popper se refere aos “pressupostos metafísicos”; Lakatos se refere 

a um “núcleo duro, indemonstrável”; e Kuhn se refere aos “paradigmas” 

(Morin, 2010, p. 186). Assim, afirma Morin, “a ciência, que desenvolveu 

metodologias tão surpreendentes e hábeis para apreender todos os objetos a 

ela externos, não dispõe de nenhum método para se conhecer e se pensar”, e, 

portanto, “ninguém está mais desarmado do que o cientista para pensar sua 

ciência” (Morin, 2010, p. 21-22). A contradição, que era rejeitada como erro 

ou ignorância pela ciência clássica, está não só no sujeito com sua 

subjetividade, mas no cerne da própria ciência. Nesse sentido, o 

conhecimento científico (concepção) não pode se isolar de suas condições de 

elaboração (conceptor-ambiente), tampouco ser a elas reduzido; é preciso, 

portanto, “que toda ciência se interrogue sobre suas estruturas ideológicas e 

seu enraizamento sociocultural” (Morin, 2010, p. 25).  

 

À medida que revelamos as fissuras e avançamos pelas avenidas da complexidade, é 

possível notar, conforme Morin (2010, p. 188), que existem dois núcleos ligados: um 

empírico e outro lógico. O núcleo empírico contém as desordens, complicações, confusões, 

enquanto o núcleo lógico é formado pelas contradições e indecidibilidades inerentes à lógica. 

Assim, num primeiro momento, a complexidade parece ser negativa, regressiva, já 

que é a reintrodução da incerteza num conhecimento que permitiu os maiores progressos 

científicos que hoje conhecemos (Morin, 2007, 2015a). 

                                                          
 

155Isso significa que “é preciso recorrer a um metassistema que vai considerar o referido sistema como sistema-

objeto para poder examiná-lo (...) é claro que o próprio metassistema só poderá examinar a si mesmo a partir 

de um metassistema... e assim até o infinito” (Morin, 2010, p. 87). 

156Thomas Kuhn, embora possa ser considerado “a figura, senão mais influente, ao menos mais debatida na 

filosofia da ciência anglófona da segunda metade do século XX” (Mendonça, 2012, p. 535), possui formação 

formal em física (Hacking, 2017, p. 14). 

157O livro de Moreira e Massoni (2011) fornece uma síntese e uma comparação concisas da contribuição destes 

e de outros nomes importantes, também citados por Morin (e.g., Gaston Bachelard, Paul Feyerabend), em 

“Moreira, M. A., & Massoni, N. T. (2011). Epistemologias do século XX. São Paulo: EPU”. 
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Qual é o erro do pensamento formalizante quantificante que dominou as 

ciências? Não é, de forma alguma, o de ser um pensamento formalizante e 

quantificante, não é, de forma alguma, o de colocar entre parênteses o que 

não é quantificável e formalizável. O erro é terminar acreditando que 

aquilo que não é quantificável e formalizável não existe ou só é a escória 

do real (Morin, 2010, p. 188-189). 
 

Dessa maneira, a reflexão sobre as fissuras, sobre as respostas aos desafios da 

complexidade, sobre a própria complexidade, indica também um aspecto positivo, 

progressivo158,159, que é o de poder servir como ponto de partida para se pensar num 

pensamento multidimensional, dialógico e complexo. 

 

4.4 Da engenharia clássica à engenharia da complexidade: uma revolução? 

O desenvolvimento da noção de paradigma (Kuhn, Morin) e a caracterização dos 

paradigmas simplificadores (cartesiano e da ciência clássica) e dos desafios da complexidade 

impostos a eles (fissuras, avenidas), indicam um caminho para se pensar a questão 

paradigmática na engenharia.  

Segundo Koen (2003, p. 28), engenharia é “o uso de heurísticas para causar a melhor 

mudança em uma situação pouco compreendida dentro dos limites dos recursos 

disponíveis”. Para o autor: 

 Heurística é “qualquer coisa que forneça uma direção plausível na solução de 

um problema, que é potencialmente falível e que, ao final da sua aplicação, é 

incapaz de justificação” (p. 28); 

 “Melhor” representa a “noção subjetiva de algum engenheiro da melhor 

solução para determinado problema” (p. 16); 

 “Mudança” significa que “o engenheiro está disposto a desenvolver uma 

estratégia de transição do presente para um estado futuro presumivelmente 

mais desejável” (p. 12); 

                                                          
 

158Morin (2010, p. 95-106) discute a complexidade do progresso, i.e., a ideia de que a noção de progresso é 

dialógica, comporta incerteza e é acompanhada por seu contrário e, portanto, deve deixar de ser noção linear, 

simples, segura e irreversível para tornar-se complexa e problemática. 

159Há também a discussão presente em Kuhn (2017, p. 261-278), em que progresso, mais especificamente na 

ciência, não é uma simples reta que conduz à verdade, mas sim a distanciar-se de concepções menos 

adequadas do mundo.  



148 
 

 “Recursos” é “qualquer coisa que influencie significativamente um projeto e 

que, portanto, precisa ser otimizada (gerida da melhor forma possível)” (p. 

14)160. 

A partir dessa noção geral, pode-se pensar em questões que contribuem para a 

caracterizar o “paradigma clássico da engenharia” (Quadro 23), como por exemplo: como 

se poderia entender a(s) heurística(s) na engenharia clássica? Como ela define a melhor 

mudança? Como otimiza a gestão dos recursos?  

Quadro 23 – Características da engenharia clássica 

Engenharia 

(Koen, 2003) 
Descrição Engenharia clássica Referências 

Uso de 

heurísticas... 

Direção 

plausível na 

solução de 

um problema 

Abordagem de resolução de 

problemas top-down ou bottom-up 

Minai, Braha e Bar-Yam (2006), 

Frei e Segurendo (2011a) 

Visão “what-you-see-is-what-you-get” Gershenson (2007), Frei e 

Segurendo (2011a) 

Estratégia "dividir para conquistar" Frei e Serugendo (2011a), Byrne e 

Callaghan (2014), Heylighen 

(2015) 

Para causar a 

melhor 

mudança... 

Estado futuro 

desejável 

Estável, previsível, confiável, 

transparente e controlável 

Minai, Braha e Bar-Yam (2006) 

Com recursos 

disponíveis... 

Otimização 

de recursos 

Processo e lógica baseados na busca 

de solução única e ótima, 

previsibilidade e reducionismo 

Minai, Braha e Bar-Yam (2006), 

Gershenson (2007) 

Fonte: elaboração própria. 

4.4.1 Heurística da engenharia clássica 

Frei e Serugendo (2011a) argumentam que “engenharia clássica” é o que é ensinado 

nos cursos de engenharia tradicionais nas universidades. 

De acordo com os autores, essa engenharia é, essencialmente, a aplicação de métodos 

e ferramentas para resolver problemas usando uma abordagem reducionista, seja ela top-

down ou bottom-up. Nos termos da complexidade (Morin), poderíamos verificar a ausência 

das questões da dialógica (no lugar, a prevalência do dualismo), da unitas multiplex (redução 

do uno/todo ao múltiplo/partes e do múltiplo/partes ao uno/todo) e da sistemicidade (relações 

parte-todo, parte-parte, todo-todo). 

                                                          
 

160A profundidade e a extensão da contribuição de Koen (2003), no livro sugestivamente intitulado “Discourse 

of the method: Conducting the engineer’s approach to problem solving”, não pode ser de maneira alguma 

reduzida a esta definição, que é utilizada aqui apenas para fins de estabelecimento geral, superficial e 

preliminar do que se quer dizer por “engenharia”. Ver também “Koen, B. V. (1988). Towards a definition 

of the engineering method. European Journal of Engineering Education, 13(3), 307-315.” 
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A visão da engenharia clássica pode ser ilustrada, segundo os autores, pelo termo 

WYSIWYG (“what-you-see-is-what-you-get”), utilizado na língua inglesa quando se deseja 

“mostrar que não há nada oculto”161 ou, no sentido especializado da computação, para se 

referir ao “fato de poder imprimir algo exatamente como aparece na tela do computador”162. 

Gershenson (2007, p. 11) faz referência à teoria da correspondência que propõe que por meio 

da observação, é possível, em princípio, reunir conhecimento completo sobre qualquer 

sistema, permitindo que uma racionalidade objetiva-instrumental conduza à solução ótima. 

Nesse sentido, não há espaço para a incompletude, a contradição (Gödel, Tarski), o sujeito, 

a subjetividade, a ignorância, a incerteza e o acaso, nem para outras racionalidades. 

A expressão “dividir para conquistar” ilustra a estratégia da engenharia clássica 

(Heylighen, 2015, p. 250), i.e., um problema é cortado em seus componentes mais simples 

e cada um deles é tratado separadamente, o que permitiria serem descritos de maneira 

completa, objetiva e determinística. Assim, resolve-se cada um desses componentes 

individualmente, resultando na resolução do problema completo163. 

Enquanto o primado da matematização desenvolve os poderes de 

abstração, de extração, de operação e de controle, o primado do 

conhecimento analítico permite a divisão em pequenas unidades 

manipuláveis. Dividir para reinar. A fórmula é também a de Maquiavel 

para dominar a cidade, a de Descartes para dominar a dificuldade 

intelectual, a de Taylor para reger as operações do trabalhador na empresa 

(Morin, 2011a, p. 283). 
 

Tal estratégia, contudo, baseia-se na hipótese de que as partes (de um problema, um 

produto, uma organização) interagem de maneiras bem conhecidas e predefinidas, sem se 

influenciarem mutuamente (Frei & Serugendo, 2011a, p. 126), o que faz desaparecer 

questões essenciais da complexidade, como emergência, recursividade, retroação e auto-

organização. Byrne e Callaghan (2014, p. 64) adicionam que, ao remover as ligações entre 

as partes, a compreensão do sistema é distorcida, e uma falha em reconhecer isso leva a um 

                                                          
 

161Cambridge Dictionary (2020). Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/what-

you-see-is-what-you-get>. Acesso em: 02 mar. 2020. 

162Cambridge Dictionary (2020). Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/wysiwyg>. Acesso em: 02 mar. 2020. 

163É a partir dessa ideia que surge a ideia de “modularidade” na engenharia, com especial sucesso nas áreas de 

desenvolvimento de produto e projeto organizacional (Baldwin & Clark, 1997; Sanchez & Mahoney, 1996; 

Schilling, 2000). Campagnolo e Camuffo (2010), em extensa revisão da literatura de modularidade (125 

artigos), afirmam que o pilar teórico central desses estudos é também um dos trabalhos seminais na área de 

complexidade, a saber: “Simon, H.A. (1962). The architecture of complexity. Proceedings of the American 

Philosophical Society, 106, 467-482”. 
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erro que não é apenas técnico, mas também ético (ver também Cilliers, 1998, Tsoukas & 

Hatch, 2001, e Cilliers & Preiser, 2010)164. 

 

4.4.2 Solução, processo e lógica da engenharia clássica 

Uma maneira de entender o que significa a “melhor mudança” para a engenharia 

clássica pode ser a partir do que ela pretende produzir como solução (“estado futuro 

desejável”). 

Conforme Minai, Braha e Bar-Yam (2006, p. 8), a abordagem clássica de engenharia, 

responsável por praticamente todas as inovações tecnológicas que vemos ao nosso redor, 

tem como objetivo produzir soluções (sistemas) de engenharia para serem: 

 Estáveis: o desempenho do sistema é insensível a variações pré-especificadas 

dos parâmetros do sistema e do ambiente externo; 

 Previsíveis: as tarefas/operações são previsíveis e executadas em um 

ambiente bem delimitado, i.e., o sistema funciona de maneira previsível; 

 Confiáveis: o sistema funciona como requerido sob condições determinadas 

por um período de tempo determinado; 

 Transparentes: todas as estruturas e processos no sistema podem ser descritos 

explicitamente; 

 Controláveis: o processo de projeto e o sistema em si podem ser controlados 

diretamente. 

 

Para produzir uma solução que otimiza os recursos, a engenharia clássica possui 

lógica e processo bem definidos. De acordo com Minai et al. (2006, p. 6), o processo da 

engenharia clássica pode ser assim descrito: “Dado o problema a ser resolvido, descubra 

como fazê-lo uma vez e, em então faça da mesma maneira todas as vezes”. Segundo os 

autores, as etapas genéricas desse processo podem ser assim resumidas: 

 

                                                          
 

164Essa questão é melhor explorada na seção “5.2.5 Axiologia da engenharia”. 
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 Especificação funcional: especificação do que o sistema deve fazer, como 

deve ser seu comportamento, incluindo a previsão das circunstâncias que o 

sistema irá operar; 

 Projeto: o processo de projeto é fundamentalmente “descendente”, i.e., uma 

especificação de nível superior (funcionalidade desejada determinada na 

etapa anterior) é decomposta em especificações de nível inferior que, por sua 

vez, são decompostas em especificações de nível inferior, e assim por diante. 

Atendidades individualmente, as especificações de nível inferior atendem à 

superior; 

 Teste e validação: o sistema é testado sob um conjunto de condições 

projetadas para imitar a realidade (e.g., simulação, protótipo) visando garantir 

que ele funcione conforme necessário e/ou para descobrir falhas e corrigi-las. 

Esse processo pressupõe que tanto a tarefa especificada quanto o ambiente 

em que o desempenho deve ocorrer sejam suficientemente conhecidos; 

 Produção: uma vez que o sistema foi projetado e testado, cópias exatas são 

fabricadas. Os usuários dessas cópias as adquirem na expectativa de que cada 

cópia funcione exatamente como o projeto original, atendendo às 

especificações/funcionalidades desejadas. 

 

Minai et al. (2006), afirmam que este processo, com pequenas variações, representa 

o processo de engenharia de quase todos os artefatos de engenharia modernos, de automóveis 

à pintura, de computadores a residências e de widgets a satélites (p. 6). A partir disso, os 

autores descrevem a lógica subjacente à abordagem clássica da seguinte maneira: 

 Busca de uma solução única: busca de conceito único de projeto para um 

problema único (bem especificado); vários conceitos de projeto podem ser 

considerados durante o processo, mas o resultado geralmente é um único 

projeto final, i.e., embora os engenheiros entendam que todo problema admite 

vários conceitos de projeto, sempre se assume que, no final, o processo de 

engenharia produzirá um único projeto aceitável – a melhor solução possível 

para um problema bem definido. 
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 Construção de sistemas previsíveis com descrições precisas: busca de 

sistemas cujo comportamento pode ser previsto confiável e precisamente. 

Mesmo características como robustez e resiliência são vistas em termos da 

insensibilidade do sistema a fontes de incerteza pré-especificadas, e não à 

possibilidade de adaptação a falhas ou mudanças ambientais/circunstanciais. 

A adaptação, mesmo quando incluída no sistema, é cuidadosamente 

circunscrita dentro de limites previsíveis. Assim, um bom projeto é aquele 

que elimina o imprevisível, o inesperado, o não intencional e o desconhecido 

– e isso é realizado por meio do controle e da limitação da complexidade. 

 Engenharia como abordagem reducionista de resolução de problemas: 

suposição de que qualquer sistema pode ser descrito totalmente, a partir da 

descrição do comportamento de suas partes e suas interações, o que permite 

que o processo de projeto seja reduzido a uma série de atividades de solução 

de problemas. 

 

Em síntese, Gershenson (2007, p. 10-11) afirma que a engenharia clássica, assim 

como a maioria dos modelos científicos e o nosso entendimento intuitivo, é baseada em 

análise (reducionismo, dualismo), objetividade e previsibilidade (WYSIWYG; 

subjetividade, incerteza e acaso como fruto da ignorância) e determinismo (cuja categoria-

mestra de inteligibilidade é a ordem e a operação lógica mestra é inclusão-exclusão, i.e., a 

inclusão da ordem e a exclusão de tudo o que aparenta desordem). 

 

4.4.3 Desdobramentos e perpetuação do paradigma clássico na engenharia: questões 

para o desenvolvimento de novas abordagens 

Trabalhos como os de Minai et al. (2006), Gershenson (2007), Frei e Serugendo 

(2011a) e Heylighen (2015), permitem a caracterização da engenharia clássica a partir do 

princípio da simplificação-disjunção-redução-exclusão. 

Contudo, no sentido da noção moriniana de paradigma, pode-se avançar com relação 

ao entendimento dos desdobramentos e dos mecanismos de perpetuação/absolutização desse 

paradigma na engenharia. 

Estudos nas áreas de educação em engenharia (Haghighi, 2005; Jesiek et al., 2009; 

Pawley, 2009; Johri & Olds, 2014; Finelli et al., 2015), filosofia da engenharia (Mitcham, 

1994; Meijers et al., 2009; Poel & Goldberg, 2010; Michelfelder et al., 2017a, 2017b), 

epistemologia da engenharia (Beder, 1999; Radcliffe, 2006; Christensen et al., 2015; 
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Lucena, 2013; Leydens & Lucena, 2018), e de maneira geral, aqueles que tratam do trabalho 

e da prática da engenharia, analisados à luz da complexidade, sugerem algumas 

possibilidades. 

 

Normalidade. Leydens e Lucena (2018) levantam a questão de quais normas e valores 

sociais são considerados normas culturais dominantes. A partir da concepção da relação 

entre paradigma e cultura apontada Morin (2011a, p. 264-265), o que inclui as noções de 

episteme (Foucault) e mindscape (Maruayma), pode-se compreender que os valores dos 

grupos culturais dominantes passam a ser percebidos como normais, i.e., tornam-se pontos 

de referência para todos os alinhamentos com ou desvio das normas culturais, o que se 

estende a contextos institucionais, moldando políticas e práticas, inclusive em universidades, 

empresas e outras organizações (Leydens & Lucena, 2018, p. 46). 

 

Superioridade. Os valores dos grupos dominantes não são apenas considerados 

culturalmente normais, mas também são geralmente considerados superiores. Por exemplo, 

Tonso (2006) e Faulkner (2007) apontam que habilidades como comunicação são muitas 

vezes retratadas como aspectos "femininos" da engenharia, havendo uma tendência de 

marginalizá-los durante a formação tradicional em comparação com aspectos considerados 

“masculinos”, como aqueles ligados à técnica (ver também Pawley, 2019). 

 

Viés inconsciente/implícito. Os valores dominantes, uma vez normalizados, são 

internalizados (Reuben et al., 2014; Leydens & Lucena, 2018), o que poderia ser relacionado 

aos aspectos infralógico, pré-lógico e supralógico do paradigma (Morin, 2011a, p. 267). 

 

Dualismo técnico-social. Na formação tradicional ocorre que os problemas de engenharia 

são muitas vezes apresentados num vácuo social (Leydens & Lucena, 2018, p. 50) com base 

na premissa de que os aspectos técnicos e sociais da engenharia habitam domínios distintos 

e separados (Feenberg, 2012).  Para além disso, essa perspectiva considera não apenas a 

separação do técnico e do social, mas também na hierarquia entre eles: enquanto as 

dimensões técnicas são objetivas e valorizadas, as sociais são confusas e introduzem ruído 

ou ambiguidade excessiva em um problema de engenharia claramente definível (Cech, 2014, 

p. 48). 
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Despolitização. Refere-se às ideias de que artefatos tecnológicos são neutros e apolíticos, e 

de que o engenheiro é um ator neutro, i.e., a engenharia é um domínio puramente “técnico” 

o que faz com que possa ser realizada objetivamente (Cech, 2013, p. 70-71). Assim, a 

despolitização ocorre quando as dimensões social e política são separadas das (e não 

reconhecidas como inerentemente intrínsecas às) ações de engenharia (Cech, 2014; Leydens 

& Lucena, 2018, p. 52-55). 

 

Aceitação acrítica de autoridade. Conforme Leydens e Lucena (2018, p. 45-66, p. 107-

154), de maneira geral, nos cursos de engenharia comumente ocorre que os problemas são 

dados, tornando, portanto, a fase de definição do problema irrelevante. Esses problemas pré-

construídos e descontextualizados fazem com que estudantes de engenharia internalizem a 

disjunção entre aspectos técnicos e sociais, e a aceitação acrítica, por parte dos estudantes, 

decorre da figura do “professor que detém o conhecimento e é uma autoridade no assunto”. 

Os autores acrescentam que a aceitação acrítica de autoridade representa um primeiro passo 

de um processo de socialização mais amplo, incluindo a aceitação do disciplinamento da 

mente e do corpo (“comer-dormir-estudar”), das emoções/subjetividades, mantendo-as fora 

dos limites da engenharia, e da própria trajetória universitária, com currículos rígidos que 

deixam pouco ou nenhum espaço para desvios. 

 

Estreiteza da visão técnica. O processo de idealização de projetos/soluções/sistemas de 

engenharia, tanto na formação quanto no trabalho do engenheiro, é muitas vezes realizado 

sem que se desenvolva um senso de realidade do que é necessário para projetar/construir 

(e.g., quantidade de esforço físico, disponibilidade de recursos, ferramentas, permissões) e 

das consequências de ações de engenharia (e.g., condições de trabalho, riscos, meio 

ambiente, justiça social) (Jonassen, Strobel, & Lee, 2006; Stojanov, Dobrilovic, & Zoric, 

2016; Costa Junior, Diehl, & Secomandi, 2018). Em outras palavras, o projeto de engenharia 

passa a ser entendido como algo que pode ser imaginado e resolvido no papel ou na tela do 

computador (Leydens & Lucena, 2018, p. 60). 

 

Exposição ao escrutínio público. De acordo com Beder (1999), a imagem da engenharia 

como atividade puramente técnica não só se perpetuou no ensino de engenharia, mas também 

foi reforçada pela comunidade de engenharia. Segundo o autor, isso ocorreu devido à 

percepção de que a natureza social e política das decisões tecnológicas e de engenharia 

ameaçaria o papel e a influência da figura do engenheiro como especialista, expondo tais 
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decisões ao escrutínio público. Assim, definir um problema de engenharia como 

extritamente técnico confere a etiqueta de objetividade e esconde convenientemente as 

escolhas, prioridades e interesses políticos, reduzindo a avaliação à eficácia e o debate aos 

aspectos técnicos, i.e., aos “especialistas”. 

 

Hiperespecialização. A especialização permite que os especialistas tenham ótimo 

desempenho em seus compartimentos, favorecendo a cooperação e a produção de 

conhecimento e elucidação; a hiperespecialização, contudo, é uma especialização que se 

fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma problemática global ou em uma 

concepção de conjunto do objeto do qual ela considera apenas um aspecto (Morin, 2017b, p. 

13-15). 

 

Cientifização da engenharia. O postulado de que o método científico é a única maneira de 

conhecer o mundo torna-se problemática na engenharia ao excluir outras formas de 

conhecimento e outros métodos de investigação (Riley, 2008). Como consequência, ocorre 

a primazia de certos tipos de racionalidade (instrumental, teleológica), que embora sejam 

legítimas e desejáveis, não precisam necessariamente excluir outras (comunicativa, 

axiológica, subjetiva, complexa) (Vizeu, 2005; Morin, 2010, p. 157-174; Hubault & 

Sznelwar, 2012; Cilliers & Preiser, 2010; Tsoukas, 2017; Guntzburger, Pauchant, & Tanguy, 

2019). 

 

Dissolução do sujeito. A cientifização, apoiada no paradigma da ciência clássica e guiada 

pela busca do conhecimento “objetivo”, identifica tudo o que é subjetivo como erro. 

Analogamente ao método científico, poderia se dizer que os métodos utilizados na 

engenharia sofrem degradação, deixando de ser atividade pensante de um sujeito situado 

cultural, sociológica e historicamente (Morin, 2010, p. 339-340). Tais ideias levam à 

exclusão do sujeito e, consequentemente, de toda complexidade associada à incompletude 

da relação entre o objeto (projeto/sistema de engenharia) e o sujeito que o percebe/concebe 

(engenheiro). De um lado, o sujeito-engenheiro deve praticar uma engenharia neutra, que 

resulta em sistemas de engenharia (neutros) aos quais, do outro lado, outros sujeitos devem 

se adaptar, não o contrário. 

 

Redução do trabalhar. A dissolução do sujeito se desdobra em questões relacionadas ao 

trabalho. O trabalho, desprovido de pensamento, se transforma em gestos, o trabalhador em 
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instrumento ou recurso da produção e o trabalhar em operar. As ciências do trabalho, em 

especial a Ergonomia da Atividade (Guérin et al., 2001) e a Psicodinâmica do Trabalho 

(Dejours, 2012; Molinier, 2013), embora possuam abordagens teóricas e metodológicas 

distintas, revelam a prevalência do paradigma da relação concepção-execução como 

aspectos estanques e separados, e a impossibilidade de trabalhar e produzir seguindo-se 

estritamente as regras predefinidas, principalmente aquelas prescritas por determinados 

atores da produção, como engenheiros e gestores. Nessa perspectiva, conforme Sznelwar, 

Uchida e Lancman (2011), se tudo fosse resolvido pelas prescrições, não seria necessário 

trabalhar – bastaria operar, no sentido proposto pelas visões mais clássicas e reducionistas 

de escolas de organização baseadas em nas premissas tayloristas-fordistas. Outros modelos, 

como aqueles baseados nas ideias do Lean Production, trazem a questão do não 

reconhecimento do que há de imaterial no trabalho (e.g., competências, conhecimento, 

conforto, prazer, confiança na qualidade, confiabilidade de informação), que por não serem 

nem enumeráveis nem mensuráveis, não são contabilizados (Tertre, 2013). 

 

Questões de saúde. Questões do trabalho nos levam à negligência da centralidade do 

trabalho na construção da saúde. Num mundo em que predomina o princípio utilitário da 

economia-eficácia (Morin, 2010, p. 160), que exige um crescimento sem fim, impondo metas 

cada vez mais absurdas e defendendo a ideologia de que os homens são seres com capacidade 

de superação infinita (Sznelwar et al., 2011, p. 27), observa-se diversos tipos de adoecimento 

psíquico no trabalho. A saúde deixa de ser construção, processo contínuo envolto em 

incerteza e fundado num corpo-sujeito (Dejours, 1986, 2012), e passa a ser reduzida a um 

estado de bem-estar em contraposição à doença. 

 

Relação com o meio ambiente e a sociedade. Visões reducionistas da engenharia, do 

trabalho e da saúde favorecem o desenvolvimento de ações e sistemas de engenharia que 

colocam em risco as empresas, as pessoas, o meio ambiente, a sociedade. Uma perspectiva 

da complexidade na engenharia poderia evitar, por exemplo, desde estragos urbanos 

causados por obras destinadas à melhoria de tráfego, como a pista elevada Presidente João 

Goulart ou “Minhocão”, em São Paulo (Piqueira, 2018), até desastres ambientais, como o 

rompimento das barragens em Brumadinho (Sznelwar et al., 2019), que, se foram idealizados 

e projetados a partir de um princípio da economia-eficácia e da eliminação das incertezas, 

acabaram resultando, na realidade, na certeza de prejuízos imensuráveis à natureza e à vida. 
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Os desdobramentos do paradigma clássico na engenharia remetem à proposição de 

Morin, já apontada anteriormente, de que as condições para o desaparecimento gradual e 

para a substituição de um paradigma dominante/absolutizado necessitam de grandes 

transformações sociais e culturais, pois uma revolução paradigmática ameaça não apenas 

conceitos, ideias e teorias, mas também o estatuto, o prestígio e a carreira de todos os que 

vivem material e psiquicamente da crença estabelecida. Como propõe o autor, os pioneiros 

têm de enfrentar, não somente censuras e interdições, mas o ódio. Primeiro desviante e 

rejeitada, a ideia nova precisa construir-se em um primeiro nicho, antes de poder fortalecer-

se, tornar-se uma tendência reconhecida e, finalmente, triunfar (Morin, 2011a, p. 290).  

A complexidade possui dupla contribuição ao debate sobre o desenvolvimento de 

novos paradigmas na educação em engenharia. A primeira é, ao se verificar a ausência de 

um conceito de paradigma na EER, fornecer conceitos para fazê-lo. A segunda é fornecer 

conceitos para compreender os desdobramentos e mecanismos de perpetuação do paradigma 

clássico da engenharia. A partir disso, cabe questionar: quais as propostas e ações no âmbito 

da educação em engenharia que podem ser consideradas desviantes? De que maneira elas 

ameaçam o paradigma clássico dominante? O que e quem elas ameaçam? Quais são os 

paradigmas subjacentes a elas? Como as ideias da complexidade têm sido usadas e podem 

contribuir para compreender tais questões? 

Busca-se, nos próximos capítulos, refletir sobre essas questões e, em certa medida, 

fornecer possíveis respostas, com base na análise da literatura sobre complexidade na 

educação em engenharia e em exemplos reais de propostas/ações que desafiam o paradigma 

clássico. 
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5 Complexidade na pesquisa em educação em engenharia: temas, 

contribuições e possibilidades 

A revisão da literatura e o estudo de tipologias da complexidade (capítulo 3) 

evidenciaram a diversidade e os conflitos conceituais, metodológicos, epistemológicos, 

ontológicos e de finalidade que existem entre as abordagens. Já a discussão dos conceitos da 

abordagem de Morin (capítulo 4) trouxe ao centro a questão paradigmática. A partir disso, 

neste capítulo busca-se atender dois objetivos específicos da tese: compreender como 

diferentes abordagens da complexidade podem contribuir para a construção de paradigmas 

alternativos ao paradigma clássico da engenharia; e sistematizar os temas e abordagens da 

complexidade presentes na literatura de educação em engenharia. 

 

5.1 Educação em engenharia como campo de pesquisa 

A consolidação da educação em engenharia como um campo de pesquisa, referido 

como Engineering Education Research (EER), é relativamente recente (Jesiek, 

Newswander, & Borrego, 2009). Isso fica evidente no título de editoriais do principal 

periódico da área, o Journal of Engineering Education, como por exemplo: “Quiet No 

Longer: Birth of a New Discipline” (Haghighi, 2005), “Shaping the Discipline of 

Engineering Education” (Radcliffe, 2006) e “The Research Agenda for the New Discipline 

of Engineering Education” (SCNEER, 2006b). 

As pesquisas em educação em engenharia eram realizadas e publicadas de maneira 

difusa e não havia uma comunidade acadêmica organizada dedicada ao tema até o ano de 

2005, quando uma série de colóquios –  Engineering Education Research Colloquies – 

realizados pela National Science Foundation (EUA), reuniu professores, pesquisadores e 

profissionais de engenharia para a discussão do tema (SCNEER, 2006a). 

O resultado desses encontros foi a proposição de uma agenda de pesquisa para EER 

(Radcliffe, 2006), organizada nas seguintes frentes: 

 Pensamento, conhecimento e competências de engenharia: pesquisa sobre o 

que constitui a engenharia hoje e no futuro; 

 Engenharia socialmente relevante: pesquisa sobre como diversos talentos 

humanos contribuem para a relevância social e global da profissão; 

 Aprender a projetar: pesquisa sobre o desenvolvimento de conhecimento e 

experiência na prática; 
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 Pedagogias no ensino de engenharia: pesquisa sobre cultura instrucional e 

epistemologia de educadores em engenharia; 

 Metodologias de avaliação de engenharia: pesquisa e desenvolvimento de 

métodos, instrumentos e métricas de avaliação para aprimorar o ensino de 

engenharia. 

Posteriormente, a preocupação com temas relacionados à diversidade e inclusão foi 

incluída nesta agenda, o que resultou na proposição de cinco áreas de EER (Quadro 24). 

Quadro 24 – Áreas de pesquisa em educação em engenharia 

Área Descrição Principais tópicos de pesquisa 

Epistemologias 

da engenharia 

O que constitui o 

pensamento, o 

conhecimento e o 

trabalho em engenharia 

nos contextos sociais, 

agora e no futuro 

• Conhecimento em engenharia 

• Natureza do trabalho de engenharia 

• Papel do engenheiro na sociedade 

• Necessidades de longo prazo da educação em engenharia 

• Dimensão histórica, contextual e filosófica da engenharia 

Mecanismos de 

aprendizagem 

em engenharia 

Desenvolvimento de 

conhecimentos e 

competências por 

alunos de engenharia de 

maneira contextual 

• Aquisição, compreensão e síntese de conhecimentos 

específicos para alcançar objetivos contextuais 

• Trajetória acadêmica (progressão de aprendizagem e 

experiências educacionais) dos alunos  

• Variedade de conhecimentos, habilidades e atitudes de 

uma população de alunos de engenharia 

Sistemas de 

aprendizagem 

em engenharia 

 

Cultura instrucional, 

infraestrutura 

institucional e 

epistemologia de 

educadores em 

engenharia 

• Cultura institucional de escolas de engenharia 

• Estrutura organizacional de faculdades/departamentos  

• Infraestrutura física de cursos de engenharia 

• Práticas e métodos de ensino 

• Epistemologia individual/pessoal do professor 

Diversidade e 

inclusão na 

engenharia 

Diversidade (perspectivas, 

experiências, ideias) no 

desenvolvimento de 

processos e produtos de 

engenharia 

• Importância da diversidade na construção de soluções 

• Importância da diversidade no corpo docente 

• Importância da diversidade para a relevância da profissão 

• Ambiente de aprendizagem/currículo que favoreçam a 

diversidade 

Metodologias de 

avaliação no 

ensino em 

engenharia 

Métodos, instrumentos e 

métricas de avaliação 

da prática e da 

aprendizagem em 

engenharia 

• Fatores motivadores e desmotivadores da avaliação 

• Valores e avaliação 

• Contribuição da avaliação para mudanças no ensino de 

engenharia 

• Inclusão da diversidade em instrumentos de avaliação 

Fonte: elaborado a partir de Haghighi (2005), Radcliffe (2006) e Borrego e Bernhard (2011). 

A partir dessa estruturação, temas relacionados à EER ganharam maior relevância no 

cenário acadêmico, sendo que hoje existem periódicos dedicados especificamente a eles 

(e.g., Journal of Engineering Education, International Journal of Engineering Education, 

Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice), assim como escolas 

(e.g., School of Engineering Education, fundado em 2004 na Purdue University), 
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departamentos (e.g., Department of Engineering Education, fundado em 2015, na The Ohio 

State University, e em 2019, na University of Florida), grupos de pesquisa (Apêndice I), 

cursos de graduação (Apêndice F), mestrados e doutorados (e.g., Purdue University, 

Virginia Tech, Clemson University, Utah State University; ver Murzi, Shekhar, & McNair, 

2015, para um estudo comparativo de programas de doutorado), configurando um campo de 

pesquisa internacionalmente conectado (Borrego & Bernhard, 2011). 

Tendo em vista todos esses avanços na educação em engenharia, busca-se entender 

como a complexidade tem sido utilizada nesse campo de pesquisa. Apresenta-se nas 

próximas seções uma análise temática da literatura, assim como uma discussão das principais 

contribuições, abordagens e tópicos de pesquisa. 

 

5.2 Análise temática 

Do processo sistemático e iterativo de categorização, organização, análise e síntese 

da literatura (ver seção 2.2.2 para explicação detalhada do método utilizado), emergiram as 

seguintes categorias temáticas: 

 Perspectivas epistemológicas e ontológicas da engenharia 

 Competências para uma engenharia baseada na complexidade 

 Abordagens pedagógicas para a complexidade 

 Interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade 

 Axiologia da engenharia 

 Transformação sistêmica da educação em engenharia 

 

Nas seções seguintes, discute-se cada uma dessas categorias, buscando-se sintetizar 

os principais resultados e integrar as contribuições, relacionado-as às abordagens e conceitos 

da complexidade.  

 

5.2.1 Perspectivas epistemológicas e ontológicas da engenharia 

Há consenso na literatura de que os “desafios da engenharia do século XXI”, como 

a globalização, a digitalização e a sustentabilidade, exigem que os engenheiros desenvolvam 

conhecimentos que vão muito além do conhecimento explícito (SCNEER, 2006a; NAE, 

2017), i.e., o conhecimento que pode ser descrito formalmente, codificado, armazenado e 

prontamente transmitido (Smith, 2001, p. 312). 
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No entanto, cursos de engenharia tradicionais, em geral, são projetados 

principalmente para o desenvolvimento desse tipo de conhecimento, negligenciando o 

conhecimento tácito165 – adquirido por meio do “aprender fazendo”, diálogo, socialização, 

artes, trabalhos manuais – e o conhecimento auto-transcendente166 – desenvolvido por meio 

de processos participativos de colaboração e comunicação em grupo (Byrne & Mullally, 

2016; Takala & Korhonen-Yrjänheikki, 2019). 

Diferentemente do conhecimento explícito, que já se encontra sistematizado, 

documentado, codificado, podendo ser desenvolvido a partir de uma racionalidade 

teleológica, os conhecimentos tácito e auto-transcendente remetem à experiência, à 

incerteza, à subjetividade, exigindo outros tipos de racionalidade, como a comunicativa, 

axiológica e subjetiva. Ao negligenciar estas últimas, os cursos de engenharia focam no 

desenvolvimento de indivíduos apenas como profissionais e não como cidadãos, sujeitos, 

tornando-se “recuperadores de informações”167 com habilidades específicas de um campo 

específico (Takala & Korhonen-Yrjänheikki, 2019, p. 175). 

Esta concepção da formação em engenharia, que visa eliminar a complexidade do 

real (incerteza, diversidade, sujeito, etc.), é referida como “tradicional”, “clássica” ou 

“convencional” (Jonassen, 2014), em contraposição àquela que incorpora a complexidade, 

i.e., que não luta contra ela, e sim a utiliza a favor da engenharia (Frei & Serugendo, 2011a).  

Alguns autores apontam possíveis “fontes de complexidade” na engenharia, como 

por exemplo: objetivos conflitantes, problemas não previstos, restrições não relacionadas à 

engenharia, existência de vários métodos para construir problemas e encontrar soluções, 

conhecimento distribuído (distributed knowledge), importância da experiência na prática da 

engenharia (Stojanov et al., 2016), relação entre o conhecimento universal e o contexto e a 

cultura nos quais ele é desenvolvido (Nielsen, Du, & Kolmos, 2010). 

Conforme Norcia (2002), a ideia de se pensar numa engenharia que incorpore a 

complexidade é “epistemologicamente complexa”, pois denota tanto uma diversidade 

semântica (tipos e campos de conhecimento) quanto uma variedade metodológica. Assim, 

as questões fundamentais que se impõem são: Como identificar, testar e conectar diversos 

conhecimentos e métodos para resolver problemas (complexos) de engenharia? Que 

                                                          
 

165“Tacit embodied knowledge” (Takala & Korhonen-Yrjänheikki, 2019, p. 175-176). 

166“Not yet embodied self-transcending knowledge” (Takala & Korhonen-Yrjänheikki, 2019, p. 175-176). 

167“Information retrievers” (Takala & Korhonen-Yrjänheikki, 2019, p. 175). 
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suposições epistemológicas e ontológicas as propostas de educação em engenharia 

promovem, assumem ou contradizem (Norcia, 2002; Montfort, Brown, & Shinew, 2014; 

Zhu et al., 2019)? 

Para responder a esses questionamentos, há uma linha de estudos que utilizam o 

conceito de “epistemologia pessoal” (personal epistemology) para se referir às reflexões do 

indivíduo sobre "os limites do conhecimento", "a certeza do conhecimento" e os "critérios 

para conhecer" (Zhu et al., 2019, p. 188). Por exemplo, em estudo sobre a epistemologia 

pessoal de professores de engenharia, Montfort et al. (2014) identificaram a coexistência de 

perspectivas conflitantes, inclusive para um mesmo indivíduo. Os resultados indicaram que, 

como esperado, os participantes fizeram uso da ideia de uma realidade fixa, permanente e 

diretamente assimilável, que serve como o árbitro final e irrepreensível da verdade. Ao 

mesmo tempo, quase todos os participantes argumentaram que “a realidade é tão complexa 

que qualquer conhecimento dela é, em última análise, limitado de alguma forma” (p. 400). 

Em muitos casos, essas perspectivas foram expostas diretamente após ou mesmo 

simultaneamente àquela em que a realidade é objetivamente acessível. 

Conforme os autores, essa justificativa implícita (da inevitabilidade, decorrente da 

complexidade, da limitação do conhecimento da realidade) da postura epistemológica é um 

achado relevante, pois pressupõe que a incompletude do conhecimento dos próprios 

participantes é inevitável e que seu conhecimento do mundo físico é inalteravelmente 

limitado – aproximando-se de uma perspectiva baseada na “complexidade geral”. Isso é 

importante, pois permite distinguir uma perspectiva em que a realidade é apenas difícil de 

entender, mas não é impossível (Montfort et al., 2014, p. 401-408) – o que pode ser 

relacionado à “complexidade restrita”. 

Esta distinção, que pode parecer, à primeira vista, sutil, explica, em parte, a 

disparidade entre o desenvolvimento de inovações pedagógicas e sua adoção – i.e., a 

distância entre o desenvolvimento e a operacionalização de iniciativas presumidamente 

construídas com base em ideias da complexidade –, tema que tem ganhado crescente atenção 

de agências financiadoras e pesquisadores da EER (Borrego, Froyd, & Hall, 2010; Borrego 

et al., 2013; Montfort, Brown, & Pegg, 2012; Montfort et al., 2014). O desenvolvimento de 

propostas (cursos, programas, abordagens pedagógicas, projetos, ações, etc.) baseadas na 

complexidade que preservam princípios do paradigma da simplificação (abordagem restrita) 

pode indicar um caminho para entender por que investimentos e esforços significativos não 

resultaram em transformações profundas e/ou sistêmicas (McKenna et al., 2014). 
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5.2.2 Competências para uma engenharia baseada na complexidade 

Baseados na análise do relatório da National Academy of Engineer, intitulado “The 

Engineer of 2020” (NAE, 2004), Nersessian e Newstetter (2014) apontam que as demandas 

da engenharia do século XXI são tais que a formação do engenheiro precisa ser redefinida 

no nível de graduação. Nesse sentido, diversos autores discutem sobre as competências a 

serem desenvolvidas pelos engenheiros se se pretende avançar uma abordagem baseada na 

complexidade. 

Na perspectiva da complexidade, qualquer projeto de engenharia é realizado com 

parcial ignorância, o que indica a necessidade de desenvolver competências para lidar com 

os limites do conhecimento – o que não é comum nos cursos tradicionais de engenharia 

(Wetmore, 2008; Zhu et al., 2019). 

Haupt (2015) afirma que há uma importante e evidente lacuna na EER referente ao 

desenvolvimento de “competências cognitivas de ordem superior”. Esta lacuna, segundo o 

autor, se deve ao interesse primário dos pesquisadores e dos cursos de engenharia na 

aquisição pelos alunos de conhecimento explícito e tecnológico. 

O desenvolvimento de competências baseado em conteúdo não é suficiente; os 

sistemas de aprendizagem e avaliação devem valorizar o “pensamento de ordem superior”, 

caracterizado por complexidade, julgamento e interpretação, incerteza, auto-avaliação e 

multiplicidade (Simpson & Bester, 2017). Ou seja, deve-se concentrar no raciocínio, e não 

na “aprendizagem algorítmica” (Zhu et al., 2019) ou “aprendizagem por rota” (McConville 

et al., 2017). 

Para Bergendahl (2005), é preciso desenvolver nos alunos de engenharia uma 

“competência de projeto evolucionária”, uma vez que a base de conhecimento de um 

engenheiro tem uma meia-vida de 2,5 a 7,5 anos. McQuade et al. (2020) utilizam a expressão 

“pensamento evolucionário”. Tais ideias podem ser relacionadas ao argumento de Ohlson e 

Johansson (1995) de que o engenheiro deve ser competente em “gerenciar a complexidade”, 

o que significa desenvolver a competência de “gerenciar sistemas em mudança, mantendo a 

consistência desses sistemas” (p. 291). 

Lukasik e Erlinger (2001) defendem que o estudo de sistemas e da emergência deve 

ser incluído no ensino de graduação em engenharia. De maneira mais incisiva, Haselbach e 

Maher (2008) propõe que o estudo de sistemas complexos é não só um componente crítico 

da educação em engenharia, como deve ser sua base. Nessa linha, diversos autores 

argumentam que os conceitos relacionados às teorias de sistemas e da complexidade tornam-

se condicionantes de uma engenharia transdisciplinar (Lukasic, 2003), sustentável (Segalàs, 
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Mulder, & Ferrer‐Balas, 2012) e sensível aos aspectos sociais (Göbling-Reisemann & 

Gleich, 2007) e éticos (Bernstein et al., 2017). 

O desenvolvimento de um pensamento sistêmico e complexo deve transformar a 

maneira como o aluno concebe um projeto de engenharia – é preciso desenvolver uma 

“capacidade de projetar complexa e estendida” (Haupt, 2015). Por exemplo, um carro deixa 

de ser apenas um veículo, um meio para transportar pessoas do ponto “A” para o “B”, e 

passa a ser ao mesmo tempo um emissor de substâncias nocivas, um consumidor de recursos 

não renováveis, um elemento essencial da imagem corporativa, um objeto de discussão 

política, uma ameaça em potencial para os passageiros, pedestres, ciclistas, motociclistas e 

animais (Göbling-Reisemann & Gleich, 2007; Borenstein, Herkert, & Miller, 2019). 

O estudo de temas relacionados à complexidade, porém, não deve se limitar à 

“aquisição de conhecimento” (Nielsen et al., 2010) e à instrução formal e intencional 

(Walther et al., 2011); deve ser também um processo de criação de novos conhecimentos de 

maneira colaborativa e se estender à “toda a experiência da graduação e não só ao que é 

ensinado” (Scott & Yates, 2002, p. 363, ver Rampasso et al., 2021a, 2021b). Na perspectiva 

da complexidade, as capacidades analíticas precisam ser complementadas pelas capacidades 

criativas, comunicativas e reflexivas (Göbling-Reisemann & Gleich, 2007). 

Conforme Nielsen et al. (2010), a criação de conhecimento não se dá 

individualmente, mas sim na e pela interação entre várias perspectivas e interpretações – o 

que exige competências de colaboração e inovação. Nesse sentido, autores como Harlim e 

Belski (2013) e Takala e Korhonen-Yrjänheikki (2019) defendem que é preciso avançar da 

concepção do aluno de engenharia como “solucionador de problemas técnicos” para “criador 

colaborativo”, capaz de construir problemas relevantes e criar soluções para eles. Para que a 

colaboração seja possível, os engenheiros precisam valorizar o conhecimento e as 

habilidades dos outros.  

Como propõem Walther et al. (2011), a aprendizagem se conecta a aspectos não 

tradicionais do trabalho de engenharia, i.e., ela é influenciada por fatores do contexto 

educacional mais amplo. Os autores defendem o entendimento da aprendizagem da 

complexidade como algo que emerge do ambiente social que se insere a atividade da 

engenharia. Nesse sentido, é preciso ressaltar a importância de se aprofundar a investigação 

sobre “aprendizagem extra-curricular”, como projetos sociais (Rampasso et al., 2021b) e 

outras atividades voluntárias (Rampasso et al., 2021a). 

Outra ideia importante proposta por Walther et al. (2011) é a de “competência 

acidental”, i.e., aquela adquirida de maneira não intencional como resultado do processo de 
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interação entre as atividades de aprendizagem explícita realizadas no âmbito de um curso 

(tradicional) de engenharia e as influências do contexto educacional mais amplo. Por outro 

lado, é preciso considerar também a “incompetência acidental”. Por exemplo, os autores 

explicam que a crescente especialização na educação em engenharia e a supressão da 

competência profissional geral do engenheiro pelo conteúdo técnico-disciplinar podem levar 

o aluno a desenvolver uma visão restrita do papel do engenheiro na sociedade. 

Paradoxalmente, o que ocorre é que à medida que se desenvolve uma competência cada vez 

mais especializada em determinada área, mais se desenvolve a incompetência da engenharia 

geral – o aluno desenvolve uma “incapacidade treinada” (Walther et al., 2011, p. 707). 

 

5.2.3 Abordagens pedagógicas para a complexidade 

Nos últimos anos, a aprendizagem baseada em problemas ou PBL (problem-based 

learning) tem sido uma das abordagens pedagógicas mais utilizadas na preparação de 

engenheiros para suas carreiras profissionais (Kolmos & Graaff, 2014; Graham, 2018; Mann 

et al., 2021). O modelo de Aalborg (Kolmos, 1996; Kolmos, Fink, & Krogh, 2004), 

originário da Aalborg University, na Dinamarca, é um dos exemplos mais citados na 

literatura. 

Embora o conceito de PBL seja reconhecido como importante alternativa a formas 

mais arcaicas de ensino baseadas exclusivamente na resolução de “problemas encontrados 

no final dos capítulos de livros-texto” (Jonassen, 2014, p. 104; Montfort et al., 2014), sua 

aplicação frequentemente não atende aos preceitos da complexidade, podendo até mesmo 

reforçar princípios do paradigma de simplificação. 

 

Dicotomia estruturado–não estruturado. Jonassen (2014) explica que o PBL é baseado 

em modelos tradicionais de resolução de problemas ou “modelos de fase”, ou seja, entende 

o processo de resolução de problemas como uma sequência de fases bem definida: 

identificação do problema, busca de informações e identificação, avaliação e monitoramento 

de soluções. 

De acordo com o autor, os modelos de fase tendem a tratar todos os problemas da 

mesma forma; todo problema é moldado segundo a mesma sequência de fases.  Isso faz com 

que haja, por parte do aluno, um entendimento dicotômico do nível de estruturação do 

problema: estruturado ou não estruturado. Essa maneira de pensar implica que todo 

problema, independentemente do seu nível de estruturação, pode ser organizado nas fases 
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dos modelos tradicionais, sem que sua natureza seja alterada ou que haja perda significativa 

de informação, e que isso é condicionante para sua resolução. 

Jonassen (2014) também observa que o PBL é baseado em teorias tradicionais de 

processamento de informação que sustentam que “os processos usados para resolver 

problemas mal estruturados são os mesmos que os utilizados para resolver problemas bem 

estruturados” (p. 105). No entanto, segundo o autor, pesquisas mais recentes fazem 

distinções claras entre o pensamento necessário para resolver problemas bem estruturados e 

problemas mal estruturados. 

A resolução de problemas estruturados – que possuem estado inicial bem definido, 

objetivo conhecido e um conjunto restrito de operadores lógicos – pode ser guiada por uma 

racionalidade instrumental, teleológica. Diferentemente da solução formal de problemas, a 

solução prática de problemas não pode ser entendida apenas em termos de estrutura e 

representações mentais, pois inclui aspectos fora do espaço do problema, como informações 

ambientais e objetivos diversos dos atores envolvidos em um projeto de engenharia 

(Jonassen, 2014), o que supõe outros tipos de racionalidade.  

Nesse sentido, Emison (2006) levanta a questão da existência de diferentes noções 

de legitimidade de objetivos, i.e., a colisão entre grupos com interesses diferentes, adeptos 

de métodos diferentes de resolução de um problema – remetendo às racionalidades subjetiva 

e axiológica. Além disso, Hong, Jonassen e McGee (2003) afirmam que a argumentação, 

atividade social e comunicativa, é um meio essencial de raciocínio na resolução de 

problemas não estruturados, incluindo, portanto, a racionalidade comunicativa. 

 

Autenticidade do problema. Como observa Henry et al. (2012), o que ocorre, em muitos 

casos, é que o PBL representa um esforço isolado de indivíduos ou pequenas equipes, não 

sendo suficiente, portanto, para transformar a formação do engenheiro como um todo. 

As abordagens de PBL também podem ser limitadas pelas estruturas institucionais e 

curriculares, uma vez que, geralmente, são inseridas no contexto mais amplo de cursos 

tradicionais. O isolamento de iniciativas e as restrições institucionais limitam as experiências 

de aprendizado dos alunos em relação à: i) complexidade dos problemas e ii) autenticidade 

do ambiente de prática em que os alunos estão situados (Jonassen, 2014; Haupt, 2015; Mann 

et al., 2021). 

O PBL exige que o professor formate o problema para torná-lo gerenciável (Mann et 

al., 2021), para enquadrá-lo no “modelo de fases” (Jonassen, 2014). Afinal, no final da 

disciplina, a avaliação precisa ocorrer, as notas precisam ser enviadas e, para tanto, o projeto 
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do aluno precisa ser claramente delimitado e objetivamente avaliável. Dessa maneira, as 

restrições de um ambiente de aprendizado tradicional atuam para controlar a complexidade, 

o que reduz o envolvimento dos alunos e a compreensão da realidade de um problema de 

engenharia. Embora essa redução ocorra por razões pragmáticas e institucionais, problemas 

globais prementes – agora e no futuro – nos alertam para a necessidade de explorar 

abordagens alternativas (Mann et al., 2021). Como propõe Jonassen (2014, p. 104), não basta 

apenas emular, é preciso também compreender e articular as diferenças entre “problemas 

educacionais” e “problemas de local de trabalho”168.  

Tais restrições e reduções podem impedir que o aluno vivencie situações 

fundamentais típicas de problemas mal estruturados, como geralmente são os problemas 

reais de engenharia, como por exemplo: divergência de objetivos e de métodos de solução, 

problemas não previstos, conhecimento distribuído, múltiplas formas de representação de 

problemas, necessidade de colaboração com outros profissionais (Jonassen, Strobel, & Lee, 

2006); incerteza sobre quais conceitos, regras e princípios são necessários para a solução; 

consequências do fato de que um ou mais elementos do problema são desconhecidos, ou 

seja, lidar com a falta de transparência; exigência que os alunos façam julgamentos e 

expressem opiniões ou crenças pessoais sobre o problema, ao mesmo tempo que se sujeitam 

a sistemas de crenças engendrados por fatores sociais, culturais e organizacionais de um 

contexto específico (Emison, 2006); restrições decorrentes de fatores culturais, históricos, 

sociopolíticos (relações de poder) (Jonassen, 2014; Haupt, 2015; Mann et al., 2021). 

 

Complexificando o PBL. Fica claro, portanto, que o desafio das abordagens pedagógicas 

que buscam formar engenheiros para a complexidade é aproximar o “in vitro” do “in vivo”, 

i.e., alcançar maior paridade entre o ambiente sintético da sala de aula e o ambiente autêntico 

do mundo da engenharia (Newstetter et al., 2010). A revisão sistemática da literatura 

permitiu levantar algumas alternativas, ou caminhos, para tal. 

Mann et al. (2021) propõem o conceito de “educação baseada em prática” ou PBE 

(practice-based education), que pode ser entendido como uma reinterpretação conceitual do 

PBL como ato social. O princípio do PBE é “trabalhar e aprender simultaneamente” (p. 3). 

A ideia é a de que a autenticidade da prática da engenharia só pode ser alcançada por meio 

                                                          
 

168“Workplace problems” (Jonassen, 2014, p. 103). 
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de situações reais, pois só assim o aluno poderia vivenciar o “processo de socialização do 

mundo profissional, envolvendo papeis, identidades e planos de carreira” (p. 3-4). 

Somado a isso, outros dois estudos apontam lacunas teóricas para compreender e 

aperfeiçoar as abordagens pedagógicas em engenharia. No primeiro, McQuade et al. (2020) 

afirmam que é preciso discuti-las no nível interacional a partir do conceito de auto-

organização. Enquanto no ensino convencional professores e alunos são parte de grupos 

distintos e organizados hierarquicamente, ou seja, “os aprendizes são epistemicamente 

subordinados ao especialista” (p. 3), em abordagens como PBL e PBE, o professor deixa de 

ser um especialista e passa a ser um tutor, havendo uma nova dinâmica de relações de poder 

(entre professor-aluno e aluno-aluno). 

McQuade et al. (2020) afirmam que pouco se sabe sobre essa “nova autonomia” e 

seu impacto sobre a identidade de alunos e professores; e sobre como os alunos se auto-

organizam e desenvolvem estratégias para se adaptar a esta autonomia à qual não estão 

familiarizados. Em outras palavras, é preciso entender como os alunos “desaprendem as 

ansiedades frente ao desconhecido” (Raghunath & Li, 2016). 

O segundo estudo, já citado anteriormente, é o de Montfort et al. (2014), sobre a 

epistemologia pessoal de professores de engenharia, que revelou que os participantes 

diferenciam nítida e conscientemente as epistemologias sobre as quais constroem suas 

práticas de ensino – baseada em fundamentos simplificadores – e de pesquisa – baseada em 

princípios da complexidade. Os autores apontam que é preciso investigar os motivos pelos 

quais a visão complexa que utilizam para realizar suas pesquisas não é também utilizada na 

sua prática de ensino, e sugerem que isso configura um conflito subjacente ao projeto dos 

cursos de graduação em engenharia que criam contextos que não exigem habilidades, 

competências, conhecimentos e valores coerentes com uma epistemologia baseada na 

complexidade. 

De maneira mais pragmática, diversos outros autores propõem alternativas ou 

recomendações: 

 Inserir abordagens pedagógicas coerentes com a ideia de PBE desde o início 

do curso, pois nos anos finais torna-se difícil alterar os comportamentos de 

aprendizagem (McQuade et al., 2020); 

 Ofertar um curso que ofereça exposição à terminologia usada em 

complexidade antes do PBL/PBE; apresentar aos alunos uma discussão mais 

ampla sobre as inter-relações (complexas) entre sistemas projetados 

(engineered systems) e não-projetados (non-engineered systems) (Haselbach 
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& Maher, 2008). Um exemplo pode ser encontrado em Cruickshank e Fenner 

(2012), que relatam um caso em que o primeiro mês de aula de um curso 

introdutório de engenharia é focado no entendimento do livro “As conexões 

ocultas: ciência para uma vida sustentável”, de Fritjof Capra (2002), autor 

clássico da complexidade. Ao final do curso, os autores solicitaram aos 

alunos que definissem em ordem de importância um conjunto de 20 

competências. Como resultado, “pensamento sistêmico e capacidade de lidar 

com a complexidade” foi a primeira, enquanto “conhecimento técnico mais 

profundo”, a última; 

 Definir um tema central que permita abordar os tópicos de interesse e, a partir 

disso, focar na exploração da complexidade deste tema, i.e., na relação entre 

os tópicos (Rake, 2001);  

 Ampliar a visão do ensino em engenharia para “problemáticas”, pois, em 

aspectos críticos da sociedade, dependemos de sistemas que não foram 

"projetados", pelos quais nenhuma pessoa ou organização está “encarregada” 

e que são grandes em extensão geográfica e abrangem inúmeras jurisdições 

políticas e legais (Lukasic & Erlinger, 2001; Nersessian & Newstetter, 2014);  

 Enfatizar a complexidade das relações e do conhecimento visando o 

desenvolvimento de um aprendizado cooperativo e transdisciplinar (Segalàs 

et al., 2012); na mesma linha, realçar o entendimento da relação recursiva de 

impacto entre engenharia e sociedade (Raghunath & Li, 2016); 

 Professores podem ampliar a educação técnica dos engenheiros por meio da 

identificação de semelhanças conceituais entre tópicos aparentemente 

diversos que podem ser abordados por diferentes disciplinas de engenharia. 

Por exemplo, a “ampliação em escala” dos princípios de sistemas, de átomos 

a materiais a problemas complexos de engenharia (Bergendahl, 2005); 

 Explorar as diferentes experiências práticas, formações e etnias dos alunos, 

enriquecendo as maneiras de pensar e de produzir conhecimento (Nielsen et 

al., 2010); 

 

5.2.4 Interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade 

Diversos autores defendem que sustentabilidade e transdisciplinaridade não são 

apenas desejáveis, mas condições para uma abordagem de engenharia baseada na 
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complexidade. As atividades de engenharia são centrais para atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)169 (Mann et al., 2021), ao mesmo tempo que 

“sustentabilidade é essencialmente um sistema complexo” e sistemas complexos são 

transdisciplinares por natureza (Matos & Petrov, 2016, p. 170; ver também Segalàs et al., 

2012). Assim, “a transdisciplinaridade é a única opção”, pois “só podemos nos aproximar 

de um entendimento da complexidade empregando uma pluraridade de descrições” (Cilliers 

& Preiser, 2010, p. vi). 

Um caso que exemplifica esta interdependência complexidade-sustentabilidade-

transdisciplinaridade na educação em engenharia é Cruickshank e Fenner (2012) que 

estudam o programa de mestrado em “Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável” da 

Universidade de Cambrigde. O curso foi pensado visando formar 

profissionais/pesquisadores capazes de “lidar com a complexidade e a incerteza” – adotando 

uma abordagem sistêmica para realizar ações e decisões na ausência de informação completa 

ou de evidência – e de “lidar com outras disciplinas” – por meio da capacidade de construir 

equipes multidisciplinares para resolução de problemas transdisciplinares. Os autores 

observam que, embora haja outros casos semelhantes em programas de pós-graduação, a 

integração desses fatores nos cursos de graduação de engenharia, em termos de abordagem 

e conteúdo, continua sendo uma lacuna. 

A partir da análise da integração da sustentabilidade em cursos de engenharia, Matos 

e Petrov (2016) mostram que, geralmente, as propostas se concentram nos aspectos 

econômicos e ambientais de um novo produto ou processo, negligenciando os aspectos 

sociais da engenharia. Deixar de considerar (a relação entre as diversas) dimensões da 

sustentabilidade pode levar, inversamente, a decisões contraproducentes e insustentáveis.  

Os autores propõem que a implementação de um curso baseado nos conceitos-chave da 

teoria da complexidade pode preencher essa lacuna (Matos & Petrov, 2016, p. 170). 

Conforme Miller (2014), “um engenheiro que visa a sustentabilidade está atirando 

em um alvo em movimento” (p. 31), pois, assim como empresas e formuladores de políticas, 

responde a mudanças nas condições de sustentabilidade. À medida que processos 

tecnológicos e sociopolíticos evoluem, diferentes preocupações com a sustentabilidade 

                                                          
 

169Organização das Nações Unidas. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development. New York: ONU. Disponível em: 

<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>. Acesso em: 16 abr. 

2020. 
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podem emergir. Por exemplo, quando as concentrações de dióxido de carbono e a 

disponibilidade de combustíveis fósseis não estavam em evidência (ao menos ao grande 

público), os carros eram projetados para fornecer energia e não para eficiência de 

combustível. A abordagem, portanto, torna-se iterativa, não porque o objetivo da 

sustentabilidade mudou, mas porque as condições materiais (e sociais) estão continuamente 

em fluxo. 

“Soluções sustentáveis” de engenharia, enquadradas pelas lentes disciplinares podem 

ser problemáticas. Segundo Byrne e Mullally (2016), abordagens transdisciplinares da 

aprendizagem não são apenas desejáveis para enfrentar os desafios da sustentabilidade, mas 

representam condição sine qua non para a construção da capacidade social do engenheiro 

para o enfrentamento dessas questões. A visão cartesiana da engenharia não apenas 

representa a causa raiz de uma abordagem insustentável, mas também é, por implicação, 

totalmente inadequada para abordar seus sintomas (e.g., mudança climática e crises em torno 

de energia, comida, água, desigualdade econômica e social) (Segalàs et al., 2012; Byrne & 

Mullally, 2016). 

Nersessian e Newstetter (2014) explicam que a divisão disciplinar do conhecimento 

está relacionada a razões históricas e de conveniência administrativa (como a organização 

das atividades de ensino). Contudo, assinalam os autores, “não somos estudantes do mesmo 

assunto, mas estudantes de problemas” que podem “cruzar as fronteiras de qualquer 

disciplina” (p. 713). Nesse sentido, alunos de engenharia precisam desenvolver uma 

“flexibilidade cognitiva”, i.e., o conhecimento e a capacidade de abordar um problema, um 

objeto ou uma representação a partir de mais de uma perspectiva (p. 726). 

Em cursos de engenharia, Nersessian e Newstetter (2014) apontam três maneiras 

essencialmente distintas de relacionar disciplinas. A menos efetiva é chamada de “zona de 

negociação”170. Esta noção designa um espaço delimitado entre as disciplinas onde ocorrem 

processos de negociação quando cada grupo participante precisa de algo do outro para 

resolver determinado problema. Nessas “zonas”, os grupos concordam com as regras de 

negociação, mesmo que atribuam significado totalmente diferente ao objeto e ao próprio 

processo de negociação. A ideia central é a de troca: os pesquisadores se reúnem por um 

período, as trocas ocorrem e então todos voltam para onde vieram. Nersessian e Newstetter 

(2014, p. 715-716) resumem da seguinte maneira: o ponto principal é que as transações 

                                                          
 

170“Trading zone” (Nersessian & Newstetter, 2014, p. 715). 
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ocorrem dentro da zona de negociação e todos voltam para seus silos disciplinares, com as 

disciplinas praticamente inalteradas, embora ocasionalmente os indivíduos tenham um 

impacto significativo em suas disciplinas a partir desse encontro. 

A segunda maneira pode ser pensada como uma “disciplina híbrida” que surge 

quando as atividades integrativas dos participantes vão além da colaboração para criar um 

novo campo interdisciplinar, no qual existe uma integração estável, contínua e sustentada 

de conceitos, métodos, tecnologias e materiais na investigação de problemas (Nersessian & 

Newstetter, 2014, p. 717). 

A terceira supera a multi e a interdisciplinaridade para se tornar transdisciplinaridade. 

Conforme os autores, funciona como um “espaço adaptativo”, noção baseada na ideia de que 

a resolução de determinado problema exige a “infiltração” por diversas disciplinas. Ocorre 

que as interações nesse espaço afetam mutuamente a compreensão, os métodos e outras 

práticas dos pesquisadores; o prefixo “trans” significa que estes efeitos penetram as práticas 

prévias específicas dos campos-mãe e um espaço adicional de problemas emergentes se 

abre com múltiplas possibilidades de interação e integração (Nersessian & Newstetter, 2014, 

p. 717; ver também Frei & Serugendo, 2011a, 2011b, 2012). 

Outros estudos oferecem algumas recomendações mais pragmáticas para 

operacionalizar esta interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade: 

 O aprendizado sobre sustentabilidade não deve se limitar ao conteúdo 

ministrado em sala de aula, em disciplinas isoladas, mas deve incluir também 

a capacidade de cooperação (Segalàs et al., 2012) e autopercepção do aluno 

como agente de sustentabilidade (Byrne, 2012), que pode ser desenvolvida 

em atividades de projeto (ver Rampasso et al., 2021a, 2021b); 

 Superar a visão sobre a sustentabilidade apenas como um assunto científico-

tecnológico (Segalàs et al., 2012) e sobre o papel da engenharia apenas como 

técnico (Cruickshank & Fenner, 2012) – é preciso entender a sustentabilidade 

como maneira de pensar; 

 Matos e Hall (2007) afirmam que uma das principais barreiras para o 

desenvolvimento de uma “visão complexa da sustentabilidade na engenharia” 

é a dificuldade de coleta e análise qualitativa de dados, por parte de alunos, 

professores e profissionais – é preciso, então, uma troca não só de 

conhecimentos, mas também sobre métodos;  
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 Adotar um conceito de transdisciplinaridade que vai além do conteúdo das 

disciplinas, envolvendo também outras dimensões como dados, técnicas, 

ferramentas, perspectivas, conceitos, teorias, linguagem (Nersessian & 

Newstetter, 2014); 

 Miller (2014) defende a inclusão da sustentabilidade nos códigos de ética de 

engenharia, o que permitiria – e talvez até forçaria – os profissionais a 

deliberarem sobre o termo, em diálogo com humanistas, formuladores de 

políticas e cientistas, estimulando um pensamento complexo; 

 

Embora não utilizem abordagens da complexidade de maneira explícita, vale 

registrar: i) a relevância de estudos que contribuem para a EER na perspectiva da 

sustentabilidade (Rampasso et al., 2018, 2019a, 2019b, 2019c; Anholon et al., 2020) e da 

transdisciplinaridade (); e ii) a necessidade de integrá-los ao debate sobre a construção de 

novos paradigmas na educação em engenharia – inclusive o da complexidade. 

 

5.2.5 Axiologia da engenharia 

Autores como Emison (2006), Génova, Gonzáles e Fraga (2007) e Guntzburger, 

Pauchant e Tanguy (2019) mostram que, ao longo do tempo, perduraram nas discussões 

sobre ética de engenharia ideias reducionistas. 

Uma delas é a redução do tema à segurança (física) em grandes obras/sistemas de 

engenharia, reduzida ainda mais à discussão da confiabilidade de componentes. A ideia 

central era a de que a segurança do sistema resultaria da soma da segurança de cada parte 

que o compõe – noções como evolução, não linearidade, interações entre dimensões técnicas 

e não técnicas não eram devidamente consideradas (Guntzburger et al., 2019).  

Conforme Emison (2006), por muito tempo, engenheiros puderam se apoiar 

exclusivamente no conhecimento técnico para determinar a adequação das decisões de 

engenharia e da hierarquização de objetivos; podiam seguramente confiar que suas 

obrigações eram referentes somente à solução do problema e à justificação delas com base 

em questões técnicas e objetivas. 

Nesse cenário, Génova et al. (2007) utiliza a engenharia de software como exemplo 

para assinalar as implicações da complexidade para a discussão da ética em engenharia. O 

autor coloca as seguintes questões: quem será responsável pelas falhas no software entregue, 

por ultrapassar o orçamento, pela falta de prazos no cronograma? E se os empregos, casas e 

vidas das pessoas dependerem do sistema de software funcionando corretamente ou 
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simplesmente sendo entregue dentro do prazo? Para os autores, é preciso mudar a discussão 

de ética nas “decisões” de engenharia, como atos pontuais, para uma perspectiva que inclua 

as consequências delas (ecologia da ação), i.e., da concepção ao descarte. 

As abordagens reducionistas, ao buscar reduzir o risco e a incerteza inerentes à 

engenharia, fornecem modelos com um “ar de confiança” (Byrne & Mullally, 2016, p. 23), 

mas que podem levar, inversamente, a comportamentos que resultam em maior fragilidade, 

ao invés de promover maior robustez ou resiliência (Bergendahl, 2005; Emison, 2006). 

Assim, reconhecer a complexidade a ser enfrentada pela engenharia requer a construção de 

uma nova perspectiva de ética profissional (Byrne, 2012), uma que forneça 

conceitos/métodos/ferramentas que permitam aos alunos de engenharia navegarem em um 

labirinto de contradições (Gray & Fernandez, 2013). 

A análise dos artigos que tratam da questão da ética na engenharia utilizando 

conceitos da complexidade permitiu observar dois posicionamentos distintos: o da 

“complexidade da ética”, que considera a complexidade como aspecto ontológico da ética, 

e o da “ética da complexidade”, que defende uma nova postura do engenheiro com relação 

à ética. 

 

Complexidade da ética. Os autores da “complexidade da ética” centralizam a discussão da 

ética como fenômeno emergente e apresentam diferentes visões sobre como se dá tal 

emergência. 

Autores como Génova et al. (2007) e Borenstein et al. (2019) entendem ética como 

um fenômeno que emerge da interação entre as pessoas que projetam, desenvolvem, 

implementam ou usam conscientemente determinado artefato como parte de um sistema 

sociotécnico. Essa visão pode ser ampliada ao considerar que a ética emerge de interações 

que ocorrem em um “ecossistema de ideologias concorrentes”, evidenciando a inadequação 

da perspectiva individual da ética na engenharia, e apontando a necessidade de uma 

abordagem sistêmica capaz de identificar sua emergência a partir do conflito entre grupos 

com interesses diferentes (Bustard, 2018). 

 Pesquisas sobre inteligência artificial adicionam um novo elemento à complexidade 

da ética: a questão da ética de máquina e dos agentes morais artificiais. Cervantes et al. 

(2020) explicam que esses estudos se concentraram no desenvolvimento de “mecanismos 

éticos” para que agentes artificiais (e.g., veículos não tripulados, casas inteligentes e robôs 

humanóides) exibam comportamento moral. Dessa maneira, a ética passa a ser também um 

fenômeno que emerge da interação homem-máquina. 



175 
 

Completando esse grupo de estudos da complexidade da ética, Emison (2006) 

defende a importância de distinguir quatro tipos de desafios éticos na engenharia. O primeiro 

se refere à escolha entre “o bem e o mal”, envolvendo questões que vão além dos valores 

sociais e se estendem aos direitos humanos fundamentais. O segundo contrapõe “o certo e o 

errado”, que está relacionado ao primeiro, mas possui natureza mais ambígua, pois são 

noções influenciadas por valores socialmente construídos171. O terceiro ocorre quando é 

preciso decidir entre “o errado e o errado”, o que requer uma avaliação sobre o grau de 

impropriedade das escolhas172. Já o quarto tipo trata-se da escolha entre opções moralmente 

ambíguas, que envolve o julgamento moral do sujeito173. A partir dessas ideias, o autor 

propõe que a complexidade da ética não está na escolha em si ou no entendimento de cada 

tipo de decisão na engenharia, mas na relação entre eles, i.e., a ética deve ser discutida como 

fenômeno emergente da interação entre os tipos de desafios éticos. 

  

Ética da complexidade. Para Guntzburger et al. (2019), a partir do momento que se 

reconhece que não se pode entender e controlar completamente um sistema (complexo) de 

engenharia, é preciso desenvolver uma ética da complexidade. 

Para os autores, exige-se do engenheiro uma postura baseada na modéstia, na 

responsabilidade e na reflexão crítica, ao mesmo tempo que não se deve deixar paralisar. Em 

outras palavras, é preciso aceitar as incertezas e responsabilidades sem que isso leve à inação. 

Essas questões nos levam a refletir: é preciso simplificar, mas em que momento e a partir de 

quais racionalidades? 

                                                          
 

171Reconhece-se que mentir, roubar e outras formas de engano não são corretas, mas podem ou não atingir o 

nível do mal, dependendo do caráter das circunstâncias, bem como do escopo e natureza das consequências 

(Emison, 2006, p. 235). 

172O que um engenheiro que trabalha em um país subdesenvolvido se recuperando de um recente tsunami faz 

quando um oficial exige um suborno para permitir que os materiais necessários sejam entregues sem 

interferência? É errado pagar o suborno, mas também é errado permitir o sofrimento humano quando há a 

possibilidade de amenizá-los (Emison, 2006, p. 235). 

173O autor utiliza um caso pessoal para exemplificar esse tipo de desafio ético: ele relata que quando atuava na 

área de regulação ambiental, foi confrontado com a regulamentação do fosgênio, um produto químico 

consistentemente associado ao envenenamento de seres humanos. A regulamentação exigia se demonstrasse 

cientificamente os danos associados a essa substância. Na época, havia apenas um estudo realizado durante a 

Primeira Guerra Mundial, derivado de experimentos nazistas realizados em habitantes de campos de 

concentração. O autor, então, questiona: era ético usar dados derivados de circunstâncias imorais? Era ético 

rejeitar esses dados e deixar um composto perigoso desregulado e o público exposto ao fosgênio? Não seria 

um legado positivo de tal sofrimento que outras pessoas fossem protegidas usando os dados? O uso dos dados 

constituiria validação da imoralidade dos campos de concentração? (Emison, 2006, p. 235). 
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Uma ética da complexidade deve ser baseada no reconhecimento da alteridade174 e 

na valorização da diversidade de perspectivas. Frente a um desafio ético, o resultado 

desejado é aquele que produz benefícios considerando-se as circunstâncias únicas de 

determinada situação (Emison, 2006). Deve-se valorizar contribuições de não-especialistas 

de partes interessadas ou da sociedade civil no processo de projeto de engenharia; ao mesmo 

tempo, haveria a necessidade de reflexão crítica sobre a possibilidade de “distorção ou 

amplificação social” de determinados fatores (Guntzburger et al., 2019).  

Bernstein et al. (2017) acrescentam a questão da “macroética da engenharia” e propõe 

a necessidade de questionar pressupostos dados sobre a relação entre engenharia, ciência e 

sociedade. Os autores explicam que as ações científicas ou de engenharia são frequentemente 

tidas como primeiros passos de um “modelo linear livre de valores”175 que deve resultar 

inexoravelmente em benefícios sociais. Nesse sentido, defendem que os alunos de 

engenharia desenvolvam um olhar cético sobre noções lineares de avanços científicos e uma 

compreensão mais profunda e crítica dos nuances das relações entre os atores envolvidos na 

construção da ciência e da engenharia. 

A questão da racionalidade aparece de maneira mais explícita em Bustard (2018). O 

autor argumenta que o ensino de ética em engenharia deve ter como objetivo descrever como 

o mundo é; não como deveria ser. A proposta é que os alunos sejam incentivados a explorar 

qualquer resposta viável diante de um dilema ético, mesmo que possa ser considerada imoral. 

A partir disso, os alunos devem discutir e avaliar criticamente a racionalidade utilizada para 

desenvolver tal escolha/solução – desloca-se, assim, o ponto focal de discussão “sobre o que 

é certo ou errado”, ou “sobre qual a escolha mais ética”, para a maneira de pensar. 

Uma ética da complexidade nos alerta sobre a necessidade de enfatizar as habilidades 

de diálogo e escuta nos cursos de engenharia (Chew, 2000; Norcia, 2002; Guntzburger et al., 

2019). Conforme Woodson et al. (2019), os alunos de engenharia se formam sem a 

capacidade de ouvir. Aprender a dialogar e escutar são habilidades que permitem que o 

engenheiro enxergue além da tecnologia e empodere a comunidade onde ocorre a ação de 

engenharia. A dependência excessiva da tecnologia obscurece o fato de que a história e o 

contexto da comunidade, assim como fatores sociais estruturais, moldam o 

desenvolvimento, a implementação e a eficácia de intervenções tecnológicas. Além disso, 

                                                          
 

174Os autores utilizam o termo “otherness” (Guntzburger et al., 2019, p. 914). 

175Os autores utilizam o termo “value-free linear model” (Bernstein et al., 2017, p. 861). 



177 
 

em muitos casos, soluções técnicas não corrigem o problema, mas simplesmente “adicionam 

outra camada de complexidade” (Woodson et al., 2019, p. 2); olhar além da tecnologia 

permite entender a dinâmica de poder subjacente à ação de engenharia e reconhecer que ela 

é apenas parte de uma solução socialmente robusta. 

Chew (2000) afirma que sem habilidades adequadas de escuta e comunicação, o 

trabalho em engenharia, geralmente realizado em grupo, tende a reproduzir interações 

excludentes (i.e., gênero, raça e classe social) que prevalecem na sociedade em geral. Diante 

disso, é preciso, segundo o autor, municiar os alunos com capacidades (de diálogo e escuta) 

que lhes permitam tomar iniciativa em situações onde existe o potencial de exclusão. 

Nessa linha, Norcia (2002) afirma que a inclusão de diversidade social em projetos 

de engenharia implica que as partes interessadas devem representar seus interesses, não 

oferecer “opiniões objetivas desinteressadas”. Para o autor, essa “abertura da escuta”176 deve 

refletir o pluralismo democrático, e não o elitismo tecnocrático – ela não apenas responde às 

demandas dos afetados pela ação de engenharia, mas também é uma maneira de educar 

sobre o problema. Norcia conclui que lidar com problemas complexos transcende tanto o 

conhecimento especializado quanto o geral e filosófico; ao invés disso, uma “solução ética 

de engenharia” requer um “conhecimento composto”177. Assim, as tensões entre interesses, 

assim como entre objetividade e subjetividade, podem não ser obstáculos, mas subsídio ao 

desenvolvimento de ações em engenharia, desde que se tenha capacidade de diálogo e escuta. 

 

Valores em modelos de engenharia. Relacionados às discussões sobre ética na engenharia, 

há estudos que abordam a questão dos valores em modelos de engenharia, a partir da qual é 

possível colocar em relevo a questão do sujeito.  

De acordo com Zwart, Jacobs e van de Poel (2013), muito foi publicado sobre este 

tema com relação aos modelos científicos – se eles são ou deveriam ser “livres de valor” ou 

“carregados de valor”178 –, mas pouca atenção foi dada à mesma questão com relação aos 

modelos utilizados na engenharia, frequentemente assumidos como sendo neutros. Os 

autores enfatizam que esta lacuna deveria gerar preocupação se considerarmos o impacto 

prático dos modelos na engenharia, i.e., as implicações sociais potenciais significativas. 

                                                          
 

176“Open hearings” (Norcia, 2002, p. 89). 

177“Composite knowledge” (Norcia, 2002, p. 96). 

178Os autores utilizam, respectivamente, os termos “value-free” e “value-laden” (Zwart et al., 2013, p. 93). 
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Assim, questionam: por que a ideia de modelos livres de valor é atraente para os 

engenheiros?  

Esta questão está intimamente relacionada às ciências naturais, que muitas vezes 

serve como exemplo para as ciências da engenharia (Riley, 2008). Como cientistas naturais, 

os engenheiros geralmente são ensinados a considerar seus modelos como descrições, ainda 

que aproximadas, objetivas e verdadeiras do mundo. Subjacente a isso está a seguinte 

maneira de pensar: “seja científico e você agirá ética e corretamente”. Tal perspectiva é 

compreensível do ponto de vista de que é crucial para a engenharia não cometer erros fatuais. 

Por outro lado, negligencia grosseiramente que toda ação ou resultado da engenharia tem 

ramificações sociais (Zwart et al., 2013, p. 114). 

Em vista disso, Zwart et al. (2013) defendem que deve haver uma mudança de 

perspectiva do “engenheiro como cientista natural” para “projetista de artefatos na 

sociedade”179. Na primeira, a ação em engenharia é colocada entre parênteses, buscando-se 

ao máximo isolá-la do contexto e do sujeito que a concebe. Na segunda, reconhece-se – mais 

que isso, aprecia-se – a carga de valor (value-ladenness) e a dependência do contexto da 

concepção da ação em engenharia. 

Ao reintroduzir o sujeito e recuperar a importância dos valores e do contexto na 

construção de ações de engenharia, abra-se espaço para se pensar na questão das 

racionalidades. Chew (2000) e Guntzburger et al. (2019), por exemplo, entendem que o 

pensamento em engenharia não se limita a reflexões cognitivas, mas também envolve o 

questionamento ético-emocional, colocando em evidência as racionalidades axiológica e 

subjetiva. Montfort et al. (2014), propõem que a validação do conhecimento em engenharia 

envolve as racionalidades instrumental (utilidade pragmática) e comunicativa (consenso 

entre especialistas e comunicação com o público). 

Assim, uma engenharia baseada em modelos livres de valor e em uma única 

racionalidade não são viáveis nem desejáveis. Em vez de abster-se de julgamentos de valor, 

os engenheiros devem reconhecer que estes acompanham suas atividades, e que é melhor 

explicitá-los do que deixa-los passar despercebidos (Zwart et al., 2013, p. 115). 

 

                                                          
 

179Os autores utilizam, respectivamente, os termos “engineer-as-natural-scientist” e “engineers-as-designers-of-

artifacts-in-society” (Zwart et al., 2013, p. 114). 
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5.2.6 Transformação sistêmica da educação em engenharia 

A partir de diferentes perspectivas, os conceitos da complexidade são utilizados para 

interpretar o sistema educacional como um todo e/ou processos educacionais. Por exemplo, 

Dhukaram et al. (2018, p. 4) caracterizam o ecossistema de educação em engenharia como 

um sistema complexo composto de vários elementos: atores, processos, artefatos, tecnologia, 

interações (internas e com agentes externos), políticas públicas, sistemas de comunicação 

(software, hardware, pessoas, organizações e regulamentos), etc., aninhados em subníveis e 

interconectados entre si, fazendo com que qualquer alteração em determinado componente 

repercuta nos outros. 

Sob outra perspectiva, Forsman et al. (2014) propõe o entendimento da retenção 

estudantil como um sistema complexo composto por elementos que interagem de maneira 

não linear, como grade curricular, suporte financeiro, condição social, sentimento de 

pertencimento ao curso e/ou à universidade, entre outros. Lord et al. (2019) adicionam, nesse 

contexto, que o sistema educacional, enquanto sistema complexo, afeta (promove/restringe) 

a agência do estudante de engenharia, tanto na decisão de escolher o curso quanto de 

abandoná-lo, a partir de fatores como gênero, raça e etnia.  

Outro exemplo é o de Walther et al. (2011) que interpretam o processo de 

desenvolvimento de competências como sistema complexo. Conforme os autores, a 

formação profissional de estudantes de engenharia (tanto no nível de aprendizagem quanto 

atitudinal) é moldada pela interação de atividades explícitas de ensino e várias influências 

do contexto educacional mais amplo (ver seção 5.2.2 sobre as “competências acidentais”). 

Esse “currículo oculto”180 é um fator fundamental para que se possa desenvolver uma 

posição crítica com relação à “produção de cidadãos conformistas” (Walther et al., 2011, p. 

100). 

Há ainda uma importante contribuição, presente em Kolmos, Hadgraft e Holgaard 

(2016), referente à diferenciação de estratégias de mudança na educação em engenharia, a 

saber: adição, integração e reconstrução181.  

A estratégia de adição refere-se a uma “educação sobre determinado tema”, por 

exemplo, educação sobre complexidade182 (education about complexity). É uma estratégia 

                                                          
 

180“Hidden curriculum” (Walther et al., 2011, p. 100). 

181Os autores utilizam, respectivamente, os termos “add-on”, “integration” e “re-building” (Kolmos et al., 2016).  

182O trabalho de Kolmos et al. (2016) está focado no tema da sustentabilidade. Devido ao interesse desta tese no 

tema da complexidade, as ideias desenvolvidas pelos autores foram adaptadas, sem prejuízo à contribuição.  
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de assimilação em que disciplinas de complexidade seriam incluídas no currículo formal. 

Não há mudança no paradigma educacional; consiste basicamente em adicionar ou modificar 

componentes sem perturbar a estrutura existente. Podem ser adicionadas disciplinas 

obrigatórias ou eletivas, ou projetos pontuais que envolvam complexidade. A vantagem 

dessa estratégia é que ela pode ser realizada individualmente e, assim, adotantes iniciais 

podem eventualmente liderar mudanças mais amplas dentro do seu 

departamento/unidade/instituição. 

A estratégia de integração refere-se a uma “educação para complexidade” (education 

for complexity). Inclui mudanças nos conteúdos (e.g., disciplinas) e nos valores, envolvendo 

reflexão crítica do corpo docente e colaboração com empresas, mas o paradigma educacional 

permanece intacto. Em comparação com a estratégia anterior (adição), a de integração dá 

um passo além ao coordenar as mudanças de conteúdo – o que implica que ela não pode ser 

realizada individualmente. Essa estratégia é utilizada frequentemente com foco em aspectos 

de empregabilidade, i.e., a partir da “demanda do mercado”, ou até mesmo de determinada 

empresa, por habilidades específicas. 

Por sua vez, a estratégia de reconstrução refere-se a uma “educação como 

complexidade” (education as complexity). Consiste na construção de uma “nova educação” 

em colaboração com empresas e sociedade, visando transformação epistêmica do paradigma 

educacional, envolvendo o sujeito que está aprendendo e toda a instituição (ou pelo menos, 

uma faculdade ou escola); trata-se de formar engenheiros como agentes de mudança capazes 

de compreender o impacto social dos sistemas de engenharia. Essa mudança exige forte 

apoio institucional, geralmente do mais alto nível. Como exemplos, os autores citam o Olin 

College of Engineering183. 

Kolmos et al. (2016) concluem observando que uma estratégia pode dar suporte à 

outra: indivíduos podem começar com uma estratégia de adição, evoluir ao longo do tempo 

para uma estratégia de integração e ganhar força para reivindicar suporte institucional para 

uma estratégia de reconstrução. Dito de outra maneira, pode-se percorrer o caminho desde 

incluir novos assuntos, conteúdos, disciplinas; comprometer-se com novos valores e 

objetivos no ensino de engenharia; até, no estágio mais avançado da mudança sistêmica, 

alterar a base epistemológica e a identidade da educação em engenharia. 

 

                                                          
 

183Olin College of Engineering. Disponível em: <http://www.olin.edu/>. Acesso em: 17 abr. 2020. 
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5.3 Integrando complexidade e EER: síntese e possibilidades 

A revisão sistemática da literatura permitiu a identificação de diferentes significados 

de “engenharia da complexidade” e abordagens/usos da complexidade no campo da EER, 

além da proposição de uma agenda de pesquisa.   

 

5.3.1 Significados de “engenharia da complexidade” 

Entre os 63 estudos mapeados, apenas em seis aparece a expressão “engenharia de 

complexidade” (complexity engineering)184. O mais antigo é o de Wolfram (1986), e o mais 

recente, o de Zilbovicius, Piqueira e Sznelwar (2020). A diferença do conceito de 

“engenharia complexidade” entre esses estudos ilumina a discussão fundamental entre 

complexidade restrita e complexidade geral (ver seção 3.4), subjacente a todos os temas 

discutidos anteriormente. Ao longo das mais de três décadas que os separam, trabalhos como 

os de Frei e Serugendo (2011a, 2011b, 2012) e Noor (2012) também proporcionam 

importantes contribuições para o entendimento dessa questão. 

No artigo intitulado “Approaches to complexity engineering”, Wolfram (1986) 

discute os “princípios para projetar sistemas complexos com formas especificadas de 

comportamento”, partindo dos pressupostos de que tais sistemas consistem em 

“componentes básicos bastante simples”, que seu “comportamento pode ser controlado e 

direcionado para tarefas específicas” e, assim, podem ser “moldados para atingir 

determinados objetivos” (p. 385). Esses trechos evidenciam uma série de traços da 

abordagem restrita da complexidade. 

Em primeiro lugar, o significado de complexidade limita-se à caracterização do 

sistema; está no sistema, é apenas um aspecto ontológico do objeto de estudo (Morin, 2007; 

Alhadeff-Jones, 2008; Woermann et al., 2018). Segundo, na visão de Wolfram, esta 

complexidade pode ser entendida, descrita (formalmente), projetada e controlada, sendo que 

o único limite para sua apreensão completa é o computacional (Alhadeff-Jones, 2008). 

Terceiro, o objetivo de uma engenharia da complexidade seria o de projetar, por meio de 

métodos computacionais, sistemas que se comportam da maneira especificada para atingir 

objetivos determinados, convertendo-se, assim, em uma abordagem essencialmente 

                                                          
 

184Noor (2012) utiliza a expressão “emergent engineering” como sinônimo de “complexity engineering”. 
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metodológica (Geyer, 2012; Malaina, 2015) baseada numa racionalidade instrumental 

(Gershenson, 2007; Cilliers & Preiser, 2010; Morin, 2010, p. 157-174; Tsoukas, 2017). 

Como observado anteriormente, a abordagem da complexidade restrita permitiu 

avanços importantes na formalização, nas possibilidades de modelagem, favorecendo, 

inclusive, a interdisciplinaridade, mas ainda permanece na epistemologia da ciência clássica 

(Alhadeff-Jones, 2008; Cilliers & Preiser, 2010; Mazzochi, 2016).  

Alguns autores fornecem uma visão mais geral: engenharia de complexidade é a 

união de várias abordagens de engenharia de maneira a sintetizar todos os tipos de sistemas 

complexos (Frei & Serugendo, 2012, p. 184); é o resultado da convergência da teoria e da 

ciência da complexidade com disciplinas como engenharia de sistemas, dinâmica de 

sistemas, mecânica estatística, engenharia cibernética (lidando com a integração de 

dispositivos e sensores com redes de comunicação), inteligência computacional e biologia 

(auto-organização na morfogênese e evolução) (Noor, 2012, p. 319). 

Nesse sentido, a engenharia da complexidade pode ser entendida como uma 

“engenharia de sistemas complexos”, de origem multi e transdisciplinar, que estuda as 

dinâmicas não lineares e caóticas dos sistemas físicos e biológicos, combinadas com a 

imensa capacidade computacional hoje disponível; permite que fenômenos não lineares com 

sensibilidade a condições iniciais e emergência sejam modelados de maneira precisa, 

podendo ser estabelecidas medidas de complexidade e, com elas, estudar possíveis 

regularidades de fenômenos considerados aleatórios (Piqueira & Oliveira, 2017, p. 250-252). 

Conforme Frei e Serugendo (2012), a maior parte dos trabalhos que utilizam esta 

abordagem é centrada na aplicação e, assim, geralmente acaba sendo específica para o tópico 

em estudo. Isso se reflete na área emergente de Applied Complexity (Castellani, 2018) e tem 

o Santa Fe Institute, principal centro de pesquisa em sistemas complexos, como referencial 

(ver seção 3.1.9). 

Algumas das barreiras para os estudos de complexidade na engenharia são: 

 Assim como a engenharia clássica, a maioria dos modelos científicos e a 

nossa compreensão intuitiva são baseados em reducionismo/análise, 

previsibilidade, objetividade, determinismo (Gershenson, 2007); 

 O fato de as ciências da complexidade estarem ainda em profunda 

transformação, ao passo que as ciências da engenharia têm tradições 

centenárias (Frei & Serugendo, 2011a); 

 A ausência de uma fundamentação teórica, metodologia e linguagem comuns 

entre engenharia e complexidade (Heylighen, 2015), havendo ainda a 
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necessidade de entendimento básico de conceitos como “emergência”, 

comumente confundida com “surpresa” (Frei & Serugendo, 2011a); 

 Não apenas pesquisadores, mas também a indústria ainda está descobrindo 

seu potencial (Frei & Serugendo, 2012). 

Enquanto estudos de “complexidade aplicada” avançam rapidamente (Frei & 

Serugendo, 2011a, 2011b, 2012), há poucos trabalhos que discutem ou refletem sobre as 

implicações e o significado dessas ideias para a educação em engenharia, i.e., para o 

pensamento, conhecimento, trabalho e ensino em engenharia.  

Esta lacuna pode ser exemplificada pela diferença com que Wolfram (1986) e 

Zilbovicius, Piqueira e Sznelwar (2020) entendem e abordam a complexidade na engenharia. 

O primeiro propõe métodos computacionais para controlá-la, descomplexificando-a, 

partindo do pressuposto de que é possível descrevê-la e compreendê-la completamente. O 

segundo propõe uma nova maneira de pensar a engenharia, que incorpora a complexidade, 

partindo dos pressupostos da incompletude do conhecimento e da indecibilidade teórica. 

A questão não é tanto de que maneiras a engenharia de complexidade seria melhor 

que a engenharia clássica, mas em que situações a engenharia clássica chega aos seus limites 

e a engenharia de complexidade pode ajudar (Frei & Serugendo, 2011a, p. 126). 

Conforme Piqueira (2018, p. 367), na engenharia de complexidade os princípios da 

termodinâmica não fazem apenas papel de condições de contorno complementares ou 

indesejáveis – cessa a ideia de expulsão da incerteza –, e sim passam a fazer parte integrante 

da concepção dos projetos de engenharia, representando importante abertura epistêmica. 

Passamos a entender a engenharia de complexidade como aquela que adiciona à visão 

tradicional da disjunção e do fechamento dos sistemas uma abordagem aberta, não linear e 

com a incompletude em sua gênese; como uma proposta multidimensional não totalitária e 

não doutrinária, que utiliza ferramentas conceituais já desenvolvidas e as novas, emergentes 

de diferentes e inovadoras linhas de raciocínio. 

O balanço cultural, social e econômico é o ponto central da Engenharia da 

Complexidade que, além de transdisciplinar, deve ser uma ferramenta de 

entendimento, paz e qualidade de vida para todos (...) Conciliar unidade e 

diversidade, continuidade e rupturas é tarefa do pensamento complexo que, 

semelhante aos sistemas lógicos, é incompleto (...) Uma engenharia que 

leva em conta o físico sem “fisicismo”, o biológico sem “biologismo” e o 

antropológico sem “antropologismo” é a proposta da Engenharia da 

Complexidade, indo além do complicado e passando pelo consciente, 

talvez diminuindo as desigualdades, mantendo o respeito à identidade 

(Piqueira, 2018, p. 368-369). 
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Verifica-se, portanto, a necessidade de integração da complexidade restrita pela 

geral, ao mesmo tempo que se combate a rejeição da complexidade geral pela restrita (ver 

seções 3.4.1 e 3.4.2). Em outras palavras, se queremos construir uma educação em 

engenharia da complexidade, precisamos de ambas as abordagens – restrita e geral, uma 

engenharia de sistemas complexos e um pensamento complexo em engenharia – e, portanto, 

ainda há muito o que compreender sobre as implicações epistemológicas, teóricas e práticas 

dessa proposta.   

 

5.3.2 Abordagens e usos 

As abordagens identificadas podem ser sintetizadas em três tipos: 1) Problemas de 

EER como sistemas complexos; 2) Problemas de EER na perspectiva da complexidade; e 3) 

Implicações práticas da complexidade para a EER.   

 

Abordagem 1: Problemas da EER como sistemas complexos. O primeiro tipo de 

abordagem da complexidade para a EER é permitir “estudar um mundo como composto por 

sistemas complexos”, i.e., “os problemas de pesquisa são enquadrados como sistemas 

complexos” (Kallemeyn et al., 2020, p. 4-5). 

Considerando a ideia de continuum hard-soft (Yolles 2019a, 2019b; ver seção 

3.3.13), é possível distinguir estudos que utilizam abordagens da complexidade estritamente 

restritas daqueles que apresentam traços ou ao menos vestígios de uma abordagem mais 

geral (ver seção 3.4). No primeiro caso, determinado problema de EER é tomado como (um 

sistema) complexo, ou seja, a complexidade está no sistema; ela é somente um aspecto 

ontológico que caracteriza o problema em questão (Alhadeff-Jones, 2008; Wells, 2012). No 

segundo caso, o entendimento é de que a complexidade é um quadro conceitual ou uma 

estratégia interpretativa, ou seja, um conjunto de conceitos e/ou ferramentas para interpretar 

um fenômeno ou dados (Byrne & Callaghan, 2014). Nos termos de Castellani e Hafferty 

(2009, p. 34), a complexidade “proporciona ao pesquisador maneiras de organizar o mundo; 

estruturas lógicas para organizar seus tópicos de estudo; andaimes para construir modelos”.  

Em geral, os autores não discutem profundamente o conceito de complexidade nem 

adotam uma teoria específica; ao invés disso, exploram a utilidade de conceitos como 

emergência (Forsman et al., 2014), não-linearidade (Guntzburger et al., 2019), auto-

organização (McQuade et al., 2020), sistema adaptativo complexo (Nersessian & 

Newstetter, 2014), etc., sem, no entanto, alterar a maneira de conceber o problema, 

aproximando-se mais da noção de complexidade restrita do que da geral. 



185 
 

 

Abordagem 2: Problemas da EER na perspectiva da complexidade. O que diferencia a 

segunda abordagem da primeira é justamente o corte epistemológico que distingue a 

abordagem da complexidade restrita da complexidade geral. 

A complexidade passa a ser entendida como problema epistemológico, 

paradigmático (Morin, 2007). Os autores argumentam sobre a adequação meta-teórica 

(Byrne & Callaghan, 2014) ou dos princípios de inteligibilidade (Morin, 2011a) da 

complexidade para a investigação de problemas da EER. 

A complexidade é utilizada para questionar os pressupostos teóricos de modelos 

dominantes, geralmente baseados em paradigmas simplificadores, como por exemplo: na 

maneira como o conceito de sustentabilidade é inserido em cursos de engenharia (Göbling-

Reisemann & Gleich, 2007; Byrne & Mullally, 2016); a noção de ética na engenharia 

(Emison, 2006; Zwart et al., 2013); a natureza do conhecimento em engenharia (Wetmore, 

2008; Montfort et al., 2014); o próprio significado de uma engenharia da complexidade 

(Piqueira, 2018; Zilbovicius et al., 2020); entre outros. 

 

Abordagem 3: Implicações práticas da complexidade para EER. Por fim, há estudos que 

se apoiam tanto em abordagens restritas quanto em gerais para fornecer insights sobre 

práticas de ensino e ação da engenharia. 

Esses estudos investigam como as ideias da complexidade podem mudar o 

entendimento e/ou a operacionalização dessas práticas; relatam casos e buscam entendê-los 

na perspectiva da complexidade; discutem como desenvolver ações/intervenções 

congruentes com os preceitos da complexidade. 

A complexidade não é entendida somente como algo que caracteriza um 

sistema/problema, mas também o modo de agir em sentido amplo (Wetmore, 2008), o que 

inclui a concepção desse sistema/problema (Piqueira, 2018) e a visão de mundo do 

engenheiro (Zilbovicius et al., 2020). 

Essas ideias são utilizadas para discutir tanto atividades de ensino de engenharia, 

como por exemplo, pela análise de experiências (Haselbach & Maher, 2008) e propostas de 

metodologias (Mann et al., 2021) para introduzir o tema da complexidade em cursos de 

graduação em engenharia; como atividades de projeto em engenharia, como o 

estabelecimento de medidas da complexidade (Piqueira & Oliveira, 2017) e a proposição de 

um processo de projeto de sistemas de engenharia complexos (Minai et al., 2006). 
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5.3.3 Agenda de pesquisa 

Os resultados desta revisão sistemática revelam várias oportunidades para futuros 

trabalhos em EER na perspectiva da complexidade. Inspirado nas áreas da EER (ver seção 

5.1) e nos tópicos prioritários de cada uma delas (Haghighi, 2005; SCNEERC, 2006b; 

Borrego & Bernhard, 2011), o Quadro 25 sugere questões de pesquisa para estudos futuros: 

Quadro 25 – Oportunidades de pesquisa em EER na perspectiva da complexidade 

Área da EER Questões de pesquisa 

Epistemologias 

da engenharia 

• Quais conhecimentos, competências, habilidades, valores, atitudes e racionalidades 

caracterizam a engenharia da complexidade como um novo campo? 

• Como questões como inovação, sustentabilidade, transdisciplinaridade e pensamento 

sistêmico se relacionam para caracterizar a engenharia a complexidade? 

• Na perspectiva da transformação da educação em engenharia, quais as expectativas das 

instituições que oferecem cursos de engenharia da complexidade, em curto, médio e 

longo prazos? 

• Como as diferentes escolas de pensamento da complexidade podem ser integradas na 

prática? Como elas têm sido utilizadas nos cursos de engenharia da complexidade? 

Mecanismos de 

aprendizagem 

em engenharia 

• Quais características descrevem a maneira pela qual estudantes de engenharia adquirem, 

compreendem e sintetizam conhecimentos sobre complexidade? 

• Como os estudantes progridem de um conhecimento parcial para uma compreensão mais 

rica que favoreça o pensamento complexo? 

• Como os estudantes desenvolvem conhecimentos e competências no context dos cursos 

de engenharia da complexidade? 

• Como áreas de pesquisa que não usam necessariamente a linguagem da complexidade 

podem contribuir para a educação em engenharia baseada na complexidade? 

Sistemas de 

aprendizagem 

em engenharia 

 

• Como a complexidade pode contribuir para a melhoria do sistema educacional nos 

diferentes níveis (e.g., currículo, modalidades, práticas pedagógicas, organização 

departamental, estrutura institucional)? 

• Como a complexidade pode contribuir para a compreensão da cultura do ensino em 

engenharia para favorecer a superação dos limites do paradigma clássico? 

• Como a complexidade pode contribuir para a integração das ciências humanas, sociais e 

naturais com a engenharia? 

• Como são organizados os departamentos de engenharia nas instituições que oferecem 

cursos de engenharia da complexidade? Como a complexidade pode ajudar na construção 

de novas maneiras de organização? 

Diversidade e 

inclusão na 

engenharia 

• Como a complexidade pode contribuir para a melhoria das formas de avaliação e para a 

criação de novas? 

• Como a complexidade pode contribuir para o engajamento do corpo docente no processo 

de melhoria das formas de avaliação? 

• Como avaliar o pensamento complexo? Como acompanhar o progresso do estudante no 

desenvolvimento do pensamento complexo? 

Metodologias 

de avaliação no 

ensino em 

engenharia 

• Como a complexidade pode contribuir para fortalecer as práticas que promovem a 

diversidade e a inclusão e para a criação de novas?  

• Como a interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade pode 

contribuir para o avanço da compreensão da importância da diversidade e da inclusão na 

engenharia? 

• Como a complexidade pode contribuir para o design de ambientes de aprendizagem e de 

matrizes curriculares? 

• Como a ideia de ética da complexidade pode contribuir para avançar o conhecimento 

sobre diversidade e inclusão na engenharia? 

Fonte: elaboração própria. 
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6 Propostas e ações de educação em engenharia: construindo alternativas 

ao paradigma clássico  

 “Muitos cursos de engenharia são cursos de ensinar bom senso”. “Hoje, no atacado, 

fazemos engenharia da mesmice; precisamos voltar às origens, à engenharia da 

excepcionalidade, que assim é por definição (...) preparamos engenheiros para trabalhar com 

regras, despreparados para trabalhar com exceções”. “Precisamos ensinar os alunos a dar um 

passo para atrás para depois dar dois para frente”. Tais falas, coletadas nas entrevistas, fazem 

refletir sobre as alternativas ao paradigma clássico vigente. Mais do que isso, quais 

alternativas podemos criar? Indo além: quais alternativas queremos criar? 

É verdade que, no Brasil, ter bom senso pode ser considerado algo excepcional. 

Contudo, para fins de contribuição da tese, não se pode admitir nivelar por baixo. Dito isso, 

a complexidade faz questionar: bom senso a partir de qual perspectiva (ou de quem)? De que 

maneira estudantes e profissionais de engenharia aprendem regras; regras de quem, para 

quem? De que maneira se comportam frente à exceção, à incerteza e ao desconhecido? Após 

dar o necessário passo para atrás, em que direção serão dados os passos para frente? 

Nesse capítulo, discute-se propostas e ações que visam a construção de alternativas 

ao paradigma clássico na educação em engenharia. A caracterização e detalhamento das 

fontes de coleta de dados foi realizada na seção “2.4 Pesquisa de campo”, incluindo os 

participantes entrevistados, documentos e outras fontes de apoio (seções 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4). 

 

6.1 Educação em engenharia por acidente? Reflexão sobre trajetórias profissionais 

Buscou-se nas entrevistas abrir espaço para que os participantes pudessem refletir 

sobre suas trajetórias profissionais, especificamente sobre como ocorreu o envolvimento 

com atividades de educação em engenharia que fossem além das atividades de sala de aula. 

O Quadro 26 mostra os momentos-chave das trajetórias relatadas, representados 

pelas experiências inicial (v0) e posteriores (). 
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Quadro 26 – Trajetórias de engajamento com iniciativas em educação em engenharia 

Trajetória 

vo: Contato com grupo de pesquisa sobre complexidade durante doutorado no exterior 

 Participação na concepção de curso com característica inovadora (modalidade de engenharia) 

vo: Participação em organizações de representação (CREA) 

 Atuação como avaliador de cursos de engenharia 

vo: Participação em organizações de representação (ABENGE) 

 Participação no desenvolvimento de proposta de programa de pós-graduação em educação em 

engenharia 

vo: Desenvolvimento de projeto pedagógico de curso com característica inovadora (abordagem pedagógica) 

 Atuação como avaliador de cursos 

 Desenvolvimento de disciplina sobre Educação em Engenharia 

vo: Contato com grupo de pesquisa sobre sistemas dinâmicos durante o doutorado 

 Contato com conceitos de sistemas complexos 

 Reflexão sobre ensino em engenharia 

 Desenvolvimento de curso de pós-graduação lato sensu sobre engenharia de sistemas complexos 

vo: Experiência em disciplina que reunia estudantes e professores de diferentes cursos da instituição, 

inclusive fora da área de engenharia  

 Interesse por estudos sobre transdisciplinaridade  

 Orientação de trabalhos sobre educação em engenharia 

vo: Participação na discussão de criação de nova área (Engenharia de Produção) no Brasil  

 Estudo sobre teoria do conhecimento e ensino de engenharia  

 Atuação em grupos de trabalho sobre educação em engenharia e organizações de representação 

(CREA, CONFEA) 

vo: Participação em programa de capacitação no uso de estudos de caso no ensino da Harvard Business 

School  

 Participação em projeto de criação de faculdade de engenharia  

 Concepção de cursos de engenharia com características inovadoras (abordagem pedagógica e 

organização curricular)  

vo: Escrita de livros didáticos  

 Interesse por ensino de engenharia  

 Desenvolvimento de cursos de engenharia com características inovadoras (abordagem pedagógica e 

organização curricular) 

vo: Participação em grupo de pesquisa sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC) duranto o mestrado  

 Convite para bancas na área de Engenharia da Sustentabilidade  

 Contato com grupos de pesquisa em EER 

vo: Aprovação de projeto em edital interno da universidade de fomento a melhorias no ensino em engenharia  

 Experiência na Lund University (Suécia), onde conheceu o funcionamento do curso (projetos finais, 

disciplinas PBL, discussão sobre planejamento estratégico do departamento)  

 Tentativa de implementação em cursos no Brasil  

 Escrita de artigos e capítulo de livro sobre ensino de engenharia 

vo: Experiência como pró-reitor de graduação  

 Coordenação de projeto de modernização dos cursos de engenharia da instituição  

 Experiência como vice-reitor  

 Engajamento em ações institucionais de capacitação do corpo docente  

 Desenvolvimento de propostas de novos cursos de engenharia  

vo: Experiência de doutorado em universidade estrangeira com parceria com empresa  

 Participação em projetos de aproximação entre universidade e empresas no exterior e no Brasil  

 Desenvolvimento de curso com característica inovadora (modalidade de engenharia) para atender 

demanda específica de empresa local 

vo: Desenvolvimento de curso de engenharia para atender demanda regional específica  

 Coordenação de projeto de modernização de cursos de engenharia da universidade  

vo: Pós-doutorado no exterior com pesquisador referência na área de Educação para Sustentabilidade  

 Desenvolvimento de disciplinas sobre o tema em cursos de engenharia (Engineering Education for 

Sustainable Development – EESD) 

 Contato com grupo de pesquisa em Educação em Engenharia 

Fonte: elaboração própria. 
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Diversos participantes classificaram como “acidental” o envolvimento com 

iniciativas de educação em engenharia ao longo das suas trajetórias. É interessante notar a 

influência de experiências em universidades estrangeiras, especialmente em v0, como 

doutorado, doutorado sanduíche e pós-doutorado, contato com grupos de pesquisa, projetos 

financiados e programas de capacitação. Observa-se, também em v0, contato com temas 

ligados à complexidade (e.g., sistemas complexos, dinâmica de sistemas) e sustentabilidade 

(e.g., RSC, EESD) que serviram de “ponte” para experiências posteriores mais diretamente 

ligadas à educação em engenharia. Em diversos desses casos, o contato inicial (v0) com 

iniciativas de educação em engenharia se deu de maneira indireta – isto é, não estava ligada 

diretamente à experiência/atividade principal –, tanto com relação à situação (“o grupo de 

pesquisa ao lado estudava o tema da educação em engenharia”) quanto à temática 

(“pesquisas sobre complexidade/sustentabilidade tangenciavam o tema da educação em 

engenharia”). 

Alguns relatos revelam outra perspectiva da ideia de “contato acidental”, como por 

exemplo: “não tive escolha, pois fui contratada para estruturar um novo curso [de 

engenharia]”; “fui contratado e logo integrado à equipe de reestruturação do curso [de 

engenharia] e, logo após, fiquei como coordenador, o que exigiu que eu estudasse sobre o 

tema [de ensino de engenharia]”. Ainda, há outras percepções podem ser consideradas 

“acidentais”, como aquelas relatadas como “circunstanciais” (“fui forçado a me envolver 

com o ensino de engenharia, pois iniciei a carreira acadêmica num momento de emergência 

de uma nova área de engenharia no Brasil [de produção]”) ou de “ordem pragmática-

oportunística” (“me engajei com pesquisas sobre o tema pela percepção de que havia espaço 

para publicação nessa área de educação em engenharia”). Podem ser incluídas também como 

“acidentes” algumas experiências como “convite inesperado” para bancas de 

mestrado/doutorado sobre o tema e contato com grupos de pesquisa de complexidade ou 

sustentabilidade pela “proximidade física do laboratório”, que posteriormente levaram ao 

envolvimento com iniciativas de educação em engenharia. 

De modo geral, é interessante observar a percepção dos entrevistados sobre o 

“contato inicial acidental” com a educação em engenharia como área de atuação, 

frequentemente relacionada a experiências “forçadas” ou “inesperadas” (e.g., cargos 

administrativos, composição de equipe de reformulação curricular) e atividades secundárias 

(e.g., avaliação de cursos, participação em comissões). A educação em engenharia como 

acidente ao longo da trajetória de docentes de engenharia pode parecer um paradoxo, mas 
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condiz com o contexto de poucas oportunidades de ação/pesquisa e de desconhecimento da 

EER como campo de pesquisa.  

 

6.2 Das ações isoladas à transformação estrutural 

O que no início foi acidental tornou-se intencional e até mesmo atividade principal 

de alguns dos entrevistados ao longo de suas trajetórias. É nesse sentido que a educação em 

engenharia vem se consolidando nos últimos anos como área de atuação ou campo de 

pesquisa (EER), movimento que tem ocorrido de maneira concentrada nos EUA, 

principalmente, e em alguns países da Europa, e que tem ganhado cada vez mais adeptos 

com a criação de journals especializados e eventos internacionais (ver seção 5.1). 

No Brasil, não se pode falar em “movimento”, como algo organizado, conectado; 

mas é possível identificar ações e propostas, iniciativas e projetos, indivíduos e pequenos 

grupos, isolados; mais que isso, como relatam em suas trajetórias, se poderia falar que são 

forçados a se isolarem. Os entrevistados apontam que há resistência ao tema nos programas 

de pós-graduação, inexistência de linhas de pesquisa, pouco incentivo financeiro a projetos 

de pesquisa, e desconfiança dos pares e desconhecimento da comunidade acadêmica sobre a 

EER como campo de pesquisa. Como relatou um dos participantes que atua na área, a 

“sensação é de que sou um pesquisador clandestino em programas de engenharia” – sensação 

compartilhada pelo autor dessa tese. 

Apesar desse cenário desestimulador e de desvalorização da educação em engenharia 

como área de atuação, as entrevistas permitiram identificar diversas iniciativas buscam 

alternativas ao paradigma clássico, nos mais diversos níveis de ação, desde ações isoladas 

até mudanças institucionais estruturais. 

 

6.2.1 Ações isoladas 

Por “ações isoladas” refere-se àquelas desenvolvidas por indivíduos ou pequenos 

grupos, que resultam em impacto pontual, não resultando em transformações ao nível do 

curso. Este tipo de ação se aproxima do que Kolmos, Hadgraft e Holgaard (2016) 

denominam add-on strategy (ver seção 5.2.6). 

A maioria das ações isoladas está ligada ao desenvolvimento de disciplinas que 

abordam a questão paradigmática da engenharia por meio do conteúdo em si ou da 

abordagem pedagógica (Quadro 27). Aquelas baseadas em uma abordagem de conteúdo 

abordam o paradigma da complexidade de maneira indireta, como nos casos, já mencionados 

anteriormente, das disciplinas “Grandes Desafios da Engenharia” da Faculdade de 
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Engenharia do Insper185 (GDE-Insper) e “Engenharia e Sociedade” da Escola Politécnica da 

USP186 (ES-USP); ou de maneira direta, como nos casos das disciplinas “Tópicos em 

Engenharia da Complexidade 1” (TEC1-USP) e “Tópicos em Engenharia da Complexidade 

2” (TEC2-USP), ambas da Escola Politécnica da USP187. Como exemplo de abordagem 

pedagógica, vale mencionar a disciplina “Práticas em Engenharia de Produção” da 

UFSCar/Sorocaba188 (PEP-UFSCar).  

Quadro 27 – Disciplinas que abordam a questão paradigmática da engenharia 

Disciplina Abordagem Oferecimento Programa 

Grandes 

Desafios da 

Engenharia 

(GDE-Insper) 

 

 

Conteúdo/ 

Indireta 

Insper – 

Faculdade de 

Engenharia 

Obrigatória para 

Eng. Mecânica, 

Mecatrônica e da 

Computação 

Neutralidade da produção científica e tecnológica; 

Determinismo tecnológico; Construção social da ciência 

e da tecnologia; Metodologia científica; Ciência, 

tecnologia e sociedade; Ética, ciência e tecnologia: 

direitos humanos e acesso à tecnologia; Tecnologia e 

sociedade no Brasil em suas dimensões étnicas e raciais: 

inclusão ou exclusão?; Relação entre avanço científico-

tecnológico e desenvolvimento econômico. 

Engenharia e 

Sociedade 

(ES-USP) 

Conteúdo/ 

Indireta 

USP – Escola 

Politécnica 

Obrigatória para 

Engenharia de 

Produção e 

aberta a todos os 

demais cursos da 

universidade 

Impactos das estratégias corporativas na sociedade e na 

cultura; Racionalismo e diferentes racionalidades; 

Burocracia; Engenharia e ciência – do positivismo à 

teoria da complexidade; Teoria dos sistemas; Relação 

Público-Privado; A produção como processo social; 

Tecnologia, desenvolvimento e engenharia; 

Responsabilidade social das organizações e 

sustentabilidade; A evolução do trabalho e sua 

importância na sociedade; Moral, ética e produção; 

Sociedade da informação; Engenharia, Estado e 

cidadania: políticas públicas e a questão do 

desenvolvimento regional e nacional; Políticas de 

Inovação. 

(Continua) 

 

 

                                                          
 

185A ementa da disciplina GDE-Insper consta nos projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado em 

Engenharia Mecânica, Mecatrônica e da Computação, do Insper, disponíveis no site da instituição 

(https://www.insper.edu.br/graduacao/informacoes-academicas/).  

186A ementa da disciplina ES-USP consta no projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica da USP e está disponível no site do Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação 

da USP (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=PRO3330).  

187As ementas das disciplinas TEC1-USP e TEC2-USP consistem em documentos de acesso restrito, obtidos a 

partir da participação na Comissão de Estudos para Implementação do curso de Engenharia da Complexidade 

na Escola Politécnica da USP (CEIEC-EPUSP; Portaria da Diretoria da EPUSP nº 2.339 de 08/08/2018). 

188A descrição detalhada da disciplina PEP-UFSCar consta no projeto pedagógico do curso de Engenharia de 

Produção da UFSCar/Sorocaba, disponível no site da instituição (http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-

oferecidos-1/engenharia-de-producao/engenharia-de-producao-sorocaba-projeto-pedagogico.pdf). 
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(Quadro 27 – Conclusão) 

Tópicos Eng. da 

Complexidade 1 

(TEC1-USP) 

Conteúdo/ 

Direta 

USP – Escola 

Politécnica 

Optativa para os 

cursos de 

engenharia da 

universidade 

Diferentes racionalidades que compõem o universo da 

engenharia: Instrumental, Axiológica, Comunicacional, 

Pathica; Teoria geral de sistemas; Pensamento 

complexo; Ordem e desordem; Interação e 

reorganização; Transdisciplinaridade; Reducionismo e 

holismo; Fenômenos emergentes; Entropia de sistemas; 

A importância da interação, da retroação e da 

recursividade; Princípio hologramático; Princípio da 

incerteza; Perspectiva caótica;  Princípio dialógico; 

Auto-eco-organização; Relação autonomia e 

dependência; Contradição e seu papel generativo; Vida 

como um sistema enantiomórfico. 

Tópicos Eng. da 

Complexidade 2 

(TEC2-USP) 

Conteúdo/ 

Direta 

USP – Escola 

Politécnica 

Optativa para os 

cursos de 

engenharia da 

universidade 

Modelagem e análise de sistemas complexos (Teoria de 

Sistemas, Dinâmica não Linear e Formação de Padrões); 

Fundamentos de modelagem matemática (Como criar 

um modelo; Como modelar um sistema complexo; 

Como avaliar um modelo); Sistemas dinâmicos (Tempo 

contínuo: espaço de estados; Tempo discreto: mapa 

logístico e caos; Simulação de sistemas dinâmicos); 

Bifurcações (Bifurcações de co-dimensão 1; Ciclos-

Limite; Bifurcação de Hopf); Caos (Expoente de 

Lyapunov; Simulação de sistemas caóticos; Modelos 

populacionais); Fractais e atratores estranhos; Auto-

organização. 

Práticas em 

Eng. de 

Produção  

(PEP-UFSCar) 

Pedagógica/ 

Indireta 

UFSCar – 

campus Sorocaba 

Obrigatória para 

Engenharia de 

Produção 

Desenvolvimento de produto que integra diversas 

disciplinas em um mesmo projeto: “Projeto e 

Desenvolvimento de Produtos e Processos 

Sustentáveis”, “Ciências dos Materiais”, “Organização 

do Trabalho”, “Ergonomia”, “Métodos e Ferramentas de 

Controle e Melhoria da Qualidade”, “Planejamento e 

Controle da Produção”, “Custos”, “Marketing”, 

“Gerenciamento de Projetos”. 

Fonte: elaboração própria. 

Na disciplina GDE-Insper a questão do paradigma clássico da engenharia serve de 

pano de fundo para a problematização da neutralidade da produção tecnológica. Explora-se 

o princípio dialógico da complexidade a partir da discussão das relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade, colocando-se em evidências os caminhos pelos quais a ciência e a 

tecnologia pautam os desdobramentos dos fatos sociais (tecnofilia) e, alternativamente, a 

maneira como os fatos sociais moldam as escolhas tecnológicas (tecnofobia). Dessa maneira, 

a disciplina permite que o(a) engenheiro(a) em formação tenha contato com os métodos e os 

objetos de estudos de outra matriz científica que não somente a das ciências hard (Insper, 

2016, p. 5-6).  

A disciplina ES-USP também possui abordagem baseada em conteúdo, porém 

diferencia-se de GDE-Insper ao tratar a questão paradigmática de maneira mais explícita e 

transversal, isto é, além de ser assunto específico de determinadas aulas permeia todas as 

demais. Como consta na ementa, o “conteúdo da disciplina está voltado para induzir uma 
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visão crítica dos futuros engenheiros com relação às ações desenvolvidas pelos diferentes 

atores sociais que tem algum papel na produção e no trabalho”, incluindo corporações, 

Estado, sindicatos e engenheiros(as). Outro diferencial da disciplina é a presença da ideia de 

complexidade também na avaliação, uma vez que não são cobrados os conteúdos em si, mas 

a capacidade do(a) aluno(a) de conectá-los e discuti-los à luz do paradigma da complexidade. 

As disciplinas TEC1-USP e TEC2-USP, desenvolvidas no âmbito da Comissão de 

Estudos para Implementação do curso de Engenharia da Complexidade na Escola Politécnica 

da USP, também são baseadas em conteúdo, mas tratam dos limites do paradigma clássico 

da engenharia diretamente por meio das ciências e teorias da complexidade. Tais disciplinas 

exemplificam, na prática, as diferentes abordagens da complexidade (ver capítulo 3). De 

maneira geral, TEC1-USP aproxima-se da abordagem da complexidade geral ao propor a 

discussão de conceitos como racionalidade (ver seção 4.1.3), sujeito (ver seção 4.1.6) e 

transdisciplinaridade (ver seção 5.2.4) “dentro de uma perspectiva epistemológica da 

complexidade como possibilidade de ação em engenharia” (USP, 2018, p. 32). Por sua vez, 

TEC2-USP aproxima-se da abordagem da complexidade restrita, ao focar na modelagem 

matemática de sistemas complexos, buscando “desenvolver habilidades relativas à 

compreensão, análise e interpretação desse tipo de sistema, tendo em vista aplicações e 

soluções em projetos de engenharia” (USP, 2018, p. 37)189. 

Por fim, PEP-UFSCar diferencia-se das demais devido à abordagem pedagógica. 

Idealizada inicialmente para ser oferecida a cursos de todas as áreas do conhecimento190, 

atualmente é oferecida no curso de Engenharia de Produção, unindo diversas disciplinas em 

torno de um mesmo projeto. Para ilustrar, toma-se como exemplo a edição do ano de 2012191. 

Nessa ocasião, a turma foi encarregada de atender a seguinte demanda: produzir um andador 

para crianças e adolescentes com deficiência. Os estudantes, organizados em equipes, 

realizaram todas as etapas de desenvolvimento do produto (da definição da demanda, ao 

projeto conceitual, à produção do protótipo e entrega ao cliente), integrando a elas 

conhecimentos em gerenciamento de projetos (planejamento estratégico do produto, 

                                                          
 

189USP – Universidade de São Paulo. (2018). Relatório da Comissão de Estudos para Implementação do curso 

de Engenharia da Complexidade na Escola Politécnica da USP (CEIEC-EPUSP) referente à Portaria da 

Diretoria da EPUSP nº 2.339 de 08/08/2018. 

190O que de fato ocorreu nos anos iniciais, reunindo estudantes de cursos como Engenharia de Produção, 

Engenharia Florestal, Economia, Biologia e Ciência da Computação. 

191Dados coletados pelo pesquisador a partir de observação participante, assim como do relatório final produzido 

para a disciplina enquanto estudante (disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/2QHPMbC). 
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planejamento do projeto, projeto informacional), ciências dos materiais (técnicas de 

caracterização, análise e seleção de materiais), qualidade (aplicação de ferramentas como 

QFD - Quality Function Deployment, FMEA – Failure Mode and Effects Analysis e MASP 

– Método de Análise e Solução de Problema), ergonomia e organização do trabalho (inclusão 

do conceito de centralidade do trabalho no projeto do produto e do sistema de produção192), 

planejamento e controle da produção (planejamento agregado, planejamento mestre, MRP I, 

MRP II, descontinuidade da produção), custos (avaliação da viabilidade econômica do 

produto) e marketing (desenvolvimento dos processos de venda, atendimento ao cliente e 

assistência técnica, lançamento do produto). Além da necessidade de integrar as disciplinas, 

os alunos tiveram que construir o problema antes de (começar a pensar em) propor soluções; 

utilizar pensamento sistêmico para projetar todo o sistema de produção; considerar aspectos 

econômicos, sociais e ambientais; lidar com a ecologia da ação no que diz respeito à maneira 

como as decisões de engenharia afetariam a vida dos usuários do produto e o ambiente.  

Os exemplos aqui descritos são representativos das abordagens utilizadas em 

disciplinas que colocam em pauta paradigmas alternativos de educação em engenharia. 

Diversas outras ações isoladas foram identificadas, como o oferecimento de disciplinas 

optativas, cursos de extensão e cursos livres. Tais ações, em sua maioria, incluindo aquelas 

descritas anteriormente, são concebidas, desenvolvidas e implementadas por exclusiva 

iniciativa e esforço de um docente ou de pequenos grupos, que encontram pouco ou nenhum 

incentivo institucional, quando não encontram desincentivo. Dessa maneira, ocorre que 

iniciativas com potencial de transformação da formação do(a) futuro engenheiro(a) têm 

efeito pontual e limitado, uma vez que estão inseridas numa grade curricular, isoladas de 

outras disciplinas e/ou ações do curso, geralmente regido por princípios do paradigma 

clássico.  

 

6.2.2 Ações institucionais e institucionalizadas 

Para além das ações isoladas, foram identificadas ações institucionais, algumas em 

processo de institucionalização e outras já institucionalizadas. Duas universidades têm se 

destacado no desenvolvimento desse tipo de ação em educação em engenharia: Unisinos e 

UFMG.  

                                                          
 

192Numa perspectiva mais ampla e de integração das disciplinas do curso, pode-se considerar a inclusão da 

centralidade o trabalho em projetos de engenharia (Lima & Duarte, 2014; Bittencourt, Duarte, & Béguin, 

2017; Conceição, Broberg, & Duarte, 2020) e sistemas de produção sustentáveis (Béguin et al., 2012; Zink, 

2014; Rampasso et al., 2019c; Brunoro et al., 2020, Thatcher, Zink, & Fischer, 2020).   
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Projeto Graduação PRÓ na Unisinos. O Projeto Graduação PRÓ, em andamento na 

Unisinos, consiste em uma ação institucional, iniciada em 2019, com o objetivo de integrar 

cursos de todas as áreas do conhecimento. Como relatado por um dos entrevistados, a 

“mensagem dos que comandam a instituição é clara: a Escola de Humanidades tem que falar 

com a Escola Politécnica [Engenharias], e assim por diante”. 

O projeto congrega 21 cursos, incluindo cinco engenharias – Civil, de Produção, 

Elétrica, Mecânica e Química, além de Administração, Comércio Exterior, Arquitetura e 

Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda – e prevê abranger nos próximos anos todos os 75 

oferecidos pela instituição. 

Os cursos são integrados por meio de três dispositivos: Plataforma LAB, 

certificações e trilhas. A Plataforma LAB193 reúne recursos digitais (conteúdo e ferramentas) 

que apoiam os demais dispositivos. As certificações são obtidas com a conclusão de 

determinadas atividades (disciplinas, projetos) e conferem ao estudante um “registro de 

competência” no diploma. Conforme relatou um dos entrevistados, as certificações, emitidas 

oficialmente pela universidade, “não têm valor junto ao CREA, mas têm para o mercado”, 

pois “as empresas buscam competências específicas, não importa o tipo de engenharia”. Já 

as trilhas consistem em um “direcionamento da carreira” a partir da realização de atividades 

acadêmicas e do desenvolvimento de um projeto com acompanhamento de um professor-

mentor194 em uma das seguintes áreas: Empreendedorismo (desenvolvimento de projeto de 

negócio relacionado à inovação, tendo como possível destino a incubadora da universidade), 

Inovação Social (desenvolvimento de um negócio social, tendo como possibilidade a 

obtenção de apoio do setor de gestão de projetos de impacto social da universidade), 

Internacionalização (intercâmbio no Brasil ou exterior), Mestrado (realização de atividades 

e desenvolvimento de projeto de mestrado) e Específica do curso (especialização em 

determinada área). 

                                                          
 

193Unisinos LAB. Disponível em: <https://www.unisinos.br/lab/>. Acesso em: 22 abr. 2021. 

194Unisinos Graduação PRÓ – O papel do professor mentor. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IQUvqMGK4iE>. Acesso em: 22 abr. 2021. 
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Para apoiar esses dispositivos, a universidade possui um programa de Formação 

Contínua Docente195, oferecido para todos os cursos da universidade e que, nas engenharias, 

está focado na integração entre professores dos ciclos básico e específico, favorecendo a 

integração das disciplinas a partir do desenvolvimento de projetos integradores. 

A articulação desses dispositivos e programas permite a personalização tanto em 

termos de competências (certificações) quanto de propósito de vida (trilhas)196, colocando o 

estudante como protagonista da sua própria formação. 

 

Certificação e Formação Complementar Transversal na UFMG. Semelhante aos 

certificados da Unisinos, comentados anteriormente, que podem ser obtidos pelo 

cumprimento de um conjunto específico de atividades oferecidas permanemtemente pelos 

cursos, os certificados da UFMG se diferenciam pela oferta dinâmica. Qualquer docente ou 

grupo de docentes pode oferecer uma certificação, a qualquer tempo. Como exemplo de 

sucesso, um dos entrevistados citou o “Certificado em Engenharia de Áudio”, desenvolvido 

por docentes vindos de diferentes departamentos e especialidades, como Engenharia Elétrica 

(acústica), Engenharia Mecânica (vibrações), Arquitetura (ambientes sonoros) e Música 

(acústica). Este certificado foi oferecido quatro vezes e formou cerca de 60 alunos, incluindo 

profissionais que vieram a ocupar cargos de expressão, como a Diretoria de Som do Grupo 

Globo, e outros que empreenderam, como o fundador de uma empresa de sonorização de 

auditório que emprega atualmente mais de 100 engenheiros. 

Outra iniciativa é a Formação Complementar Transversal (FCT), inspirada nos 

minors oferecidos em universidades estrangeiras. A FCT se diferencia das certificações pois 

precisa necessariamente ser acessível a estudantes de qualquer curso da universidade. Como 

exemplo, pode-se citar as FCTs em “Acessibilidade e Inclusão”, “Divulgação Científica”, 

“Relações Internacionais”, “Direitos Humanos”, entre outras. 

De maneira geral, como relatado por um dos entrevistados, a certificação busca 

“atender demandas específicas da sociedade”, enquanto as FCTs buscam “formar cidadãos 

melhores”, ao mesmo tempo que “abrem espaço para a criatividade e a autonomia dos 

docentes para com seu trabalho e dos alunos para com sua formação”. 

                                                          
 

195Unisinos – Formação Docente. Disponível em: <http://unisinos.br/blogs/formacao-docente/sobre/>. Acesso 

em: 22 abr. 2021. 

196Unisinos lança Graduação PRÓ. Disponível em: <http://www.unisinos.br/noticias/graduacao/unisinos-lanca-

graduacao-pro>. Acesso em: 22 abr. 2021.  
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O programa ENG200 na UFMG. O programa ENG200 da Escola de Engenharia da UFMG 

(EEUFMG) é um exemplo de ação isolada, iniciada em 2011, que se transformou em ação 

institucional197, impulsionando a criação de outra ação institucional, em 2018, o CRIEE 

(Centro de Referência em Inovação para Educação em Engenharia)198. 

O ENG200 consiste em uma série de projetos com objetivos próprios realizados por 

integrantes da EEUFMG (estudantes, professores e demais funcionários). Entre os objetivos 

do programa, estão: integrar alunos, professores, funcionários, administração e sociedade; 

analisar a realidade da EEUFMG e propor melhorias quanto a atividades complementares, 

comunicação, matriz curricular, ensino, eventos, infraestrutura, órgãos e instituições; 

desenvolver o sentimento de pertencimento da comunidade acadêmica para com a EEUFMG 

de maneira que esse sentimento permaneça nas pessoas mesmo após a sua saída da 

faculdade; tornar o aluno responsável pela sua formação; ter alunos e professores mais 

motivados com os cursos de Engenharia; melhorar o ambiente de estudo; propiciar 

oportunidades de formação para os diferentes perfis de alunos existentes; melhorar a sinergia 

entre os cursos de graduação. 

Iniciado por um pequeno grupo de docentes e alunos, o programa continua ativo e 

abrange toda a EEUFMG. Como desdobramento, este grupo de docentes passou a trabalhar 

na criação do CRIEE, que se diferencia de todas as demais ações descritas anteriormente, 

pois deixa de ser uma prática ou um programa para tornar-se uma estrutura institucional. 

 

6.2.3 Estrutura institucional 

O CRIEE é definido em seu regimento199 como Órgão Complementar vinculado à 

EEUFMG, com o objetivo de desenvolvimento contínuo de atividades que contribuam para 

a formação de discentes por meio da pesquisa e do desenvolvimento de práticas e 

metodologias de ensino. O CRIEE tem como finalidades: 

                                                          
 

197Escola de Engenharia da UFMG (EEUFMG) – Programa ENG200. Disponível em: 

<https://www.eng.ufmg.br/portal/graduacao/iniciativas-integradoras/programa-eng200/>. Acesso em: 24 abr. 

2021. 

198UFMG – Resolução Complementar nº 05/2018 - Cria o CRIEE, como Órgão Complementar vinculado à 

EEUFMG. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim/edicao/2045/resolucoes-1>. 

Acesso em: 24 abr. 2021. 

199UFMG – Anexo à resolução 01/2019 – Regimento do CRIEE. Disponível em: 

<https://www.eng.ufmg.br/portal/wp-content/uploads/2019/04/Item-01_Resolução-Congregação-01_2019-

Regimento-CRIEE.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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 Desenvolver novas metodologias e práticas de ensino, por meio da pesquisa 

científica em educação em engenharia e da criação, experimentação e atualização 

dos projetos pedagógicos dos cursos; 

 Realizar análises de oportunidades de melhorias nas metodologias e práticas de 

ensino, por meio de pesquisas e parcerias com órgãos já existentes na UFMG e outras 

Instituições de Ciência e Tecnologia; 

 Criar e organizar atividades educativas que contribuam para a formação dos alunos; 

 Promover e organizar eventos que estimulem o trabalho em equipe, a aproximação 

com o setor produtivo, a apresentação dos melhores projetos e a difusão de ideias; 

 Fomentar atividades de pesquisa e extensão na área de educação em engenharia, 

visando atender e propor soluções para as principais demandas sociais e do setor 

produtivo; 

 Promover intercâmbio de boas práticas entre professores e cursos da EEUFMG, bem 

como com os demais cursos da UFMG e instituições referência no país e no exterior; 

 Apoiar o aprimoramento e desenvolvimento pedagógico dos docentes; 

 Firmar parcerias com outras unidades e órgãos da UFMG, outras instituições de 

ensino superior, órgãos de fomento e empresas privadas, visando a captação de 

recursos (humanos, físicos, tecnológicos e financeiros) para o desenvolvimento de 

projetos. 

 

O exemplo do CRIEE é significativo para o movimento de mudança de paradigma 

na educação em engenharia ao elevar a importância das ações neste âmbito ao nível da 

mudança estrutural da própria instituição. Como relatou um dos idealizadores do CRIEE, 

“não poderia ser um projeto, pois o projeto acaba (...) nem mesmo algo vinculado à 

determinada gestão, que também acaba (...) era preciso criar um órgão institucional oficial, 

com estrutura, recurso e pessoal dedicados, para apoiar e dar suporte a ações de pesquisa, 

ensino e extensão em educação em engenharia”. 

O caso do CRIEE ilustra a proposição de Kolmos et al. (2016), sobre as estratégias 

de mudança na educação em engenharia, de que ações pontuais (add-on) podem reverberar 

na instituição como um todo (re-building); neste caso, um pequeno grupo de docentes 

(earlier adopters), inicialmente isolados, alçou o projeto ENG200 (ação isolada) ao nível 
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institucional (ação institucional) e, posteriormente, liderou mudanças mais amplas dentro 

instituição (ação institucionalizada). 

Com a paralisação das atividades presenciais devido à pandemia do Covid-19, houve 

atraso nas atividades do CRIEE. Contudo, conforme relata um dos entrevistados, “com o 

retorno das atividades, o CRIEE terá vida própria”. Considerando o cenário brasileiro e as 

ações identificadas nesse estudo, este caso deve ser acompanhado e estudado com atenção 

especial pelo seu potencial de inovação paradigmática com relação à maneira como as 

instituições enxergam a educação em engenharia como campo de atuação. 

 

6.3 Dos cursos inovadores às novas escolas de engenharia 

Além das ações, projetos e programas identificados, há cursos e escolas de 

engenharia criados com base em propostas que têm como essência paradigmas alternativos 

de engenharia. 

Como mencionado anteriormente, foram identificadas propostas consideradas 

inovadoras segundo a modalidade de engenharia, abordagem pedagógica e/ou organização 

curricular (Quadro 28). 

Quadro 28 – Propostas de cursos de engenharia com características inovadoras 

Curso de 

Engenharia 
Instituição 

Característica inovadora 

Modalidade Abordagem pedagógica Organização curricular 

Física Unicamp ✓    

Física UFRGS ✓    

Física UFSCar ✓    

Sistemas UFMG ✓   

Sistemas Unimontes ✓    

Sistemas Complexos UFSCar ✓   

Complexidade UNICAP ✓ ✓ ✓ 

Complexidade UNOESTE ✓ ✓ ✓ 

Complexidade USP ✓ ✓ ✓ 

Mecânica Insper   ✓ ✓ 

Mecatrônica Insper   ✓ ✓ 

Computação Insper   ✓ ✓ 

Fonte: elaboração própria. 
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6.3.1 Formação em novas modalidades 

Os cursos com modalidade inovadora lançam luz sobre paradigmas alternativos 

baseados nas ideias de transdisciplinaridade, sistemas e complexidade. São eles: 

Engenharias Física200, de Sistemas201, de Sistemas Complexos202 e da Complexidade203.  

 

Engenharia Física. A formação em Engenharia Física surgiu no Brasil pelo pioneirismo da 

UFSCar, em 1999, a partir de estágios de pesquisa realizados por docentes proponentes do 

curso, na University of Maryland (EUA). De acordo com um entrevistado, esses docentes, 

que pertenciam a departamentos de engenharia, perceberam uma lacuna profunda de 

conhecimento básico e aplicado em física entre os cursos de engenharia da UFSCar e da 

University of Maryland, motivando a criação do curso de Engenharia Física na primeira. 

O curso da UFSCar, por sua vez, serviu de base para a criação do curso na UFRGS, 

em 2010. Já o curso da Unicamp, criado em 2013, foi inspirado no curso de Física Aplicada 

da École Polytechnique de Montréal, que se diferenciava do curso de Física Teórica dessa 

universidade. 

Conforme propõe um dos entrevistados, a “física está por toda parte” e, por isso, 

“pode servir como cola entre as disciplinas da engenharia”. Outro entrevistado afirma que a 

principal diferença entre a Engenharia Física e as outras engenharias não é “saber mais física, 

mas sim a capacidade de compreender o que está por trás da tecnologia”, e que o objetivo é 

“formar um engenheiro capaz de utilizar o método científico para resolver problemas”, ideia 

que também está presente na descrição do curso da Stanford University: a “Engenharia Física 

ensina a ciência que fundamenta a engenharia”204. 

                                                          
 

200Foram identificados oito cursos de Engenharia Física no Brasil, dos quais estão incluídos no estudo os da 

UFSCar (pioneiro no país), UFRGS e Unicamp. Outras universidades que oferecem esse curso são: UEMS, 

UFLA, UFOPA, UNILA e USP.  

201Foram identificados dois cursos de Engenharia de Sistemas no Brasil, na UFMG e Unimontes, sendo que 

ambos estão incluídos no estudo.    

202Foi identificado apenas um curso de Engenharia de Sistemas Complexos no Brasil, na UFSCar, campus São 

Carlos, que se encontrava, no momento do estudo, em fase de proposta.  

203Foram identificados três cursos de Engenharia da Complexidade no Brasil, sendo que todos estão incluídos no 

estudo. No momento da pesquisa, o curso da UNICAP estava no segundo ano de funcionamento, o da 

UNOESTE estava com previsão de iniciar a primeira turma em 2021 ou 2022 e o da USP não tinha previsão 

de início.  

204O texto original é “Engineering Physics teaches the science that underlies engineering”. Disponível em: 

<https://www.engineering.cornell.edu/programs-departments/applied-and-engineering-physics>. Acesso em: 

27 abr. 2021. 
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A terminologia utilizada para a formação em Engenharia Física não é padronizada, 

podendo ser referida como Engineering Physics (Harvard University, Stanford University), 

Applied Physics (Cornell University) ou Engineering Science (University of California 

Berkeley, University of Toronto). Os departamentos que abrigam os cursos também diferem, 

como por exemplo, na School of Humanities and Sciences da Stanford University205, no 

College of Engineering da Cornell University206, e no Department of Physics da Colorado 

School of Mines207. Tais diferenças refletem na descrição dessa profissão pelas 

universidades, dando margem a diferentes interpretações, que por vezes se aproximam de 

um “engenheiro-físico”208, outras como “físico-engenheiro”209 e até mesmo um “cientista 

engenheiro”210. 

Na perspectiva do paradigma tradicional e disciplinar da engenharia, tais diferenças 

podem levar à priorização de um debate focado nas ideias de oposição entre áreas de 

conhecimento (física vs. engenharia) e de delimitação dos campos de atuação dos 

profissionais (engenheiro-físico vs. físico-engenheiro). Porém, é possível olhar esta questão 

a partir de outro ponto de vista, da complementaridade dessas profissões, e delas com outras 

engenharias. É nesse sentido que os cursos de Engenharia Física representam casos concretos 

para o debate sobre a pertinência e a necessidade de um paradigma alternativo baseado na 

transdisciplinaridade – e a Física seria o caminho para a construção da comunicação entre as 

disciplinas, e entre a engenharia, a ciência e a tecnologia. 

 

 

                                                          
 

205Stanford University – School of Humanities and Sciences. Disponível em: 

<https://physics.stanford.edu/academics/undergraduate-students/majors/engineering-physics>. Acesso em: 

27 abr. 2021. 

206Cornell University – College of Engineering. Disponível em: 

<https://www.engineering.cornell.edu/programs-departments/applied-and-engineering-physics>. Acesso em: 

27 abr. 2021. 

207Colorado School of Mines – Department of Physics. Disponível em: 

<https://www.mines.edu/academics/engineering-physics/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

208A Stanford University propõe um curso na interseção entre Engenharia e Física que contém disciplinas mais 

avançadas na área de física em comparação a cursos tradicionais de engenharia (ver nota 205). 

209A Colorado School of Mine propõe um curso na interseção entre Engenharia e Física que agrega disciplinas 

de engenharia ao curso tradicional de física (ver nota 207). 

210A University of Toronto propõe formar “engineering scientists”, descritos como profissionais com habilidades 

para conduzir pesquisas científicas e usar os resultados para desenvolver aplicações comerciais. Disponível 

em: <https://engsci.utoronto.ca/program/what-is-engsci/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 
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Engenharia de Sistemas. A formação em Engenharia de Sistemas, que no Brasil pode ser 

considerada uma modalidade inovadora – pois há apenas dois cursos, ambos criados em 

2010 –, já está há tempos consolidada em diversos países europeus e, principalmente, nos 

EUA. Neste último, há mais de 70 programas de graduação ou mestrado em Engenharia de 

Sistemas (UFMG, 2021)211.  

Diferentemente da Engenharia Física, os cursos de Engenharia de Sistemas 

apresentam padronização terminológica e de descrição profissional. Os currículos dos cursos 

são baseados no Graduate Reference Curriculum for Systems Engineering (GRCSE™)212 

criado no âmbito do projeto Body of Knowledge and Curriculum to Advance Systems 

Engineering Project (BKCASE™)213. Já os princípios da Engenharia de Sistemas são 

propostos pelo International Council on Systems Engineering (INCOSE)214. Como relatou 

um dos entrevistados, integrante dos grupos que conceberam tanto o curso da UFMG como 

o da Unimontes, tais organizações fornecem as diretrizes e guiam as atualizações dos cursos, 

sendo que os princípios preconizados por elas consistem “numa espécie de mantra”, 

ensinado na disciplina introdutória de “Introdução à Engenharia” e retomado em todas as 

demais ao longo curso, em especial, nas disciplinas onde são desenvolvidos projetos. 

A ideia de desenvolver uma abordagem de engenharia com base nos fundamentos 

filosóficos e epistemológicos da teoria de sistemas215, incluindo conceitos como 

recursividade e sistema de sistemas (Unimontes, 2016, p. 25), está, de fato, presente na 

concepção dos cursos e inserida de maneira explícita no projeto pedagógico216 e em 

determinadas disciplinas. Ao mesmo tempo, na prática, os cursos são organizados conforme 

o modelo tradicional disciplinar que, associado a abordagens tradicionais de ensino de 

                                                          
 

211UFMG – Surgimento da Engenharia de Sistemas. Disponível em: 

<https://geesufmg.com/sobre/surgimento>. Acesso em: 20 abr. 2021.  

212GRCSE™ – Graduate Reference Curriculum for Systems Engineering. Disponível em: 

<https://www.bkcase.org/grcse/>. Acesso em: 24 abr. 2021. 

213BKCASE™ - Body of Knowledge and Curriculum to Advance Systems Engineering Project. Disponível em: 

<https://www.bkcase.org/>. Acesso em: 20 abr. 2021. 

214INCOSE - International Council on Systems Engineering. Disponível em: <https://www.incose.org/>. Acesso 

em: 20 abr. 2021. 

215As seções 3.1.5 e 3.1.6 oferecem uma discussão detalhada da contribuição da complexidade para o 

desenvolvimento da teoria dos sistemas. 

216Unimontes (2016). Projeto Político Pedagógico do curso de Engenharia de Sistemas da Unimontes. Disponível 

em: <https://unimontes.br/wp-content/uploads/2019/05/201604-PPP-Engenharia-de-Sistemas.pdf>. Acesso 

em: 24 abr. 2021. 
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engenharia, faz com que a discussão sobre o paradigma sistêmico fique reduzida a algumas 

disciplinas e ações isoladas. 

Em suma, observa-se que um paradigma alternativo emerge na concepção dos cursos 

de Engenharia de Sistemas, mas perde força quando traduzido na organização curricular e 

na abordagem pedagógica. Por um lado, a teoria de sistemas parece ser útil como modelo 

conceitual para questionar os limites do paradigma clássico da engenharia; por outro, ainda 

é preciso avançar no entendimento sobre como utilizá-la como modelo operante.  

 

Engenharia da Complexidade ou Engenharia de Sistemas Complexos. Diferentemente 

das Engenharias Física e de Sistemas, que já possuem cursos consolidados em universidades 

estrangeiras e turmas formadas em universidades brasileiras, a modalidade de Engenharia 

da Complexidade (USP, UNICAP e UNOESTE) ou de Sistemas Complexos (UFSCar) ainda 

é pouco explorada no nível da graduação.  

No nível da pós-graduação, há diversas propostas que utilizam abordagens da 

complexidade na engenharia, como por exemplo: 

 Programa de mestrado em Complex Systems Engineering and Management 

na Delft University of Technology217; 

 Programa de certificação profissional (professional certificate) em 

Architecture of Complex Systems no Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)218; 

 Centros de pesquisa como o Centre for Complexity Science no Imperial 

College London219 e o Center for Complex Engineering Systems no MIT220. 

                                                          
 

217Delft University of Technology – Master's degree programme in Complex Systems Engineering and 

Management. Disponível em: <https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/cosem/msc-complex-

systems-engineering-and-management>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

218MIT – Architecture and Systems Engineering Program. Disponível em: <https://xpro.mit.edu/courses/course-

v1:xPRO+SysEngx1/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

219Imperial College London – Centre for Complexity Science. Disponível em: 

<https://www.imperial.ac.uk/complexity-science>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

220MIT – Center for Complex Engineering Systems. Disponível em: <https://ssrc.mit.edu/programs/center-for-

complex-engineering-systems/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 
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Há também departamentos dedicados à área como o Department of Complexity 

Science and Engineering na University of Tokyo221 e o Department of Complex Systems 

Science na Nagoya University222. 

No nível de graduação, não foram identificados cursos no exterior (major), apenas 

propostas como o minor em Complex Systems na University of Michigan223 e na Utrecht 

University224; enquanto no Brasil, foram identificados cursos que estão em estágio inicial 

(UNICAP, UNOESTE) ou que ainda não foram implementados (USP, UFSCar).  

Tendo isso em vista, exceto o curso de Engenharia da Complexidade da UNICAP 

que já está em andamento, as entrevistas com os docentes focaram na concepção do curso, 

complementadas pela análise de documentos, sendo a maioria de acesso restrito. 

Há forte influência de universidades francesas na construção das propostas no Brasil, 

por exemplo, nos casos da USP em parceria com o Groupe des Écoles Centrales (GEC)225, 

e da UNICAP com o Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM)226. Ambas as propostas 

foram inspiradas na formação de engenheiros generalistas (ingénieurs généralistes) 

oferecida por essas instituições. 

O Quadro 29 mostra a descrição do perfil do engenheiro de algumas instituições que 

oferecem formação em Engenharia da Complexidade e em Engenharia Generalista:  

 

 

 

 

 

                                                          
 

221University of Tokyo – Department of Complexity Science and Engineering. Disponível em: <https://www.k.u-

tokyo.ac.jp/pros-e/complex-e/index-e.htm>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

222Nagoya University – Department of Complex Systems Science. Disponível em: <https://www.i.nagoya-

u.ac.jp/en/gs/cpss/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

223University of Michigan – Complex Systems Minor. Disponível em: <https://lsa.umich.edu/cscs/undergraduate-

students/complex-systems-minor.html>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

224Utrecht University – Bachelor's minor Complex Systems. Disponível em: 

<https://www.uu.nl/en/research/centre-for-complex-systems-studies-ccss/education/bachelors-minor-

complex-systems>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

225O GEC reúne oito escolas de engenharia: CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Nantes, Centrale Lille e 

Centrale Marseille, bem como Centrale Beijing, Mahindra École Centrale e Centrale Casablanca. 

Disponível em: <http://www.groupe-centrale.com/>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

226O ICAM possui seis campi na França (Toulouse, Vendée, Bretagne, Nantes, Paris-Sénart e Lille) e outros 

cinco localizados no Brasil, Camarões, Congo e Índia.  
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Quadro 29 – Descrição do perfil de engenheiros da complexidade e generalistas 

 Descrição do perfil do engenheiro 
E

n
g

en
h

a
ri

a
 d

a
 C

o
m

p
le

x
id

a
d

e 

UNICAP: Formação generalista, empreendedor, dotado de sólidos conhecimentos científicos, aberto 

aos outros, com competência para direcionar o desenvolvimento econômico ao serviço do homem, 

dentro de uma visão sistêmica da ecologia integral; formação decididamente aberta à 

internacionalização e orientada para a interculturalidade; Capacidade de atuação multi e 

transdisciplinar 

USP: Visão de mundo e método de entendimento do mundo e de formulação de problemas e sua 

solução baseada no paradigma da Complexidade; forte formação em ciências básicas, exatas e 

humanas, e em ciências fundamentais da Engenharia, para formar um engenheiro que não seja 

submetido à análise (“separação”) de conhecimentos que estrutura a engenharia de hoje, mas um 

engenheiro comprometido com a solução de problemas e desafios do mundo, que são, por natureza, 

complexos e não passíveis de simplificação a partir de uma operação arbitrária e ex-ante de análise; 

forte disposição à interdisciplinaridade, para a qual o engenheiro contribui a partir da complexidade e 

da formação científica fundamental em engenharia para o diálogo com os demais campos científicos, 

notadamente as ciências humanas e biológicas 

UNOESTE: Estuda diversos ramos da engenharia de maneira integrada, visando aplicação na análise e 

desenvolvimento de sistemas complexos nas áreas de inteligência computacional e aprendizado de 

máquina, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos, integrados com IoT e Big Data; 

desenvolvimento de sistemas autônomos; entre outras 

UFSCar: Sólida formação em conceitos e técnicas quantitativas e computacionais da ciências da 

complexidade aplicados a problemas nas áreas de saúde, gestão, política pública, ciências sociais e 

ambientais; mudança de mentalidade de sistemas complicados para sistemas complexos 

E
n

g
en

h
a

ri
a

 G
en

er
a

li
st

a
 

Centrale Supélec (França): Domínio da ciência e da técnica, com grande capacidade de conceituação 

e abstração; Forte competência na área de sistemas complexos; Ser internacional, inovador e líder; 

Ser humanista e estar atento às questões sociais, com sentido de responsabilidade e respeito pelo 

próximo 

Centrale Casablanca (Marrocos): Visão pluridisciplinar e abordagem sistêmica da complexidade, 

para superar as divisões disciplinares e enfrentar as questões sociais mais complexas de nosso tempo 

Groupe des Écoles Centrale (França): Capaz de integrar tecnologias, projetar e dominar sistemas 

complexos em todas as suas dimensões; está adaptado a ambientes cosmopolitas e mutantes 

University of Warwick (Reino Unido): Capaz de enxergar a sinergia entre as disciplinas, o que lhes 

permite resolver problemas de alto nível de complexidade, a partir de uma visão sistêmica 

multidisciplinar 

Fonte: elaboração própria. 

Em todas as descrições estão presentes as ideias da superação do paradigma 

disciplinar e do pensamento separatista-disjuntor (ver seções 4.3 e 4.4). 

A superação do paradigma disciplinar é realizada em duas perspectivas. A primeira 

diz respeito à transformação da grade de disciplinas em uma matriz curricular integrada 

por meio de projetos. A segunda está ligada à superação da hiperespecialização da 

engenharia em direção à integração entre especialidades de engenharia e entre as engenharias 

especializadas e a engenharia generalista. Por sua vez, a superação do pensamento 

separatista-disjuntor aponta para a necessidade de uma abordagem sistêmica e de uma visão 

de mundo baseada na complexidade. Nota-se, portanto, que o paradigma alternativo baseado 

na complexidade, que num primeiro momento chama a atenção pela modalidade, não se 
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restringe à concepção do perfil do egresso e se estende à organização curricular e à 

abordagem pedagógica 

 

6.3.2 Organização curricular e abordagem pedagógica 

Nesse sentido, as entrevistas e a análise documental permitiram identificar dois 

aspectos-chave na construção dos cursos baseados no paradigma da complexidade: o projeto 

como pilar central do curso e a especialização setorial, temática ou por campo de atuação. 

 

Projeto como pilar central do curso. O primeiro aspecto-chave é o projeto como pilar 

central do curso. Do ponto de vista conceitual, esta ideia pode ser ilustrada pelo curso de 

Engenharia da Complexidade da Escola Politécnica da USP (Poli-USP).  

Conforme o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso de Engenharia da 

Complexidade da Poli-USP (USP, 2016) e o relatório produzido pela Comissão de Estudos 

para Implementação do curso de Engenharia da Complexidade na Poli-USP (USP, 2018), o 

projeto é considerado o principal produto de engenharia e a atividade de projeto é a garantia 

da capacitação a partir de um olhar complexo, como paradigma para desenvolver uma visão 

de mundo, método de abordagem, inteligência e formulação de soluções mais amplas e 

interativas. 

O relatório da CEIEC-USP (USP, 2018) ainda explica que, neste curso, entende-se 

atividade de projeto como modelagem, previsão, procedimentos, análise de riscos, avaliação 

de incertezas, de interesses envolvidos, conhecimentos necessários, tanto os propriamente 

científicos, como os conhecimentos oriundos da experiência, da prática, da vivência de 

pessoas envolvidas. Nesse sentido, a atividade de projeto é um permanente exercício de 

abstração conduzida a partir da realidade com destino à transformação da própria 

realidade. Pedagogicamente, o projeto é caracterizado como atividade permanente cíclica e 

iterativa, que liga uma realidade que precisa ser transformada com as teorias científicas que 

fornecem conceitos como instrumentos de compreensão e de construção de soluções; o 

projeto deve ser a porta de entrada para a utilização de teorias e os conceitos científicos e, 

ao mesmo tempo, o seu questionamento e desenvolvimento, uma vez que o real reside às 

intenções dos sujeitos (Dejours, 2012). Tais ideias permitem associar o conceito de atividade 

de projeto a princípios fundamentais da complexidade: da retroatividade, da recursividade 

organizacional, da dialógica e da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento 

(Morin & Le Moigne, 2000; Morin, 2010; ver seção 4.1.2). 
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A complexidade, por sua vez, segundo os documentos analisados, é descrita como a 

fonte e o fundamento básico e mais profundo a partir do qual deverão ser construídas, ao 

longo do curso, uma visão de mundo e uma abordagem de engenharia que busca constituir 

problemas e construir soluções que se transformarão em projetos que não desconsiderem, a 

priori, aquilo que, na perspectiva do paradigma clássico da engenharia, seria considerado 

como “ruído” (ver seções 4.3 e 4.4). O lema do curso é “Projeto desde o primeiro dia”, 

significando o objetivo de construir no(a) aluno(a) uma percepção do mundo como um 

conjunto de incertezas, em permanente transformação e, enfim, complexo. Conforme 

discutido anteriormente nessa tese, há diferentes abordagens e conceitos de complexidade.  

As ideias de “complexo” e “complexidade” adotadas no curso em questão são discutidas em 

Piqueira (2018) e Zilbovicius, Piqueira e Sznelwar (2020) (ver seção 5.3.1 para uma 

discussão ampliada que inclui os textos desses autores). 

O curso de Engenharia da Complexidade da UNOESTE também tem o projeto como 

pilar central, mas apresenta uma organização curricular diferente de todos os demais cursos 

estudados. O curso completo possui apenas 15 disciplinas, chamadas de “áreas temáticas”. 

Em cada semestre são ofertadas apenas uma ou duas áreas temáticas que servem de base 

para o desenvolvimento do projeto: 

 1º semestre: “Fundamentos de computação” (360h) e “Engenharia de 

software” (360h); 

 2º semestre: “Fundamentos da física, geometria, álgebra e cálculo” (720h); 

 3º semestre: “Física aplicada à engenharia I” (540h); 

 4º semestre: “Eletrônica” (360h) e “Física aplicada à engenharia II” (540h); 

 5º semestre: “Controle I” (720h); 

 6º semestre: “Controle II” (720h); 

 7º semestre: “Telecomunicações” (360h); 

 8º semestre: “Sistemas elétricos” (360h) e “Estruturas” (360h); 

 9º semestre: “Mecânica” (540h) e “Inteligência artificial” (540h); 

 10º semestre: “Automação” (360h) e “Liderança, gestão e gerenciamento de 

projetos” (360h). 

 

Neste curso, segundo um dos entrevistados, o projeto é estruturado com base em 

“desafios”. A operacionalização dessa ideia se dá por meio de objetivos teóricos e práticos. 

Como exemplo, um objetivo teórico pode ser a compreensão de determinado conceito, que 
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pode ser cumprido por meio da realização de uma lista de exercícios, da escrita de um 

relatório técnico sobre o projeto e/ou do desenvolvimento de um texto conceitual. Os 

objetivos práticos estão mais diretamente relacionados ao avanço do projeto em si, desde, 

por exemplo, a identificação de uma demanda por um produto ou serviço até a fabricação do 

protótipo.  

Finalmente, do ponto de vista prático, o curso de Engenharia da Complexidade da 

UNICAP ilustra a ideia do projeto como pilar central. Os quatro primeiros anos do curso são 

organizados em torno de “projetos estruturantes”227, nos quais são desenvolvidas todas as 

atividades pedagógicas do curso. No primeiro ano, o projeto trata da análise de um veículo 

aéreo não tripulado (Projeto “Drone”). No segundo ano, inicia-se o projeto de concepção de 

um barco controlado remotamente e autônomo em energia (Projeto “Barco Sustentável e 

Autônomo”), que continua como projeto estruturante no terceiro ano. Finalmente, no quarto 

ano os estudantes realizam o projeto de uma habitação simples e acessível em termos de 

custo e know-how que pode atender a uma necessidade básica de moradia (Projeto “Casa do 

Futuro”). 

 

Especialização setorial. O segundo aspecto-chave identificado na construção dos cursos 

baseados no paradigma da complexidade é a especialização setorial, temática ou por campo 

de atuação. 

O curso de Engenharia da Complexidade da USP ilustra essa ideia. De acordo com o 

PPP, no último ano do curso são oferecidos três “módulos temáticos” baseados em “campos 

de atuação prioritários” no contexto do desenvolvimento sustentável da sociedade: 

 Módulo “Cidades”: contempla as disciplinas “Introdução às Questões 

Urbanas”, “Matriz de Risco”, “Planejamento Urbano”, “Smart Cities”, 

“Saneamento Básico”, “Administração Pública”, no 1º semestre; e “Gestão 

de Serviços Urbanos e Cirência dos Dados”, “Poluição e Meio Ambiente”, 

“Materiais para o Habitat”, “Mobilidade Urbana” e “Economia dos Projetos 

Urbanos”, no 2º semestre; 

 Módulo “Serviços”: contempla as disciplinas “Introdução aos Serviços 

Complexos”, “Matriz de Risco”, “Administração Pública”, “Gestão de 

                                                          
 

227UNICAP – Bacharelado em Engenharia da Complexidade – Domínios de conhecimento do curso. Disponível 

em: <https://portal.unicap.br/w/engenharia-da-complexidade#v-pills-4/0>. Acesso em: 13 mai. 2021. 
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Serviços”, “Administração e Organização do Trabalho”, “Serviços de 

Educação, Saúde e Segurança 1”, no 1º semestre; e “Ciência dos Dados 

aplicada a Serviços”, “Economia aplicada a Serviços”, “Ferramentas de 

Apoio à Decisão”, “Trabalho e Psicodinâmica do Trabalho em Serviços” e 

“Serviços de Educação, Saúde e Segurança 2”, no 2º semestre; 

 Módulo “Energia e Recursos do Mar”: contempla as disciplinas “Introdução 

às questões de Energia e de Recursos do Mar”, “Matriz de Risco”, “Fontes de 

Energia: eólica, correnteza, ondas e solar”, “Armazenamento e Transmissão 

de Energia”, “Sistemas Integrados de Monitoramento”, “Recursos Biológicos 

do Mar”, no 1º semestre; e “Ciências dos Dados Aplicada à Exploração 

Marítima e à Produção de Energia”, “Sistemas Integrados para Exploração 

dos Recursos do Mar e Produção de Energia”, “Operações Marítimas: 

Infraestrutura Portuária e Logística”, “Proteção, Preservação e Regeneração 

dos Ecossistemas Marinhos” e “Recursos Minerais Marítimos”, no 2º 

semestre. 

 

O projeto do curso propõe que estes sejam os módulos iniciais, abrindo a 

possibilidade de criação de outros módulos temáticos de maneira a atender as demandas da 

sociedade e acompanhar a evolução do conhecimento e o avanço tecnológico. 

Outro exemplo é a instituição parceira da UNICAP no oferecimento do curso de 

Engenharia da Complexidade, o Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM). No curso de 

Engenharia Generalista oferecido pela instituição, o último ano possibilita a especialização 

em três grandes áreas: 

 Energia: contempla as subáreas “Energia e Cidades do Futuro” e “Engenharia 

de Sistemas Elétricos”; 

 Indústria: contempla as subáreas “Automação Industrial e Mecatrônica” e 

“Logística e Compras”; 

 Tecnologia da Informação e Serviços: contempla as subáreas “Governança 

de Rede” e “Gestão de Sistemas de Informação e Engenharia Financeira”. 

 

Outros exemplos que não estão no grupo de cursos estudados nesta pesquisa podem 

ser citados. Por exemplo, o bacharelado em Engenharia Generalista da Technical University 

of Denmark oferece quatro áreas de especialização: Living Systems; Cyber Systems; 
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Advanced Materials; e Future Energy228. O King’s College London, que também oferece o 

curso de Engenharia Generalista, oferece os seguintes “módulos temáticos”: 

Sustentabilidade; Pensamento Sistêmico; Modelagem e Simulação; Software e 

Programação; Design em Engenharia; e Gestão e Empreendedorismo. 

Tais propostas permitem retomar algumas ideias importantes relacionadas ao 

paradigma da complexidade. Em primeiro lugar, é possível distinguir entre especialização e 

hiperespecialização. Como explica Morin (2017b, p. 13-15), a especialização pode favorecer 

o desempenho dos especialistas em seus compartimentos ao mesmo tempo que favorece a 

cooperação e a produção de conhecimento, enquanto a hiperespecialização é uma 

especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma problemática 

global ou em uma concepção de conjunto do objeto do qual ela considera apenas um aspecto 

(Morin, 2017b, p. 13-15). Nesse sentido, muda-se o paradigma de separação das engenharias 

especialistas em “áreas de conhecimento”, para um paradigma que reconheça a 

complexidade entre elas e que as conecte em torno de “setores”, “temáticas” ou “campos de 

atuação”. Além disso, combate-se a ideia de que os cursos de Engenharia da Complexidade 

ou Engenharia Generalista buscam formar “engenheiros que sabem tudo de nada ou nada de 

tudo”, como comentou um dos entrevistados, defendendo-se um outro conceito de 

especialização, que não exclui nem se contrapõe à formação tradicional; pelo contrário, as 

integra. 

Fundamentalmente, os cursos de engenharia baseados no paradigma da 

complexidade buscam possibilitar ao(à) aluno(a) desenvolver uma visão de mundo e uma 

abordagem de engenharia capazes de conectar enquanto reconhecem a utilidade e a 

necessidade de separar; de decompor, mas também recompor; de integrar ao invés de 

eliminar a complexidade; e de construir problemas e fornecer soluções, especialmente 

àqueles que virão a existir nas próximas décadas que exercerá sua profissão, possivelmente 

exigindo conhecimentos diferentes do que os que estarão disponíveis durante sua formação. 

 

                                                          
 

228Technical University of Denmark – Bachelor in General Engineering – Study Plan. Disponível em: 

<https://studieinformation.dtu.dk/english/Bachelor-of-science-in-engineering/General-Engineering/study-

plan>. Acesso em: 14 mai. 2021. 
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6.3.3 Novas escolas de engenharia 

Dentre as propostas consideradas inovadoras, apenas três não estão incluídas na 

caraterística “modalidade de engenharia”: os cursos de Engenharia Mecânica, Mecatrônica 

e da Computação, do Insper (antigo Ibmec)229.  

Fundado em 1987, o Insper possui tradição nas áreas de Negócios, Economia e 

Direito, principalmente em cursos de pós-graduação lato sensu. Como reflexo de uma 

mudança de estratégia institucional230, após 28 anos, em 2015, foi fundada no Insper a 

Faculdade de Engenharia, que se destaca pelas condições únicas da sua criação. Conforme 

declarou um dos entrevistados, membro do grupo idealizador da Faculdade de Engenharia, 

um “ponto-chave no caso dos cursos de engenharia do Insper, com relação aos cursos 

inovadores de grandes escolas de engenharia brasileiras, é que [os cursos de engenharia do 

Insper] não foram transformados ou mudados, mas sim criados do zero (...) A Faculdade de 

Engenharia, como um todo, foi criada do zero”. Nesse sentido, à imagem do Franklin W. 

Olin College of Engineering231, no qual foi inspirada a Faculdade de Engenharia do Insper, 

é possível avançar no debate sobre paradigmas alternativos ao paradigma clássico, passando 

da discussão de um curso específico para uma escola de engenharia. 

 

Infraestrutura e papel do professor. Um primeiro ponto a ser destacado é a infraestrutura 

que dá suporte ao desenvolvimento de projetos, pilar central do curso. Um dos entrevistados 

descreve este aspecto de uma disciplina que ministra para turmas de 30 alunos: equipe 

formada por um professor especialista, um professor assistente (ambos com formação em 

engenharia) e quatro técnicos; e laboratório contendo três centros de usinagem, cinco 

impressoras 3D industriais e outras máquinas como injetora e solda. Aliado a isso, o Insper 

instituiu uma “política de laboratório de porta aberta”, a partir da qual os laboratórios ficam 

abertos das 8h às 22h, disponíveis para uso dos(as) alunos(as). Este conjunto de fatores tem 

consequências para o trabalho do professor (especialista, responsável pela disciplina), 

                                                          
 

229Época Negócios (2009). Ibmec São Paulo muda de nome. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI72322-16370,00-

IBMEC+SAO+PAULO+MUDA+DE+NOME.html>. Acesso em: 14 mai. 2021. 

230Apsis (2011). Grupo Ibmec muda estratégia e foca expansão orgânica. Disponível em: 

<https://www.apsis.com.br/blog/noticias/grupo-ibmec-muda-estrategia-e-foca-expansao-organica/>. Acesso 

em: 14 mai. 2021. 

231Há diversos estudos publicados sobre o caso do Franklin W. Olin College of Engineering, como por exemplo, 

Somerville et al. (2005), Guizzo (2006) e Goldberg (2014). 
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fazendo com que atue também como gestor de equipe e de custos do laboratório. Como 

explicou um dos entrevistados, “cada disciplina possui um budget que deve ser gerido pelo 

professor responsável”. 

 

Disciplinas e avaliação. Os semestres dos cursos de engenharia do Insper podem ter no 

máximo cinco disciplinas por semestre. O tempo dedicado pelos(as) estudantes no 

desenvolvimento dos projetos é contabilizado como crédito, incluindo as “office hours”, 

período em que o(a) professor(a) fica disponível para conversar e tirar dúvidas sobre 

quaisquer aspectos relacionados à disciplina ou ao projeto. Embora haja alta assiduidade por 

parte dos alunos, a atribuição de créditos não é condicionada à participação nessa atividade. 

A avaliação é realizada com base em escalas: insatisfatório, em desenvolvimento, 

essencial, proficiência e avançado. Como explicou um dos entrevistados, embora “o MEC 

obrigue a transformar em nota, número”, a ideia da avaliação no Insper é que “a escolha é 

do aluno se quer ser avançado nessa ou naquela área (...) não precisa ser avançado em tudo 

(...) o entendimento é o de que deve-se exigir o essencial e, a partir deste ponto, proporcionar 

ao aluno espaço e tempo para alcançar níveis de proficiência ou avançado nas áreas que 

desejar”. 

Um outro aspecto da avaliação, considerado fundamental pelos entrevistados, é o 

condicionamento do estágio à realização do “projeto final em engenharia”. A ideia é “ter o 

engenheiro formado ainda na escola”, como explica um dos entrevistados. Ainda, vale 

registrar que os projetos finais reúnem estudantes dos três cursos de engenharia. 

 

 “A grande aposta” e os pilares da proposta pedagógica. Como relatou um dos 

entrevistados que participou da idealização da Faculdade de Engenharia, a “grande aposta 

dos cursos de engenharia é a experimentação como processo de abreviação da formação”.  

O entrevistado explica que um dos pilares que sustentam essa ideia é a de 

“aprendizado intuitivo desde o começo”, exemplificando que “no primeiro ano do curso, “os 

alunos têm que aprender o conceito de equações diferenciais pela simulação de fluxos de 

estoque (...) eles têm que modelar matematicamente fluxos de estoque e simular com 

números e só aprendem formalmente equações diferencias em semestres posteriores”. 

O segundo pilar é o empreendedorismo, entendido, na escola, como a “capacidade 

de mobilizar conhecimento para colocar uma tecnologia em prática”. Como explica um dos 

entrevistados, relacionado a esse pilar está a ideia de que “não existe saber o conteúdo, mas 

sim saber o que fazer com o conteúdo”. 
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O terceiro pilar é o “projeto como bandeira metodológica”, baseado na ideia de que 

“a teoria não é um passo anterior à prática e vice-versa (...) de que uma não é a confirmação 

da outra”. Aliado a isso, está a ideia de “consciência de contexto”, trabalhada com e pelos(as) 

alunos(as) ao longo de todo curso, com especial atenção nas atividades de desenvolvimento 

de projeto, visando “combater a narrativa do determinismo tecnológico”. 

Finalmente, o quarto pilar pode ser entedido pelo “princípio de motivação intrínseca 

do aluno”, baseado nas seguintes ideias: 

i. Autonomia crescente: à medida que o curso avança, o(a) estudante passa a ter 

cada vez mais autonomia sobre “como vai aprender, como vai ser o projeto, 

os tema, a avaliação, entre outros aspectos”; 

ii. Senso de propósito: relacionar o projeto a algo que é importante para o(a) 

estudante e direcionar as discussões para que ele(a) entenda o porquê está 

aprendendo aquilo dentro da sua individualidade; 

iii. Senso de competência: como explica um dos entrevistados, a ideia é a de que 

“a motivação morre se o aluno sentir que o obstáculo é instransponível (...) é 

preciso que ele veja que é desafiador, mas que com muito esforço pode 

conseguir”.  

 

Estrutura não-departamental. Entre todos os entrevistados do Insper, incluindo 

professores, coordenadores de curso e diretores da escola, há consenso de que a 

operacionalização do modelo de ensino só é possível devido à estrutura não-departamental 

da instituição. 

Como explica um deles, a Diretoria de Educação e Aprendizagem (DEA) “não olha 

para um curso X ou Y (...) olha para um público-alvo, ou seja, para a graduação, a pós-

graduação”. Embora haja três cursos de Engenharia, assim como os de Administração, 

Direito e Economia, todos “avançam e evoluem no mesmo sentido do planejamento 

estratégico da instituição”. Segundo outro entrevistado, a atuação da DEA se dá de “maneira 

top-down e bottom-up (...) planta e espalha sementes”. Tais sementes podem ser “colhidas e 

plantadas em quaisquer cursos do Insper”, independentemente da área, possibilitando a 

integração de professores e currículos, a realização de projetos integrados e a disseminação 

de melhorias e inovações no ensino. 
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6.4 Barreiras 

Retoma-se aqui a proposição de Morin (2011a) sobre as condições para o 

desaparecimento gradual e para a substituição de um paradigma dominante/absolutizado (ver 

seções 4.2, 4.3 e 4.4). Segundo o autor, para que isso ocorra, são necessárias grandes 

transformações sociais e culturais, pois a revolução paradigmática ameaça não apenas 

conceitos, ideias e teorias, mas também o estatuto, o prestígio, a carreira de todos os que 

vivem material e psiquicamente da crença estabelecida. 

Nesse contexto, buscou-se por meio das entrevistas identificar as barreiras 

enfrentadas pelos envolvidos nas iniciativas e ações descritas. Visando avançar no 

entendimento dessas barreiras, buscou-se agrupá-las de acordo com a natureza das questões 

envolvidas e, a partir disso, compreender de que maneira elas foram ou não, ou poderiam 

ser, superadas. Sem perder de vista a complexidade da relação entre elas, foi possível 

identificar barreiras do tipo educacional, geracional, sociocultural, comunicacional e de 

poder. 

 

6.4.1 Educacional 

As barreiras do tipo educacional estão relacionadas a questões de organização dos 

cursos, do trabalho acadêmico e do sistema educacional de maneira mais abrangente, e de 

metodologia de ensino. 

Diversos fatores limitantes foram apontados pelos entrevistados, como por exemplo, 

o tamanho da turma, a sobrecarga didática aliada à não contabilização de créditos de projeto 

e a organização departamental associada ao modelo de competição entre departamentos por 

crédito. 

Há também a questão do sistema de avaliação docente que não estimula, nem mesmo 

reconhece, as atividades de ensino, o que leva à priorização de atividades ligadas à pós-

graduação em detrimento – quando poderia ser em sinergia com – da graduação. Como relata 

um dos entrevistados, a “graduação e a pós-graduação são mundos à parte e, se quer 

sobreviver, o docente é obrigado a priorizar a segunda (...) esses dois mundos não cooperam, 

eles concorrem”. Numa perspectiva mais ampla, há na literatura discussões sobre os 

impactos negativos do sistema de avaliação na saúde mental dos docentes (Kawasaki, 2020). 

Metodologias de ensino baseadas em projetos aparecem como importante ferramenta 

para mudança de paradigma no ensino em engenharia (ver seção 5.2.3), mas também trazem 

questões que precisam ser melhor compreendidas. Um dos entrevistados questiona: “como 

implementar um modelo baseado em projetos se os professores não sabem trabalhar com 
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projetos?”. O docente aponta a ausência de capacitação docente, assim como a deficiência 

no conhecimento teórico e prático sobre projetos por parte do corpo docente e discente.  

Relacionado a isso, há confusão entre duas questões importantes, mas distintas: 

“metodologia de ensino” e “política pedagógica”. Como explica um dos entrevistados, a 

“maneira de colocar em prática, através do PBL, por exemplo, é uma questão puramente 

metodológica, não de projeto de formação (...) a ênfase em metodologias ativas, primeiro, 

como se fosse novidade e como se não tivessem contempladas em DCNs anteriores, e 

segundo, como se fosse a questão central, é confundida com a discussão fundamental que é 

sobre formação, sobre política pedagógica, sobre visão de educação (...) dar um nome bonito 

não basta”. 

 

6.4.2 Geracional 

“Reproduzimos o que nos produziu”. Esta fala, que poderia ser de Morin ao tratar do 

princípio da recursividade organizacional (ver seção 4.1.2), é, na verdade, de um docente 

participante da pesquisa. O entrevistado comenta que, na sua percepção, a possibilidade de 

mudança de paradigma na educação em engenharia passa pela renovação geracional nas 

universidades e em instituições como CAPES e CNPq. Para ele, a “geração atual de docentes 

ensina como foram ensinados e não possui incentivo para mudar”. Na visão do entrevistado, 

esta mudança geracional se estende, consequentemente, aos cargos diretivos, uma vez que 

são exercidos por docentes.  

Um dos entrevistados faz uma crítica à formação na pós-graduação. Para ele, os 

programas têm reproduzido um modelo de formação de “professores formados em cativeiro 

(...) excelentes publicadores”, e questiona se esta futura geração de docentes representará 

uma mudança para um paradigma que previligia ainda mais as métricas de pesquisa em 

detrimento do ensino na graduação. Nessa linha, o docente propõe que “é urgente integrar a 

graduação e a pós-graduação”. 

Outro entrevistado que tratou da questão geracional propõe que “há espaço também 

para esta visão [paradigma clássico da engenharia] (...) há disciplinas que precisam desse 

tipo de abordagem”. Diante dessas barreiras, que “não são imutáveis, mas são difíceis de 

mudar, pois levam tempo”, é preciso “reconhecer a existência dessa visão e encontrar 

maneiras de lidar”. 

A questão geracional também pode ser vista sobre outra perspectiva: a dos 

estudantes. Um dos entrevistados aponta a “diferença entre gerações com relação à dinâmica 

de aprendizagem”, e complementa que hoje percebe nos estudantes um “perfil imediatista, 
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de imaturidade, o que favorece a hipersimplificação das coisas e da própria formação”. 

Aliado a isso, o entrevistado pontua que no Brasil “a engenharia tem dificuldade de se 

modernizar”, e que isso possui duas consequências: por um lado, cada vez mais os cursos de 

engenharia têm se tornado menos atrativos para estudantes interessados em tecnologia e 

inovação; e, por outro, cada vez mais estudantes de engenharia buscam oportunidades em 

áreas fora da engenharia e a “saída mais fácil é o mercado financeiro que possui facilidade 

para se modernizar”. Para o docente, existe “toda uma geração desiludida com a formação 

[em engenharia] que teve (...) tecnicamente bons, mas que não sabem o real significado de 

ser engenheiro (...) acabam exercendo funções que não são de engenharia”. E conclui: “é a 

engenharia que perde”. 

 

6.4.3 Sociocultural 

As barreiras socioculturais estão intimamente ligadas às barreiras educacionais e 

geracionais. Um dos entrevistados apontou o “paradigma de transmissão do conhecimento” 

onde o professor é o “detentor do conhecimento”. Para este participante, é preciso que o 

docente “aprenda a admitir que não sabe ou que não tem a resposta para a pergunta do aluno 

ou ao menos admitir que não tem uma resposta imediata (...) e isso faz com que [o docente] 

necessite a reaprender a dar aula”. 

Outro participante amplia essa questão e cita a “cultura da dicotomia entre pesquisa 

vs. ensino” e a “cultura da dicotomia entre formação para a vida vs. formação para o 

mercado”. Na sua visão, este é um “problema multidimensional e multifatorial”, pois 

envolve a mudança da “cultura das instituições, professores, alunos e pais de alunos”. 

Nessa linha, outro entrevistado comenta sobre a “perda de preocupação com a 

formação filosófica e científica da educação superior, levando à aproximação da formação 

técnica (...) reflexo da incapacidade da universidade de enxergar em longo prazo”. Para este 

docente, essa “visão mecanicista e reducionista da educação está ligada à lógica do domínio 

do trabalho (...) antes a universidade era buscada por quem desejava ser pensador, agente 

social (...) hoje faz-se universidade para trabalhar (...) essa é a expectativa dos alunos, pois 

são ensinados para isso (...) deixou-se de ter aspirações de outra natureza que não seja ter 

um emprego, nem mesmo uma profissão”. 

 

6.4.4 Comunicacional 

As barreiras do tipo comunicacional têm relação com a seguinte questão: “como 

comunicar uma proposta que ameaça conceitos, ideias, teorias e paradigmas já 
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estabelecidos?”. Esta pergunta pode ser vista sob diferentes perspectivas, complementares e 

divergentes. 

Um participante da criação de um dos cursos de Engenharia da Complexidade 

estudados observa que “não dá para fazer uma ruptura de uma hora para outra (...) temos que 

saber colocar um pé em cada barco (...) não podemos nos fechar e dizer que a Engenharia da 

Complexidade tem que estar presente, para não fechar o diálogo (...) precisamos de uma 

mudança cultural”. Outro entrevistado, que também participou da discussão da criação deste 

curso, considera que “a proposta é muito romântica (...) é moderna e justamente por isso 

esbarra na visão tradicionalista da engenharia”. Em sua visão, a “demanda é por cursos 

estabelecidos, que têm um mercado e uma área de atuação bem definidos (...) a [Engenharia 

da] Complexidade tem sua importância, mas não tem um campo de atuação claramente 

definido” e acrescenta que “não existem empresas dizendo ‘procuro engenehiros da 

complexidade’” e que “quem procura engenharia procura algo mais estabelecido, o estudante 

é muito pragmático”. 

Nessa mesma linha, um participante da criação de um dos cursos de Engenharia 

Física estudados, cita a área de Física Médica e aponta que falta à primeira “uma clara 

definição da necessidade e de uma área de atuação específica (...) a própria demanda da 

sociedade que vai definir a demanda pelo curso (...) é preciso formar um nicho de atuação 

bem definido para as pessoas entenderem”. Sobre este tema, um dos entrevistados questiona: 

“como valorizar um profissional sem rótulo? Pois essa é a visão não só dos órgãos de 

regulação, mas das empresas e também da sociedade”; enquanto outro propõe que “não se 

deve prender-se ao nome de batismo, seja Complexidade, Física ou outra engenharia 

qualquer (...) deve-se falar em competências (...) o CREA não sabe e não quer saber o que é 

Engenharia da Complexidade”. 

Um docente, que trouxe a ideia do curso de Engenharia Física para a sua 

universidade, sinaliza a questão da comunicação interna. Segundo seu relato, a proposta de 

criação do curso teve apoio de diversos departamentos de Engenharia, de Física e de 

Matemática na fase de desenvolvimento. Porém, o apoio transformou-se em resistência a 

partir do momento que os departamentos viram no novo curso um “adversário na disputa por 

alunos”. Outro entrevistado, envolvido na criação do curso de Engenharia Física de outra 

universidade, relata que os outros departamentos, principalmente o de Física e os das 

Engenharias, acreditavam que o novo curso iria “asfixiá-los”, quando, na sua visão, ocorreria 

justamente o contrário, pois “iria oxigenar os cursos e as disciplinas por atrair um perfil 

diferente de alunos, podendo inclusive beneficiar a pós-graduação”. 
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Ainda, vale registrar o relato de um docente que passou de resistente à entusiasta da 

criação do curso de Engenharia Física em sua universidade: “ao assistir palestras de 

universidades brasileiras que já tinham esse curso e ao tomar conhecimento que 

universidades do mundo todo têm, entre as mais renomadas, inverti a pergunta: ‘como é que 

eu não sabia disso antes? Como é que a minha universidade ainda não tem esse curso?’”. O 

docente, que veio a se tornar professor e coordenador do curso, complementa dizendo que é 

“difícil falar para convertidos”, mas que é preciso “desenvolver uma estratégia de 

comunicação para envolve-los”. 

 

6.4.5 Poder 

As barreiras ligadas a questões de poder podem estar relacionadas a disputas internas 

ou influências externas à universidade. 

Há diversos tipos de disputas, como por exemplo, a já mencionada percepção de que 

um novo curso pode “roubar bons alunos” e/ou “asfixiar os cursos tradicionais de 

engenharia”. 

Há também disputas entre departamentos de Engenharia e de ciências exatas pela 

oferta de créditos. Um dos entrevistados, que coordenou a reformulação de um curso de 

engenharia considerado inovador (ver seção 6.3), apontou a “governança diferente de 

institutos e departamentos de engenharia e do ciclo básico” como uma das principais 

barreiras. Outro participante aponta a “disputa por pequenos poderes dentro da universidade, 

favorecida pela estrutura departamental tradicional”. Na sua percepção, a possibilidade de 

criação de um novo curso “representou uma ameaça àqueles cujos poderes estavam 

estabelecidos”.  

Outra questão levantada pelos participantes está relacionada à avaliação de cursos 

pelo INEP. O entrevistado observa que “a subjetividade inerente da avaliação não é ruim em 

si, mas traz um desincentivo para a inovação, pois representa um risco para a instituição que 

ousa fazer algo diferente das DCNs”. Para este docente, é preciso existir “instituições 

dispostas a correr o risco de receber uma avaliação ruim”. Relacionado a isso, outro docente 

observa que “há um movimento de valorização de organismos de avaliação internacionais, 

como a ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology)”. 

Por fim, um dos entrevistados amplia a discussão ao analisar a questão do poder sob 

uma perspectiva global: “há uma divisão internacional do trabalho na área da educação e da 

ciência (...) as melhores ideias ficam reservadas às universidades dos EUA e Europa, o que 

é garantido por um mecanismo internacional de subserviência (...) a forma mais segura de 
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ganhar poder é pegar um sistema conhecido, conhecer mais sobre ele e mantê-lo exatamente 

do mesmo jeito, para não ter surpresas (...) o resultado é o controle, o domínio e a mesmice”. 
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7 Rumo a um novo paradigma na educação em engenharia? Breve 

discussão e reflexão final  

Ao longo da realização desta tese, me deparei com questionamentos difíceis de 

responder ou compreender. Na verdade, antes mesmo de saber se ela existiria. No processo 

seletivo, após apresentar o projeto de pesquisa – que, embora tenha mudado, manteve a 

essência –, recebi a avaliação de que minha proposta “não era de engenharia” e que eu 

“deveria fazer a tese na filosofia”. Já matriculado – ufa, passei! – e cursando disciplinas da 

engenharia, ouvi que minha tese “não tinha contribuição para a engenharia de produção”. 

Em outras ocasiões, que “não daria para publicar em revistas de Engenharias III” e que “as 

revistas dificilmente iriam aceitar Morin”. 

À época, tais questionamentos bagunçaram (ainda mais) as ideias. Não estava 

suficientemente equipado conceitual e metodologicamente para respondê-los. Abalaram – 

por que não admitir? – o sujeito-pesquisador. Hoje, porém, parecem surtir efeito contrário, 

pois, como propõe Morin, podem indicar que a proposta representava uma ameaça aos 

conceitos, ideias, teorias e prestígio daqueles que viviam – talvez ainda vivam – material e 

psiquicamente da crença estabelecida. Mas ao invés de ameaçar, como dialogar? Ou melhor: 

como ameaçar e dialogar ao mesmo tempo? A complexidade pode ser uma possibilidade. 

Mas entre tantas possibilidades, é preciso refletir criticamente: qual complexidade? 

A complexidade pode ser um objeto, um olhar, um curso, um método. Não há erro 

ou demérito em qualquer dessas possibilidades. Não há hierarquia entre elas, nem melhores 

ou piores. Mas é preciso reconhecer suas diferenças e complementaridades; distingui-las e 

relacioná-las. Não fazê-lo é correr o risco de desenvolver “inovações na educação em 

engenharia”, “cursos inovadores de engenharia”, “novas abordagens pedagógicas em 

engenharia”, etc., enquanto o paradigma se mantém intacto. É, portanto, perpetuar o 

paradigma clássico. 

Uma avaliação crítica de “propostas baseadas em paradigmas alternativos” sugere a 

necessidade não só de questionar de que maneira elas se opõem (ou ameaçam) e agregam 

(ou dialogam com) às “propostas tradicionais”, mas de que maneira mexem nas estruturas 

de poder que a sustentam? Todo esforço é válido – de ações isoladas às institucionais, de 

cursos inovadores a novas escolas de engenharia –, cada ser desviante conta – professores, 

pesquisadores, estudantes –, mas como dialogar com quem não quer dialogar?  

As propostas ditas inovadoras não são melhores nem piores que as tradicionais. 

Também não são substitutas. Inclusive, pode-se questionar qual sentido teriam tais propostas 
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inovadoras, baseadas em paradigmas alternativos, sem as tradicionais? Pelo próprio conceito 

de paradigma, seria possível propor algo que não tenha marcas, ou ao menos vestígios, do 

pensamento cartesiano? É preciso, portanto, encontrar maneiras de ameaçar este último, sem, 

no entanto, extingui-lo. Incorporar e agregar à engenharia da mesmice, não extingui-la – 

afinal, as Engenharias da Complexidade, de Sistemas, Física, assim como as Escolas de 

Engenharia do Insper e do Olin College, perderiam seu norte. 

Enfim, é preciso desenvolver uma outra tese, contrapondo-se a esta, propondo o 

debate sobre “os limites do paradigma da complexidade e as contribuições da abordagem 

clássica da engenharia”. 
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8 Conclusão 

Neste capítulo final, busca-se retomar as questões de pesquisa, sintetizar as 

contribuições e refletir sobre as limitações e perspectivas futuras. 

Esta tese foi guiada por três questões de pesquisa. A seguir, para cada uma delas, 

busca-se explicar o caminho percorrido para respondê-las e sintetizar as contribuições 

decorrentes desse processo. 

 

8.1 Contribuições 

Questão 1: Como diferenciar e integrar diferentes escolas de pensamento da complexidade 

e como inserí-las no contexto da educação em engenharia? 

Verificou-se, inicialmente, a necessidade de uma discussão conceitual sobre 

complexidade, visando a definição, distinção e desambiguação de conceitos. Esta discussão 

envolveu o estabelecimento de noções gerais, uma revisão sobre a história e epistemologia 

da complexidade, a identificação de diversas tipologias da complexidade e a distinção entre 

escolas da complexidade (capítulo 3). A partir disso, foi possível identificar a necessidade 

de se desenvolver um conceito de paradigma, reconhecendo sua centralidade no contexto da 

educação em engenharia (capítulo 4), e sistematizar as temáticas, usos e contribuições da 

complexidade na literatura de educação em engenharia (capítulo 5). 

Em síntese, os achados da pesquisa permitem contribuir para responder a primeira 

questão da seguinte maneira: 

 Há duas principais escolas de pensamento da complexidade, representadas, 

respectivamente, pelas abordagens restrita e geral, que possuem diferenças 

epistemológicas, ontológicas e metodológicas fundamentais; 

 A integração de abordagens da complexidade requer a compreensão da relação 

dialógica de antagonismo e complementaridade entre a complexidade restrita e 

geral; 

 As tipologias da complexidade se diferenciam quanto ao fenômeno de interesse, 

objetivos, métodos e pressupostos filosóficos; 

 A complexidade contribui para a EER quanto aos seguintes temas: perspectivas 

epistemológicas e ontológicas da engenharia; competências; abordagens 

pedagógicas; relação entre complexidade, sustentabilidade e 
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transdisciplinaridade; axiologia; e transformação sistêmica da educação em 

engenharia. 

 

Questão 2: Quais os avanços alcançados e as barreiras enfrentadas pelas propostas/ações 

de transformação da educação em engenharia baseadas em paradigmas alternativos? 

Realizou-se a coleta de dados que envolveu o estudo de projetos pedagógicos e 

relatórios, análise documental e entrevistas. Inicialmente, buscou-se entender como ocorreu 

o surgimento de oportunidades de ações em educação em engenharia e como se deu o 

envolvimento dos entrevistados com tais projetos, com base na discussão sobre suas 

trajetórias profissionais (seção 6.1). Foi possível identificar desde ações em educação em 

engenharia com impacto pontual até transformações estruturais institucionais (seção 6.2), 

assim como propostas inovadoras de formação em novas modalidades de engenharia, 

organização curricular e abordagem pedagógica, até novas escolas de engenharias (seção 

6.3). Além disso, identificou-se as principais barreiras ao avanço dessas ações/propostas e 

propôs-se agrupá-las de acordo com a natureza das questões envolvidas (seção 6.4). 

Em síntese, os achados da pesquisa permitem contribuir para responder a segunda 

questão da seguinte maneira: 

 Os avanços na construção de novos paradigmas de educação em engenharia 

podem ser verificados por meio de ações isoladas e institucionais, programas 

institucionalizados e criação de estruturas institucionais; cursos em novas 

modalidades de engenharia, que apresentam organização curricular e/ou 

abordagem pedagógica inovadoras; e novas escolas de engenharia baseadas 

em modelos de ensino inovadores; 

  As principais barreiras à construção de novos paradigmas de educação em 

engenharia estão relacionadas a questões de naturezas diversas: educacional, 

geracional, sociocultural, comunicacional e de poder. 

 

Questão 3: De que maneira tais propostas/ações podem ser conectadas visando estimular 

a colaboração, fomentar novos projetos e superar os limites do paradigma clássico de 

educação em engenharia? 

No contexto da discussão sobre a noção moriniana de paradigma, do paradigma 

clássico da engenharia e do paradigma da complexidade (capítulo 4), foram realizadas as 
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seguintes proposições: i) Propostas/ações de transformação da educação em engenharia, 

embora busquem superar o que pode ser chamado de paradigma de simplificação, podem 

conservar princípios deste paradigma, restringindo a problemática da complexidade ao 

sistema, enquanto o pensamento que o concebe permanece intocado; ii) Propostas/ações que 

abordam o problema fundamental da complexidade, i.e., o problema paradigmático, de 

organização e construção do pensamento, são difusas, raras ou pouco conhecidas/difundidas; 

e iii) Pode haver divergências filosóficas, teóricas e metodológicas entre as propostas/ações, 

levando ao entendimento de que são incomensuráveis, quando não o são, e, mais que isso, a 

diversidade de abordagens favorece e potencializa o desenvolvimento de paradigmas 

alternativos ao paradigma clássico. 

Diante do exposto até aqui, pode-se dizer que há diversas ações, propostas, iniciativas 

e projetos que, em essência, representam novos paradigmas em educação em engenharia, 

mas que, na prática, enfrentam barreiras e resistências que limitam e até mesmo impedem 

seu avanço (i). Foram identificados indivíduos e pequenos grupos que abordam o problema 

paradigmático da complexidade, mas que o fazem de maneira isolada e desconectada, 

fazendo com que haja pouca cooperação entre elas e pouco conhecimento sobre elas (ii). 

Diante da diversidade de abordagens para construção de novos paradigmas em educação em 

engenharia, foram identificadas desde ações isoladas e institucionais até propostas de cursos 

inovadores e novas escolas de engenharia, o que possibilitou a discussão da importância da 

transformação nos diversos níveis das instituições e da possibilidade de integração entre elas 

(iii). 

Em síntese, os achados da pesquisa permitem contribuir para responder a terceira 

questão da seguinte maneira: 

 Compreender os diferentes níveis de ação em educação em engenharia – de 

ações isoladas a novas escolas de engenharia – e a importância de atuar em 

todos eles, de maneira simultânea e integrada; 

 Reconhecer a educação em engenharia como campo de atuação, favorecendo 

a criação de oportunidades de ação e pesquisa na área de Engineering 

Education Research, já consolidada internacionalmente; 

 Criação de fóruns, congressos e espaços institucionais de exposição, 

discussão e difusão de propostas inovadoras em educação em engenharia, 

favorecendo a articulação de atores e a geração de oportunidades de 

colaboração; 
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 Fortalecimento e integração de grupos de pesquisa nacionais, criação de 

centros de pesquisa e desenvolvimento de redes de pesquisa internacionais; 

 Incentivo à realização de dissertações e teses, criação de linhas de pesquisa e 

proposição de projetos temáticos na área de EER. 

 

8.2 Limitações e perspectivas 

Esta tese possui inúmeras limitações. Metodologicamente, embora tenham sido 

realizados esforços para compreender melhor o papel do pesquisador (seção 2.1.2) e 

adotadas ações para aumentar a confiabilidade e validade dos dados (seção 2.1.3), é preciso 

assumir as limitações próprias da abordagem qualitativa. Nesse sentido, é possível melhorar 

este trabalho a partir de abordagens quantitativas que permitam novos tipos de análise e 

forneçam novos insights sobre as questões propostas. 

Como evidenciou-se ao longo do trabalho, há uma infinidade de abordagens da 

complexidade com significativas diferenças epistemológicas, ontológicas e metodológicas. 

Reforçando esse ponto, Piqueira e Oliveira (2017, p. 251) apontam que os pesquisadores que 

se dedicaram ao estudo de sistemas complexos são de origens tão variadas que, consciente 

ou inconscientemente, o que se sabe hoje é quase uma criação coletiva de toda comunidade 

científica. Assim, a fundamentação teórica e conceitual e o estudo de tipologias da 

complexidade (capítulo 3) estão sujeitas às limitações da abordagem geral da complexidade 

adotada neste trabalho (capítulo 4), que é essencialmente interpretativa.   

Pode-se apontar também limitações conceituais e metodológicas específicas da 

revisão sistemática da literatura sobre complexidade na EER (capítulo 5). Embora os strings 

de busca (Apêndice B) tenham sido elaborados de maneira a abranger uma quantitade 

significativa de periódicos em comparação com outros estudos de revisão sistemática em 

EER (e.g., Borrego et al., 2014, 2015), pode haver contribuições/reflexões importantes em 

estudos publicados em congressos, assim como em textos de discussão publicados por 

organizações/institutos como o SFI232 e o NECSI233. Estudos futuros podem incluir novas 

palavras-chave, journals, congressos e base de dados, além de aperfeiçoar os procedimentos 

para definição da amostra.  

                                                          
 

232Santa Fe Institute Newsletter. Disponível em: <https://www.santafe.edu/news-center/publications>. Acesso 

em 27 dez. 2020. 

233New England Complex Systems Institute. Disponível em: <https://necsi.edu/research>. Acesso em 27 dez. 

2020. 
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Ainda com relação à discussão da literatura, diante da diversidade de maneiras de se 

compreender a complexidade, é preciso observar que estudos em EER que abordam 

determinado tema sob uma “perspectiva da complexidade”, mas que não utilizaram 

explicitamente uma teoria ou conceito da complexidade, não foram incluídos. Também não 

foram contemplados estudos que não tratam da engenharia diretamente, mas de temas 

correlatos que certamente são valiosos para a reflexão sobre a educação em engenharia na 

perspectiva da complexidade, pois convergem para o debate sobre paradigmas mesmo que 

por caminhos distintos. Pode-se apontar, como exemplos, pesquisas que abordam temas 

relacionados à:  

 Sustentabilidade: nas áreas que vem sendo consolidadas como Education for 

Sustainability (Grosseck, Tîru, & Bran, 2019; Wamsler, 2020), em geral, e 

Engineering Education for Sustainable Development, em particular (Quelhas 

et al., 2019; Anholon et al., 2020; Rampasso et al., 2019b, 2020); e na 

construção de organizações (Brunoro, 2013; Bolis, 2015) e sistemas de 

trabalho sustentáveis (Zink, 2014; Béguin & Duarte, 2017);  

 Centralidade do trabalho: no desenvolvimento de projetos de engenharia 

(Lima & Duarte, 2014; Conceição, Broberg, & Duarte, 2020); na construção 

da saúde, das organizações e da sociedade (Sznelwar, 2015), em particular, 

pesquisas fundamentadas na Ergonomia da Atividade (Thatcher, 

Guibourdenche, & Cahour, 2019; Brunoro et al., 2020) e na Psicodinâmica 

do Trabalho (Sznelwar, 2020); e no enfrentamento de problemas globais, 

como energia, urbanização e mudança climática (Thatcher et al., 2018); 

 Transformação da educação superior: instituições (Sigahi, 2017; Sigahi & 

Saltorato, 2020) e trabalho docente (Kawasaki, 2020); 

 

Há inúmeras oportunidades para relacionar os temas mencionados à EER – i.e., 

integrar as pesquisas relacionadas à sustentabilidade, trabalho, educação superior e educação 

em engenharia –, ampliando e aprofundando o debate sobre paradigmas na engenharia. Vale 

registrar aqui a proposição de uma agenda de pesquisa sobre complexidade para EER (seção 

5.3.3). 

Com relação às etapas de pesquisa documental e de campo (capítulo 6), embora a 

significância estatística não tenha sido buscada, pode-se entendê-la como limitação e, ao 

mesmo tempo, como oportunidade de pesquisa. Pode-se ampliar o número de cursos 



227 
 

estudados, documentos analisados e pessoas entrevistadas, assim como a utilização de novos 

métodos de coleta e análise de dados. Nesse sentido, como perspectivas futuras de trabalho, 

sugere-se ampliar a pesquisa documental e de campo incluindo: 

 Análise aprofundada de cursos de graduação em Engenharia Generalista; 

 Cursos de graduação em Educação em Engenharia (Apêndice E); 

 Maior número de cursos de graduação em engenharia com propostas 

transdisciplinares (Apêndice F); 

 Grupos de pesquisa que relacionam engenharia e complexidade, nacionais 

(Apêndice G) e internacionais (Apêndice H); 

 Grupos de pesquisa em educação em engenharia (Apêndice I); 

 Centros de ação em educação em engenharia (Apêndice J); 

 Análise aprofundada e integrada de relatórios de organizações de 

representação (Apêndice K).   

 

8.3 Comentários finais 

Como dito no capítulo inicial, não se espera que esta tese seja uma revolução 

paradigmática, mas sim, talvez, apenas mais uma semente plantada em meio a tantas outras 

identificadas ao longo da sua realização. 

Espera-se que este trabalho contribua para (ou ao menos para a reflexão sobre) a 

construção de novos paradigmas da engenharia. Paradigmas que não normalizem os valores 

dominantes, em detrimento das minorias e dos menos favorecidos econômica, social e 

culturalmente; que não perpetuem as ideias de hierarquia e de dualismo entre aspectos 

técnicos e sociais, típicas de abordagens de engenharia que concebem e “resolvem” 

problemas num vácuo social; que combatam a ideia de que o(a) engenheiro(a) é um(a) agente 

neutro e apolítico, evitando formar profissionais que acreditam ser possível manter as 

emoções e a subjetividade fora dos limites da engenharia; que não cedam à 

hiperespecialização e à cientifização da engenharia, de modo a não favorecer ações baseadas 

somente na racionalidade instrumental-teleológica, legítimas e desejáveis, excluindo outras 

racionalidades como a comunicativa, axiológica e subjetiva; que não eliminem o sujeito e 

não identifiquem tudo o que é subjetivo como erro ou ruído, negando que o(a) engenheiro(a) 

é ele(a) mesmo um sujeito situado cultural, sociológica e historicamente; que reconheçam a 

centralidade do trabalho na construção dos sistemas de produção, da saúde e da sociedade; 
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e  que, enfim, ajudem a evitar novos “Minhocões”, “Brumadinhos”, entre tantos outros danos 

à vida, ao ambiente e à sociedade, dando oportunidade para que o futuro exista. 

Por um novo paradigma que complemente, que agregue ao predominante. Um que 

seja desviante e, se tudo der certo, rejeitado no início – pois, segundo Morin, esse é o 

caminho! Por um novo paradigma que, por um lado, ameace não apenas os conceitos, ideias 

e teorias, mas também o estatuto, o prestígio, da engenharia da mesmice, e, por outro lado, 

que dialogue com ela. Por um novo paradigma que contribua para a formação de 

profissionais do futuro, pois eles são necessários para o agora. 
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Apêndice A – Roteiros de entrevista compreensiva 
 

Roteiro A1 – Uso das abordagens da complexidade na engenharia 

0. Pesquisa prévia sobre o(a) entrevistado(a) – Subsídio às questões 

0.1 Formação 

0.2 Atuação 

0.3 Interesses em complexidade 

 

1. Questões iniciais – Introduzir o indivíduo como sujeito; fixar quadro norteador  

1.1 Como sua formação se relaciona à complexidade? 

1.2 Como sua atuação se relaciona à complexidade? 

1.3 Como se deu seu envolvimento no curso/projeto/pesquisa em complexidade? 

 

2. Questões centrais – Questões que devem ser reforçadas 

2.1 Na sua visão, porque a complexidade é necessária na educação/ação em 

engenharia? 

2.2 Na sua visão, como a complexidade afeta o trabalho do engenheiro? E o 

conhecimento em engenharia?  

2.3 De que maneira a complexidade está inserida nas suas práticas de ensino em 

engenharia? 

2.4 Como essas práticas afetam o aluno/projeto de engenharia? 

2.5 Quais as principais referências nas quais são baseadas suas práticas? 

 

3. Temas periféricos – Podem fornecer importantes insights, mas devem ser controlados 

3.1 Competências do engenheiro de complexidade 

3.2 Abordagens pedagógicas baseadas na complexidade 

3.3 Interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade 

3.4 Ética em engenharia, ética da complexidade 

3.5 Estratégias de transformação da educação em engenharia 

3.6 Significados de engenharia da complexidade 

4. Continuidade da pesquisa – Melhoria do roteiro e estratégia “bola de neve” 

4.1 Na sua opinião, há algum tópico/tema importante que não foi abordado? 

4.2 Teria indicação de potenciais participantes do estudo? 
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Roteiro A2 – Questões mais amplas sobre educação em engenharia 

0. Pesquisa prévia sobre o(a) entrevistado(a) – Subsídio às questões 

0.1 Formação 

0.2 Atuação 

0.3 Interesses de pesquisa 

 

1. Questões iniciais – Introduzir o indivíduo como sujeito; fixar quadro norteador  

1.1 Como sua formação se relaciona à educação em engenharia? 

1.2 Como sua atuação se relaciona à educação em engenharia? 

1.3 Como se deu seu envolvimento na proposta/ação de educação em engenharia? 

 

2. Questões centrais – Questões que devem ser reforçadas 

2.1 Na sua visão, quais os maiores problemas/desafios da educação em engenharia? 

2.2 Na sua visão, quais as principais barreiras para superá-los?  

2.3 De que maneira essas questões afetam a formação em engenharia? 

2.4 De que maneira essas questões afetam suas práticas de ensino/pesquisa? 

2.5 Quais as suas perspectivas de trabalhos futuros relacionadas à educação em 

engenharia? 

 

3. Temas periféricos – Podem fornecer importantes insights, mas devem ser controlados 

3.1 Competências do engenheiro  

3.2 Abordagens pedagógicas inovadoras 

3.3 Interdependência complexidade-sustentabilidade-transdisciplinaridade 

3.4 Ética em engenharia, ética da complexidade 

3.5 Estratégias de transformação da educação em engenharia 

3.6 Outras propostas/ações inovadoras em educação em engenharia 

 

4. Continuidade da pesquisa – Melhoria do roteiro e estratégia “bola de neve” 

4.1 Na sua opinião, há algum tópico/tema importante que não foi abordado? 

4.2 Teria indicação de potenciais participantes do estudo? 
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Apêndice B – Strings de busca da revisão sistemática 

Estratégia String de busca 

1) Combinação 

de palavras-

chave 

Scopus: ( TITLE-ABS-KEY ( "engineer* epistemolog*"  OR  "engineer* learning"  OR  

"engineer* diversity"  OR  "engineer* inclusiveness"  OR  "engineer* assessment"  OR  

"engineer* knowledge"  OR  "engineer* thinking"  OR  "engineer* competenc*"  OR  

"engineer* teaching"  OR  "engineer* instruction*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"engineer* nature"  OR  "nature of engineering"  OR  "engineer* role*"  OR  "role* of 

engineer*"  OR  "engineer* work"  OR  "engineer* philosophy"  OR  "philosophy of 

engineer*"  OR  "engineer* histor*"  OR  "history of engineering"  OR  "engineer* 

culture" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "engineer* values"  OR  "engineer* profession"  OR  

"engineer* discipline*"  OR  "engineer* curriculum"  OR  "engineer* educator*"  OR  

"educator* of engineer*"  OR  "engineer* professor*"  OR  "professor* of engineer*"  

OR  "engineer* student*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "student* of engineering"  OR  

"engineer* worldview*"  OR  "engineer* paradigm*"  OR  "paradigm of engineering"  

OR  "engineer* training"  OR  "engineer* action*" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

complexity  OR  "complex system*" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ch" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Portuguese" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" 

) )  

Web of Science: TÓPICO: (“engineer* epistemolog*” OR “engineer* learning” OR 

“engineer* diversity” OR “engineer* inclusiveness” OR “engineer* assessment” OR 

“engineer* knowledge” OR “engineer* thinking” OR “engineer* competenc*” OR 

“engineer* teaching” OR “engineer* instruction*” OR “engineer* nature” OR “nature of 

engineering” OR “engineer* role*” OR “role* of engineer*” OR “engineer* work” OR 

“engineer* philosophy” OR “philosophy of engineer*” OR “engineer* histor*” OR 

“history of engineering” OR “engineer* culture” OR “engineer* values” OR “engineer* 

profession” OR “engineer* discipline*” OR “engineer* curriculum” OR “engineer* 

educator*” OR “educator* of engineer*” OR “engineer* professor*” OR “professor* of 

engineer*” OR “engineer* student*” OR “student* of engineering” OR “engineer* 

worldview*” OR “engineer* paradigm*” OR “paradigm of engineering” OR “engineer* 

training” OR “engineer* action*”) AND TÓPICO: (complexity OR "complex system*")  

Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO: ( ARTICLE OR BOOK CHAPTER ) AND 

IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH OR PORTUGUESE ). Tempo estipulado: Todos 

os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

2) Periódicos 

específicos 

EER 

Scopus: ( TITLE-ABS-KEY ( complexity  OR  "complex system*" )  AND  SRCTITLE ( 

"Advances In Engineering Education"  OR  "Australasian Journal Of Engineering 

Education"  OR  "Chemical Engineering Education"  OR  "Civil Engineering Education"  

OR  "Computer Applications In Engineering Education"  OR  "Education For Chemical 

Engineers" )  OR  SRCTITLE ( "Engineering Education"  OR  "Engineering Science And 

Education Journal"  OR  "Engineering Studies"  OR  "European Journal Of Engineering 

Education"  OR  "Global Journal Of Engineering Education"  OR  "IEEE Transactions 

On Education" )  OR  SRCTITLE ( "International Journal Of Applied Engineering 

Education"  OR  "International Journal Of Continuing Eng. Education And Life Long 

Learning"  OR  "International Journal Of Electrical Engineering Education"  OR  

"International Journal Of Engineering Education" )  OR  SRCTITLE ( "International 

Journal Of Engineering Pedagogy"  OR  "International Journal Of Mechanical 

Engineering Education"  OR  "International Journal Of Technology And Design 

Education"  OR  "Journal Of Engineering Education" )  OR  SRCTITLE ( "Journal Of 

Engineering Education Transformations"  OR  "Journal Of Engineering Technology"  OR  

"Journal Of Pre College Engineering Education Research"  OR  "Journal Of Professional 

Issues In Engineering Education And Practice" )  OR  SRCTITLE ( "Journal Of Women 

And Minorities In Science And Engineering"  OR  "Science And Engineering Ethics"  

OR  "World Transactions On Engineering And Technology Education" ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ch" ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Portuguese" 

)  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )  

Web of Science: TÓPICO: (complexity OR "complex system*") AND NOME DA 

PUBLICAÇÃO: (“Computer Applications In Engineering Education” OR “Education For 

Chemical Engineers” OR “Engineering Studies” OR “European Journal Of Engineering 
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Education” OR “IEEE Transactions On Education” OR “International Journal Of 

Continuing Eng. Education And Life Long Learning” OR “International Journal Of 

Electrical Engineering Education” OR “International Journal Of Engineering Education” 

OR “International Journal Of Engineering Pedagogy” OR “International Journal Of 

Online Engineering” OR “Journal Of Engineering Education” OR “Journal Of 

Engineering Science and Technology” OR “Journal Of Professional Issues In 

Engineering Education And Practice” OR “Revista Educación en Ingenieria” OR 

“Science And Engineering Ethics”) 

Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO: ( ARTICLE OR BOOK CHAPTER ) AND 

IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH OR PORTUGUESE). Tempo estipulado: Todos 

os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

3) Expressões 

específicas 

Scopus: TITLE-ABS-KEY ( "complexity engineer*"  OR  "engineer* of complexity" )  

AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ch" ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Portuguese" 

)  OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  Spanish ))  

Web of Science: TÓPICO: ("complexity engineer*" OR "engineer* of complexity") 

Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO: ( ARTICLE OR BOOK CHAPTER ) AND 

IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH OR PORTUGUESE ). Tempo estipulado: Todos 

os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 
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Apêndice C – Periódicos de EER selecionados para revisão sistemática 
 

Periódico Scopus WoS 

Advances in Engineering Education ✓  
Australasian Journal of Engineering Education ✓  
Chemical Engineering Education ✓  
Civil Engineering Education ✓  
Computer Applications in Engineering Education ✓ ✓ 

Education for Chemical Engineers ✓ ✓ 

Engineering Education ✓  
Engineering Science and Education Journal ✓  
Engineering Studies ✓ ✓ 

European Journal of Engineering Education ✓ ✓ 

Global Journal of Engineering Education ✓  
IEEE Transactions on Education ✓ ✓ 

International Journal of Applied Engineering Education ✓  
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning ✓ ✓ 

International Journal of Electrical Engineering Education ✓ ✓ 

International Journal of Engineering Education ✓ ✓ 

International Journal of Engineering Pedagogy ✓ ✓ 

International Journal of Mechanical Engineering Education ✓  
International Journal of Online Engineering ✓ ✓ 

International Journal of Technology and Design Education ✓  
Journal of Engineering Education ✓ ✓ 

Journal of Engineering Education Transformations ✓  
Journal of Engineering Science and Technology ✓  

Journal of Engineering Technology ✓  
Journal of Pre College Engineering Education Research ✓  
Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice ✓ ✓ 

Journal of Women And Minorities in Science and Engineering ✓  
Science and Engineering Ethics ✓ ✓ 

World Transactions on Engineering and Technology Education ✓  
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Apêndice D – Trabalhos selecionados para a revisão sistemática 

Os artigos estão organizados cronologicamente. 

Autor(es) Conceito de complexidade Princiap área da EER 

Wolfram (1986) Framework Epistemologia 

Ohlson e Johansson (1995) Framework Sistemas de aprendizado 

Chew (2000) Paradigma Mecanismos de aprendizado 

Lukasik e Erlinger (2001) Framework Sistemas de aprendizado 

Rake (2001) Framework Sistemas de aprendizado 

Norcia (2002) Paradigma Epistemologia 

Lukasik (2003) Prática Sistemas de aprendizado 

Bergendahl (2005) Framework Epistemologia 

Marks (2005) Paradigma Sistemas de aprendizado 

Emison (2006) Prática Epistemologia 

Maier et al. (2007) Framework Epistemologia 

Göbling-Reisemann e Gleich (2007) Paradigma Epistemologia 

Génova et al. (2007) Prática Epistemologia 

Wetmore (2008) Paradigma Epistemologia 

Haselbach e Maher (2008) Prática Sistemas de aprendizado 

Sisbot et al. (2009) Framework Sistemas de aprendizado 

Nielsen et al. (2010) Framework Mecanismos de aprendizado 

Frei e Serugendo (2011a) Framework Epistemologia 

Frei e Serugendo (2011b) Metodologia Epistemologia 

Walther et al. (2011) Framework Mecanismos de aprendizado 

Frei e Serugendo (2012) Framework Epistemologia 

Noor (2012) Framework Epistemologia 

Segalàs et al. (2012) Framework Mecanismos de aprendizado 

Byrne (2012) Framework Sistemas de aprendizado 

Cruickshank e Fenner (2012) Framework Sistemas de aprendizado 

Zwart et al. (2013) Paradigma Epistemologia 

Harlim e Belski (2013) Prática Mecanismos de aprendizado 

Montfort et al. (2014) Paradigma Epistemologia 

Miller (2014) Prática Epistemologia 

Nersessian e Newstetter (2014) Framework Mecanismos de aprendizado 

Forsman et al. (2014) Framework Sistemas de aprendizado 

Jonassen (2014) Prática Sistemas de aprendizado 

Haupt (2015) Prática Mecanismos de aprendizado 

Hernández (2016) Framework Mecanismos de aprendizado 

Raghunath e Li Framework Mecanismos de aprendizado 

Byrne (2016) Framework Mecanismos de aprendizado 

Stojanov et al. (2016) Framework Sistemas de aprendizado 

Matos e Petrov (2016) Framework Sistemas de aprendizado 

Kolmos et al. (2016) Framework / Paradigma Sistemas de aprendizado 

Piqueira e Oliveira (2017) Framework Epistemologia 

Bernstein et al. (2017) Paradigma Epistemologia 

Simpson e Bester (2017) Framework Metodologias de avaliação 

Walters et al. (2017) Framework Sistemas de aprendizado 

McConville et al. (2017) Framework Sistemas de aprendizado 

Piqueira (2018) Prática / Paradigma Epistemologia 

Bustard (2018) Framework Sistemas de aprendizado 

Costa Junior et al. (2018) Framework Sistemas de aprendizado 

Dhukaram et al. (2018) Framework Sistemas de aprendizado 

Gray & Fernandez (2018) Paradigma Epistemologia 
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Lord et al. (2019) Framework Diversidade e inclusão 

Borenstein et al. (2019) Framework Epistemologia 

Takala e Korhonen-Yrjänheikki (2019) Framework Mecanismos de aprendizado 

Zhu et al. (2019) Framework Mecanismos de aprendizado 

Guntzburger et al. (2019) Framework Mecanismos de aprendizado 

Woodson et al. (2019) Framework Sistemas de aprendizado 

Santos et al. (2019) Framework Sistemas de aprendizado 

Atolini e Lima (2020) Framework Mecanismos de aprendizado 

Cervantes et al. (2020) Framework Epistemologia 

Hadgraft e Kolmos (2020) Prática Mecanismos de aprendizado 

McQuade et al. (2020) Framework Epistemologia 

Nair e Bulleit (2020) Framework Epistemologia 

Zilbovicius, Piqueira e Sznelwar (2020) Paradigma Epistemologia 

Mann et al. (2021) Prática Sistemas de aprendizado 

Ortiz, Fitzpatrick e Byrne (2021) Prática Mecanismos de aprendizado 
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Apêndice E – Cursos de graduação em educação em engenharia 

 

Instituição Departamento/Escola Curso Tipo País 

California State 

University 

Departamento de Engenharia e 

Ciência da Computação 

Educação e tecnologia 

em engenharia 

Bacharelado EUA 

Colorado State 

University 

Escola de Engenharia Ciência e educação em 

engenharia 

Bacharelado EUA 

Dublin City College Escola de Educação em 

Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática, 

Inovação e Estudos Globais 

Ciências da educação Bacharelado Irlanda 

North Carolina State 

University 

Departamento de Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e 

Matemática 

Educação em tecnologia, 

engenharia e design 

Bacharelado EUA 

Ohio Northern 

University 

Escola de Engenharia Educação em engenharia Bacharelado EUA 

Olin College Escola de Engenharia Engenharia geral Bacharelado EUA 

The College of New 

Jersey 

Escola de Engenharia, 

Departamento de Estudos 

Tecnológicos 

Educação tecnológica 

em engenharia 

Bacharelado EUA 

University of 

Colorado 

Escola de Engenharia e 

Ciências aplicadas 

Ensino em ciências da 

engenharia 

Bacharelado EUA 

University of 

Kentucky 

Departamento de Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e 

Matemática 

Educação em tecnologia, 

engenharia e matemática 

Bacharelado EUA 

University of Texas 

at El Paso 

Escola de Engenharia Engenharia e liderança Bacharelado EUA 

Utah State University Escola de Engenharia Ensino e educação em 

engenharia e tecnologia 

Bacharelado EUA 

Tufts University Escola de Engenharia Educação em engenharia Ênfase do 

bacharelado 

EUA 

University of St. 

Thomas 

Centro de Educação em 

Engenharia 

Educação em engenharia Ênfase do 

bacharelado 

EUA 
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Apêndice F – Cursos de graduação em engenharia com propostas 

transdisciplinares 
 

Curso Instituição 

Engenharia Biomédica Universidade Federal do ABC 

Engenharia Biomédica Universidade Federal de São Paulo 

Engenharia Biomédica Universidade Federal de Pernambuco 

Engenharia Biomédica Universidade Federal de Uberlândia 

Engenharia Biomédica Pontifícia Universidade Católica (SP) 

Engenharia Biotecnológica Universidade Estadual Paulista  

Engenharia de Biossistemas Universidade Estadual Paulista  

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Universidade Estadual Paulista  

Engenharia da Inovação Instituto Superior de Inovação e Tecnologia 

Engenharia de Energia Universidade Federal do ABC 

Engenharia de Energia Universidade Federal de Itajubá 

Engenharia de Energia Universidade Estadual Paulista  

Engenharia de Energia Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Engenharia de Energia Universidade de Brasília 

Engenharia de Gestão Universidade Federal do ABC 

Engenharia de Informação Universidade Federal do ABC 

Engenharia de Mobilidade Universidade Federal de Itajubá 

Engenharia de Mobilidade União das Instituições Educacionais de São Paulo 

Engenharia de Transportes Universidade Estadual de Campinas 

Engenharia de Transportes Universidade Federal de Santa Catarina 

Engenharia de Transportes Universidade Federal de Mato Grosso 

Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 

Engenharia de Transportes Universidade Federal de Santa Maria 

Engenharia de Transportes Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Engenharia de Transportes Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Engenharia Física Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Engenharia Física Universidade Federal de Lavras 

Engenharia Física Universidade Federal do Oeste do Pará 

Engenharia Física Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
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Apêndice G – Grupos de pesquisa nacionais em engenharia e 

complexidade  

Foi realizado um levantamento de grupos de pesquisa de engenharia e complexidade 

no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes, do CNPq. Por meio da ferramenta 

“consulta parametrizada”, o termo de busca “complexidade” foi aplicado aos seguintes 

campos: nome do grupo, nome da linha de pesquisa e palavra-chave da linha de pesquisa. A 

busca foi realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, e retornou 299 grupos. Foram verificados 

os objetivos, descrições e temas informados pelos grupos de pesquisa, eliminando-se aqueles 

em que o termo “complexidade” não se referia às ciências da complexidade. Por fim, uma 

verificação mais fina foi realizada a partir das linhas de pesquisa informadas. 

Área 

CNPq 
Instituição Nome do grupo Temas/Linhas de pesquisa 

Engenharia 

de 

Produção 

UFSC Núcleo de Complexidade e 

Cognição 

• Complexidade e Cognição 

• Estruturação de Problemas Sociais 

Complexos 

• Simulação de ambientes complexos 

• Modelagem de sistemas complexos 

• Planejamento Integrado de 

Empreendimentos Complexos 

• Gestão da complexidade dos sistemas 

produtivos 

• Governança em Empreendimentos 

Complexos 

• Gestão do Ciclo de Vida de 

Empreendimentos Complexos 

• Gestão de Complexidade em Projetos 

• Trabalho e complexidade em atividades 

de design, gestão e de operações 

• Ergonomia em sistemas complexos 

UFRJ Problemas e Indicadores para 

Modelagem e Avaliação 

CNEN Desenvolvimento de Tecnologia 

para Sistemas Complexos 

UFPB Complexidade e Organizações 

UFF Centro de Referência em 

Empreendimentos Complexos 

UTFPR Modelagem e Gestão Estratégica 

de Custos Industriais 

UFRJ Núcleo de Pesquisa em 

Planejamento e Gestão 

Engenharia 

Elétrica 

CEFET-RJ Redes Adaptativas e 

Processamento Inteligente 

• Dinâmica Caótica Aplicada 

• Dinâmica Não-Linear Aplicada 

• Redes Complexas 

• Sistemas Adaptativos e Geomáticos 
IFAM Desenvolvimento de Sistemas para 

Automação Industrial 

INPE Dinâmica Não-linear Aplicada, 

Controle e Processamento 

Digital de Sinais 

USP-EESC Energia 

USP-EESC Automação Inteligente de 

Processos e Sistemas 

USP-Poli Laboratório de Automação e 

Controle 

Engenharia 

Naval 

UFRJ Laboratório de Simulação de 

Sistemas de Construção Naval 

• Medição e Otimização de Complexidade 

de Sistemas e Produção 

Engenharia 

Civil 

UFRJ Sistemas Computacionais • Modelagem Computacional de Redes 

Complexas  

Engenharia 

Mecânica 

UEMA Engenharia e Matemática 

Computacional 

• Matemática Discreta e Complexidade 

Computacional 
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Apêndice H – Grupos de pesquisa internacionais em engenharia e 

complexidade  

 

Instituição Nome (Curso/ Grupo/Programa) País 

Arizona State University Complex Adaptive Systems Initiative EUA 

Binghamton University  
Center for Collective Dynamics of Complex 

Systems 
EUA 

Cardiff University 
Complex Systems - School of Computer Science 

and Informatics 
Reino Unido 

Clarkson University Center for Complex Systems Science EUA 

Delft University of Technology Complex Systems Engineering and Management Holanda 

Imperial College London Centre for Complexity Science Reino Unido 

International Council on Systems 

Engineering 
Complex Systems Working Group  EUA 

Lincoln University 
Complex Systems, Big Data and Informatics 

Initiative 

Nova 

Zelândia 

Massachusetts Institute of 

Technology 
Architecture and Systems Engineering EUA 

Nagoya University Department of Complex Systems Science Japão 

Nanyang Technological 

University 
Complexity Institute Singapura 

Northeastern University 
Center for Interdisciplinary Research on Complex 

Systems 
EUA 

Northwestern University Northwestern Institute on Complex Systems EUA 

Stanford University Stanford Complexity Group EUA 

Stockholm University Stockholm Resilience Centre  Suécia 

The University of Sidney Complex Systems at Faculty of Engineering and IT Austrália 

University of Bristol Bristol Centre for Complexity Sciences Reino Unido 

University of Calgary Complexity Science Group Canadá 

University of California at Davis Complexity Sciences Center EUA 

University of Illinois at Urbana-

Champaign 
Center for Complex Systems Research EUA 

University of Leeds Complex systems and processes Reino Unido 

University of Michigan Center for the Study of Complex Systems EUA 

University of North Carolina at 

Charlotte 
Complex Systems Institute EUA 

University of Oxford 
Oxford Martin Programme on Complexity, Risk 

and Resilience 
Reino Unido 

University of Portsmouth Nonlinear and Complex systems Reino Unido 

University of Tokyo Department of Complexity Science and Engineering Japão 

University of Vermont Complex Systems Center EUA 

University of Waterloo Institute for Complexity & Innovation Canadá 

Utrecht University Centre for Complex Systems Studies Holanda 

Warwick University Centre for Complexity Science Reino Unido 
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Apêndice I – Grupos de pesquisa em educação em engenharia 

O levantamento de grupos de pesquisa em educação em engenharia foi realizado a 

partir da revisão sistemática da literatura de educação em engenharia, na fase de pesquisa 

bibliográfica; das universidades que possuem departamentos específicos de educação em 

engenharia e que oferecem graduação nesta área; das organizações de representação 

influentes/reconhecidas nesta área; e de pesquisa livre em sites de busca.  

Instituição(ões) Nome do grupo País 

Aalborg University Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering 

Science and Sustainability 

Dinamarca 

Aalto University Learning + Technology Group (LeTech) Finlândia 

Arizona State University Center for Research on Education in Science, Mathematics, 

Engineering & Technology (CRESMET) 

EUA 

Aston University Engineering Education Research Group (ASEC) Reino 

Unido 

Auburn University Laboratory for Innovative Technology and Engineering 

Education (LITEE) 

EUA 

Black Hills State 

University 

Center for the Advancement of Mathematics and Science 

Education (CAMSE) 

EUA 

Boise State University Institute for STEM & Diversity Initiatives EUA 

California Polytechnic 

State University 

Center for Teaching and Learning (CTL) EUA 

Carnegie Mellon 

University 

Eberly Center for Teaching Excellence EUA 

Colorado School of Mines Center for Engineering Education (CEE) EUA 

Dankook University Center of Innovative Engineering Education África do 

Sul 

Delft University of 

Technology 

Centre of Expertise in Education (FOCUS) Holanda 

Delft University of 

Technology e University of 

Twente 

4TU.Federation - Centre for Engineering Education Holanda 

Diversas 

universidades/órgãos 

públicos 

Australia-China Consortium on Engineering Education and 

Research (ACCEER) 

Austrália e 

China 

Diversas 

universidades/órgãos 

públicos  

UK-China University Consortium on Engineering Education and 

Research (UKCEER) 

Reino 

Unido e 

China 

Dublin City University Centre for the Advancement of STEM Technology and Learning 

(CASTeL) 

Irlanda 

Florida International 

University 

STEM Transformation Institute EUA 

George Mason University Engineering Education and Cyberlearning Lab (EECL) EUA 

George Washington 

University 

STEM Academy EUA 

Georgetown University Center for New Designs in Learning & Scholarship EUA 

Georgia Institute of 

Technology 

Center for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL) EUA 

Harvey Mudd University Center for Design Education EUA 

Helsinki University of 

Technology 

Computer Science Education Research Group (COMPSER) Finlândia 
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Hong Kong University of 

Science & Technology 

Center for Engineering Education Innovation (E2I) Hong 

Kong 

IMT Atlantique) Transdisciplinary Research in Engineering Education (TREE) França 

Indiana University - Purdue 

University 

Urban Center for the Advancement of STEM Education 

(UCASE) 

EUA 

Inha University Innovation Center for Engineering Education (IICEE) Coreia do 

Sul 

James Madison University Center for STEM Education Outreach EUA 

Kettering University Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL) EUA 

KLE Technological 

University 

Centre for Engineering Education (CEER) Índia 

Loughborough University Centre for Engineering and Design Education (CEDE) Reino 

Unido 

Louisiana Tech University Integrated STEM Education Research Center (ISERC) EUA 

Loyola Marymount 

University 

Center for Teaching Excellence (CTE) EUA 

Lund University Centre for Engineering Education (CEE) Suécia 

Massachusetts Institute of 

Technology 

Teaching and Learning Laboratory EUA 

Mercer University Center for Excellence in Engineering Education (CE3) EUA 

Michigan State University Collaborative Research in Education, Assessment and Teaching 

Environments for STEM 

EUA 

Montana State University Montana Engineering Education Research Center (MEERC) EUA 

National Academy of 

Engineering 

Center for the Advancement of Scholarship on Engineering 

Education (CASEE) 

EUA 

National University of 

Singapore 

Centre for Development of Teaching and Learning Cingapura 

North Dakota State 

University 

Center for Science & Mathematics Education (CSME) EUA 

Northwestern University Center for Engineering Education Research (NCEER) EUA 

Obuda University Ágoston Trefort Centre for Engineering Education Hungria 

Oregon State University Chemical, Biological, & Environmental Engineering Education 

Center 

EUA 

Pennsylvania State 

University 

Leonhard Center for the Enhancement of Engineering EUA 

Politecnico di Torino Teaching Engineering Avant-garde Challenge Host Research 

Group (TEACH)  

Itália 

Purdue University Engineering Education Excellence Center (E3C) EUA 

Purdue University School of Engineering Education Institute (INSPIRE) EUA 

Pusan National University Innovation Center for Engineering Education (PICEE) Coreia do 

Sul 

Queen's University Faculty of Applied Science, The Integrated Learning Centre 

(ILC) 

Canadá 

Rice University Center for Engineering Leadership (RCEL) EUA 

RMIT University Science, Health and Engineering Educational Research Centre 

(SHEER) 

Austrália 

Rowan University Revolutionizing Engineering Diversity (RevED) EUA 

San José State University Center for STEM Education EUA 

Seoul National University Global Education Center for Engineers (GECE) Coreia do 

Sul 

Southern Methodist 

University 

Caruth Institute for Engineering Education EUA 

Stanford University Center for Design Research EUA 

Sungkyunkwan University Hub Center for Innovative Engineering Education (SKKU Hub 

Center) 

Coreia do 

Sul 
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Swinburne University of 

Technology 

Engineering and Science Education Research Group (ESER)  Austrália 

Tampere University of 

Technology 

Edge Group Finlândia 

Tel Aviv University The Science and Technology Education Center Israel 

Texas Tech University STEM Center for Outreach, Research & Education (STEM 

CORE) 

EUA 

The Ohio State University Engineering Education Innovation Center (EEIC) EUA 

The University of Hong 

Kong 

Centre for the Enhancement of Teaching and Learning Hong 

Kong 

Tsinghua University International Center for Engineering Education China 

Tufts University Center for Engineering Education & Outreach (CEEO) EUA 

Universidad del Norte Centro para la Excelencia Docente (CEDU) Colômbia 

Universidade do Minho Research Centre in Education Portugal 

Universidade Tecnológica 

de Lisboa 

Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico 

(CEG-IST) 

Portugal 

Universiti Kebangsaan 

Malaysia 

Centre for Engineering Education Research (CEER) Malásia 

Universiti Teknologi 

Malaysia 

Centre for Engineering Education (CEE) Malásia 

University College London Centre for Engineering Education Reino 

Unido 

University of Arizona STEM Learning Center EUA 

University of Cape Town Centre for Research in Engineering Education (CREE) África do 

Sul 

University of Cincinnati Department of Engineering Education (DEE) EUA 

University of Colorado Center for STEM Learning (CSL) EUA 

University of Delaware Interdisciplinary Science and Engineering Laboratory EUA 

University of Florida Institute for Excellence in Engineering Education (IE3) EUA 

University of Georgia Engineering Education Transformation Institute (EETI) EUA 

University of Gothenburg Engineering Education Research Suécia 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

Academy for Excellence in Engineering Education (AE3) EUA 

University of Kansas Center for Research on Learning EUA 

University of Kentucky STEM Education Lab EUA 

University of Liverpool Centre for Engineering Education Reino 

Unido 

University of Louisville Center for Teaching and Learning Engineering EUA 

University of Manitoba Centre for Engineering Professional Practice & Engineering 

Education 

Canadá 

University of Maryland Center for Science and Technology in Education EUA 

University of 

Massachusetts Dartmouth 

Kaput Center for Research and Innovation in STEM Education EUA 

University of Melbourne Engineering Learning Unit (ELU) Austrália 

University of Michigan Center for Research on Learning and Teaching in Engineering 

(CRLT-Engin) 

EUA 

University of Minnesota STEM Education Center EUA 

University of Nebraska-

Lincoln 

Engineering and Computing Education Core EUA 

University of New 

Hampshire 

Leitzel Center for Mathematics, Science and Engineering EUA 

University of Oklahoma Sooner Engineering Education Center (SEED Center) EUA 

University of Oslo Engineering Education Research Group Noruega 
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University of Pittsburgh Engineering Education Research Center (EERC) EUA 

University of Queensland Centre for Educational Innovation & Technology (CEIT) Austrália 

University of South 

Carolina 

Center for Engineering and Computing Education (CECE) EUA 

University of St. Thomas Center for Engineering Education (CEE) EUA 

University of Surray Interdisciplinary Centre for Engineering Education Practice and 

Development (ICEePAD) 

Reino 

Unido 

University of Sydney World Institute for Engineering And Technology Education 

(WIETE) 

Austrália 

University of Texas at 

Dallas 

Science and Engineering Education Center (SEEC) EUA 

University of Texas at El 

Paso 

Center for Research in Engineering & Technology Education 

(CREaTE) 

EUA 

University of Texas-Pan 

American 

Center of Excellence in STEM Education EUA 

University of Toronto Ontario Institute for Studies in Education Canadá 

University of Uppsala Center for Development of Student and Socially Relevant 

Engineering Education (CeTUSS) 

Suécia 

University of Washington Center for the Advancement of Engineering Education (CAEE) EUA 

University of Washington Consortium to Promote Reflection in Engineering Education 

(CPREE) 

EUA 

University of Washington Center for Engineering Learning & Teaching (CELT) EUA 

University of West Attica Mediterranean Centre for Engineering and Technology 

Education (MCETE) 

Grécia 

University of Wisconsin Center for the Integration of Research, Teaching, and Learning 

(CIRTL) 

EUA 

University of Wisconsin-

Madison 

Collaborative for Engineering Education and Teaching 

Effectiveness (CEETE) 

EUA 

Utah State University National Center for Engineering and Technology Education 

(NCETE) 

EUA 

Vanderbilt University Vanderbilt-Northwestern-Texas-Harvard/MIT (VaNTH) - 

Engineering Research Center for Bioengineering Educational  

Technologies 

EUA 

Washington State 

University 

Engineering Education Research Center (EERC) EUA 

Western Michigan 

University 

Center for Excellence in Engineering Education EUA 

Worcester Polytechnic 

Institute 

STEM Education Center EUA 

Yonsei University Engineering Education Research Center Coreia do 

Sul 

 

  



264 
 

Apêndice J – Centros de ação em educação em engenharia 

Os centros de ação em educação em engenharia foram identificados a partir da 

Network of STEM Education Centers (NSEC), iniciativa conjunta do National Science 

Foundation, da Alfred P. Sloan Foundation e do Carleton College. 

Conforme o Carleton College, estes centros são formados por professores e 

pesquisadores que lideram iniciativas/projetos de transformação da graduação em suas 

instituições (Carleton College, 2019). 

Instituição Nome do centro 

Boise State University Institute for STEM and Diversity Initiatives 

California Polytechnic State University Center for Excellence in STEM Education (CESAME) 

East Carolina University Center for STEM Education (C-STEM) 

Georgia State University Center for STEM Education Initiative 

Northwestern University Office of STEM Education Partnerships (OSEP) 

Oregon State University Center for Research on Lifelong STEM Learning 

Purdue University Discovery Learning Research Center 

Saint Xavier University STEM Education Center 

Southern Illinois University Edwardsville Center for STEM Research, Education, and Outreach 

Texas Tech University STEM Center for Outreach, Research & Education (STEM 

CORE) 

University of Arkansas STEM Center 

University of Colorado Center for STEM Learning 

University of Georgia Office of STEM Education 

University of Kansas Center for STEM Learning 

University of New Mexico UNM STEM-H Center for Outreach, Research & Education 

University of Oregon Center for Science, Technology, Engineering, and Math 

Careers through Outreach, Research, & Education 

University of Pittsburgh Engineering Education Research Center 

University of South Alabama Center for Integrative Studies in STEM (CISSTEM) 
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Apêndice K – Relatórios de organizações de representação 

Foram coletados relatórios das seguintes instituições: American Society for 

Engineering Education (ASEE), Associação Brasileira de Educação em Engenharia 

(ABENGE), Center for the Advancement of Engineering Education (CAEE), Delft 

University of Technology (Delft), European Society for Engineering Education (ESEE), 

International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (ICAETS), 

Massachusetts Institute of Technology – School of Engineering (MIT), National Academy of 

Engineering (NAE), National Research Council (NRC), Purdue University – School of 

Engineering (Purdue), UNESCO e World Federation of Engineering Organization (WFEO). 

Instituição Título Ano 

ASEE Creating a Culture for Scholarly and Systematic Innovation in Engineering 

Education 

2012 

ASEE Transforming Undergraduate Education in Engineering: Synthesizing and 

Integrating Industry Perspectives 

2013 

ASEE Surmounting the Barriers: Ethnic Diversity in Engineering Education 2014 

ASEE Envisioning the Future of the Maker Movement: Summit Report 2016 

ASEE Transforming Undergraduate Education in Engineering: Insights from 

Tomorrow’s Engineers 

2017 

ASEE Transforming Undergraduate Education in Engineering: Voices on Women’s 

Participation and Retention 

2017 

ASEE Transforming Undergraduate Education in Engineering: Views of Faculty and 

Professional Societies 

2018 

ASEE Engineering Framework Visioning Summit 2019 

ABENGE Desafios da Educação em Engenharia: Inovação e Sustentabilidade, Aprendizagem 

Ativa e Mulheres na Engenharia 

2018 

CAEE Exploring the Engineering Student Experience 2010 

CAEE Enabling Engineering Student Success 2010 

Delft Engineering Education in the Rapidly Changing World Subtitle: Rethinking the 

Vision for Higher Engineering Education 

2016 

ESEE Towards 2020 - 40 years of driving engineering education to meet future 

challenges 

2014 

ESEE Looking ahead and taking actions for the five years to come 2015 

ESEE Strengthening cooperation and excellence for tangible results in Europe and 

beyond 

2016 

ESEE Serving Society by improving Engineering Education through Reform and 

Diversity 

2017 

ESEE Building engineering education community in Europe for 45 years 2018 

ESEE Diversity as an answer to ever more complex world 2019 

ICAETS Educating Engineers 2013 

MIT The global state of the art in engineering education 2018 

NAE Educating the Engineer of 2020 Adapting Engineering Education to the New 

Century 

2005 

NAE Engineering, Social Justice, and Sustainable Community Development 2010 
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NAE Lifelong Learning Imperative in Engineering: Sustaining American 

Competitiveness in the 21st Century 

2012 

NAE Messaging for Engineering: From Research to Action 2013 

NAE Educating Engineers: Preparing 21st Century Leaders in the Context of New 

Modes of Learning 

2013 

NAE Educate to Innovate: Factors That Influence Innovation 2015 

NAE Embracing the Future of Manufacturing, Technology, and Work 2015 

NAE Infusing Ethics into the Development of Engineers: Exemplary Education Activities 

and Programs 

2016 

NAE Engineering Technology Education in the United States 2017 

NAE Overcoming Challenges to Infusing Ethics into the Development of Engineers 2017 

NAE Engineering Societies and Undergraduate Engineering Education 2017 

NAE Understanding the Educational and Career Pathways of Engineers 2018 

NRC Promising Practices in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics Education 

2011 

Purdue 2020's Renaissance Engineer 2008 

UNESCO Engineering: Issues, Challenges and Opportunities for Development 2010 

WFEO Engineering 2030: A Plan to advance the achievement of the UN Sustainable 

Development Goals through engineering 

2018 
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Anexo A – Mapa das Ciências da Complexidade 2007 (1ª versão) 
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Anexo B – Mapa das Ciências da Complexidade 2009 (2ª versão) 
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Anexo C – Mapa das Ciências da Complexidade 2012 (3ª versão) 
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Anexo D – Mapa das Ciências da Complexidade 2018 (4ª versão) 
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Anexo E – Glossário de sistemas  

Glossário desenvolvido por Donella Meadows no livro “Thinking in Systems: A 

Primer” (Meadows, 2008, p. 187-188). 

Conceito Descrição 

Sistema Um conjunto de elementos ou partes que são coerentemente organizados e interconectados 

em um padrão ou estrutura que produz um conjunto característico de comportamentos, 

geralmente classificado como sua "função" ou "finalidade" 

Arquétipo Estruturas comuns dos sistemas que produzem padrões característicos de comportamento 

Fluxo Material ou informação que entra ou sai de um sistema por um período de tempo 

Loop de 

feedback 

O mecanismo (fluxo ou sinal de regra ou informação) que permite que uma mudança em 

um sistema afete um fluxo para dentro ou fora desse mesmo sistema 

Loop de 

feedback 

balanceador 

Um loop de feedback estabilizador e regulador, também conhecido como “loop de feedback 

negativo” porque se opõe ou reverte qualquer direção de mudança imposta ao sistema 

Loop de 

feedback 

reforçador 

Um loop de feedback de amplificação ou aprimoramento, também conhecido como "loop 

de feedback positivo" porque reforça a direção da mudança; são ciclos viciosos e círculos 

virtuosos 

Dinâmica O comportamento ao longo do tempo de um sistema ou de qualquer um de seus 

componentes 

Equilíbrio 

dinâmico 

A condição na qual o estado de um sistema é constante e imutável, apesar das entradas e 

saídas; isso é possível apenas quando todas as entradas são iguais a todas as saídas 

Racionalidade 

limitada 

A lógica que leva a decisões ou ações que fazem sentido dentro de uma parte de um 

sistema, mas não são razoáveis em um contexto mais amplo ou quando vistas como parte 

de um sistema mais amplo 

Hierarquia Sistemas organizados de maneira a criar um sistema maior; sub-sistemas dentro de sistemas 

Estoque Um acúmulo de material ou informação que se acumulou em um sistema ao longo do 

tempo 

Fator 

limitante 

Uma entrada necessária do sistema que limita a atividade do sistema em um momento 

específico 

Relação 

linear 

Uma relação entre dois elementos em um sistema que possui proporção constante entre 

causa e efeito e, portanto, pode ser desenhada com uma linha reta em um gráfico; o efeito é 

aditivo 

Relação não 

linear 

Um relacionamento entre dois elementos em um sistema em que a causa não produz um 

efeito proporcional 

Resiliência A capacidade de um sistema se recuperar de perturbações; a capacidade de restaurar, 

reparar ou recuperar após uma alteração devido a uma força externa 

Auto-

organização 

A capacidade de um sistema se estruturar, criar nova estrutura, aprender ou diversificar 

Mudança de 

dominância 

A mudança relativa ao longo do tempo das forças dos loops de feedback concorrentes 

Sub-

otimização 

O comportamento resultante da dominação dass metas de um subsistema às custas das 

metas totais do sistema 
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Anexo F – Definições de teoria da complexidade 

Lista de definições de “teoria da complexidade” compilada por Turner e Baker (2019, 

p. 10-11). 

# Definição 

1 Estudo dos processos de quebra e criação de ordem 

2 Estudo sobre padrões de mudança de ordem e auto-organização 

3 
Estabelece mecanismos para criar e manter a complexidade e produzir ferramentas para sua descrição e 

análise 

4 
Oferece uma oportunidade para reexaminar o pensamento reducionista e mecanicista fornecendo uma 

visão holística 

5 
Estuda sistemas complexos compostos por agentes interdependentes que interagem, aprendem uns com 

os outros, e adaptam seus comportamentos 

6 Estudo de sistemas compostos por um grande número de partes que interagem de maneira não trivial  

7 Descreve as fases evolutivas da estrutura e função de um sistema 

8 
Estuda o comportamento complexo de agentes inter-relacionados, interdependentes e adaptativos sob 

pressões internas e externas 

9 
Fornece uma estrutura integrativa e dinâmica para entender os padrões de interação nas redes de 

agentes interdependentes que interagem e estão vinculados por suas necessidades comuns ou objetivos 

10 Fornece insights sobre processos dinâmicos de mudança nas organizações 

11 
Estuda as pequenas mudanças no padrão de interação de um grande número de “agentes cumpridores 

de regras” que podem ter grandes efeitos 

12 
Estuda questões referentes à sensibilidade às condições iniciais, processos de feedback negativo e 

positivo, desequilíbrio e emergência 

13 
Estuda sistemas compostos por um número muito grande de elementos autônomos, que são dinâmicos, 

interativos, regidos por micro-regras, não lineares e que exibem "efeito borboleta" e padrões replicados 

14 
Estuda sistemas compostos por elementos heterogêneos que se inter-relacionam entre si e com seus 

arredores 

15 
Concentra-se na dinâmica subjacente que dá origem a uma ampla gama de resultados em todos 

sistemas sociais; buscam entender a emergência em sua forma mais fundamental 

16 
Consiste numa maneira de investigar as propriedades e o comportamento da dinâmica de sistemas não 

lineares 

17 Consiste num corpo de teoria sobre conexões 

18 Estuda perturbações, ou distúrbios, em um sistema 

19 
Campo de pesquisa que explora como agentes independentes interagem entre si em uma variedade de 

maneiras 

20 
Destaca a auto-organização espacial, as não linearidades, a pluralidade de equilíbrios e a importância 

das relações co-evolucionárias 

21 Descreve sistemas não lineares que são mecanicistas, imprevisíveis e sem memória 

22 

Estuda como ordem, estrutura, padrão e novidade surgem de sistemas extremamente complicados, 

aparentemente caóticos, e, inversamente, como comportamento e estrutura complexos emergem de 

regras subjacentes simples 

23 
Estuda a irredutibilidade do comportamento dos sistemas ao comportamento dos componentes 

constituintes; investiga a interação entre componentes sistêmicos em diferentes níveis de descrição 

24 Visa entender e prever melhor o comportamento dos sistemas naturais 

25 
Afasta-se da visão mecanicista linear de causa e efeito para uma visão de mundo mais orgânica 

caracterizada por comportamento não linear, incerteza e imprevisibilidade 

26 Consiste em um rico conjunto de conceitos derivados dos avanços das ciências naturais 

27 
Estuda sistemas composto por inúmeros agentes interativos, cada um dos quais atua com base em 

regras locais 

 


