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Resumo: Repassar ações bem definidas, que se aplicadas corretamente e na ordem 
apropriada levam à solução do problema, faz parte do ensino de engenharia. A abordagem 
do “livro de receitas” ainda está presente. O conhecimento (domínio) da técnica de solução 
influencia fortemente a definição do problema a ser abordado. É o ensino dependente da 
especialidade do professor e do domínio da técnica. Como conseqüência, tem-se a utilização 
de procedimentos de solução inadequados e a não consideração de fatores relevantes, o que 
na maioria das vezes leva à solução exata do problema errado. Embora a solução de 
problemas seja cara por si só, os custos de resolver o problema errado podem ser maiores 
ainda. Nesse contexto, este artigo tem por objetivo caracterizar a natureza dos problemas 
com que lidamos ao ensinar engenharia, em particular engenharia de produção, e os 
obstáculos naturais à sua identificação e solução. Argumenta-se pela necessidade da 
constante utilização do método científico nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino de Engenharia; Solução de Problemas; Ensino-aprendizagem. 
 
 
1. O ENSINO NA ENGENHARIA 

Apesar de não haver dúvida entre os professores de que ensinar é uma ação coletiva, mas 
aprender é um ato individual, as estratégias e procedimentos educacionais, utilizados no 
ensino de engenharia, ainda estão apoiados em um modelo de educação formal, cujas 
deficiências aumentam a partir da constatação de sua reduzida adequação às atuais 
características e necessidades dos estudantes e às exigências das empresas e da sociedade. 

Para superar as deficiências do modelo formal, é preciso estimular pesquisas na área 
educacional para desenvolver e criar métodos e estratégias de ensino adequados à nova 
realidade da engenharia, apoiadas em fundamentos científicos, na aplicação sistemática e 
organizada de conhecimentos científicos derivados da psicologia, da teoria dos sistemas, da 
teoria da comunicação e da informação e da sociologia entre outras, visando a solução de 
problemas da área educacional (DIB 1974). 

Ensinar a técnica de solução é importante, mas quando desacompanhada do método, que 
orienta o processo de definição, análise, levantamento de alternativas, estabelecimento e 
critérios e escolha da abordagem de solução, leva o estudante a: 

• Não ter consciência do processo mental utilizado para resolver o problema, daí não 
consegue descrevê-lo. 

• Não utilizar um método organizado/sistematizado para resolver problemas. 
• Mergulhar no problema sem compreender o que é desejado. 
• Não explorar as alternativas não convencionais. 

As disciplinas dos cursos de engenharia são estruturadas para atingir um determinado 
propósito. Cada disciplina encarrega-se de ensinar um conjunto de técnicas, em termos 
teóricos e práticos. Cada uma dessas técnicas é apresentada, e então aplicada a problemas 
selecionados em sala de aula, complementados por uma lista de exercícios pré-formulados. 
Na prova, o aluno deve mostrar sua habilidade em aplicar uma técnica na solução de um 
problema novo (CORL, 1995).  
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O modelo apoiado no reducionismo, no método analítico e na idéia de eficiência, precisou 
ser revisto e complementado por outro que pudesse dar uma resposta efetiva às novas 
exigências e demandas colocadas sobre as empresas e seus profissionais. 

Um novo modelo baseado nas idéias de sistemas passava a ser introduzido nas empresas e 
nas universidades. Do ponto de vista teórico, um sistema pode ser entendido como um 
conjunto de partes interagentes, interdependentes e inter-relacionadas, que guardam 
importantes propriedades: 

a) O comportamento e propriedades de cada elemento influenciam o comportamento e 
as propriedades de pelo menos outro elemento do sistema. Isto significa que nenhum 
elemento existe em completa isolação, isto é, de uma forma independente. 

b) O mesmo vale para qualquer grupo de elementos. 

A idéia de eficiência deve ser complementada pelo conceito de eficácia, que procura 
estabelecer uma relação com objetivos pretendidos, e não com meios a serem utilizados. 
Nessa linha de raciocínio, o determinismo cede lugar à teleologia. Enquanto no determinismo, 
os recursos disponíveis determinam os objetivos possíveis de serem atingidos, a teleologia 
rege os sistemas com propósitos, sistemas que podem definir seus objetivos e os meios 
necessários para atingi-los. Dito de outra forma, primeiro se estabelece os objetivos desejados, 
e depois são definidos quais os recursos necessários. 

O reducionismo é complementado pelo expansionismo, onde o papel do objeto em estudo 
depende do sistema mais amplo, no qual está envolvido. Desse modo, os objetivos globais 
devem ser extraídos do meio (sistema mais amplo) e depois internalizados, transformados em 
objetivos funcionais. 

Entretanto, entender essas idéias é mais fácil do que colocá-las em prática. As idéias de 
sistemas são facilmente confundidas com uma filosofia que não vai além do discurso da 
retórica, mesmo reconhecendo-se a lógica dessas idéias. É aí que entra a simulação, para 
colocar em ação às idéias de sistemas (BELHOT et al., 2001). 

2. O “PROBLEMA” NO ENSINO E ENGENHARIA 
 Quando olhamos para as nossas áreas de trabalho, o reconhecimento de problemas não é 
uma tarefa fácil. Estamos habituados com um determinado procedimento, com um certo 
método de ensino, enfim com nossas rotinas de professor. Mudar muitas vezes trás consigo 
perspectivas de trabalho adicional, da necessidade de preparação técnica, da necessidade de 
fazer diferente. Ante essa situação respondemos com posições confortáveis do tipo:  

• “Faço desse modo a anos”. 
• “Por que mudar?”. 
• “Já tentei e não deu certo”. 
Estudos e aplicações sobre aprendizagem colaborativa, aprendizagem ativa e trabalho em 

equipe começam a receber cada vez mais atenção nas diversas áreas da engenharia. Essas 
estratégias, métodos e técnicas têm em comum o envolvimento dos estudantes, despertam o 
sentido da colaboração, liderança e uma interdependência positiva entre eles. Uma das 
alternativas para a inclusão desses elementos em atividades de ensino, é a utilização de 
simulação e jogos de integração de funções empresariais. 
 Mudar ou continuar usando os mesmos métodos e técnicas depende da visão que temos do 
sistema educacional e do meio no qual está inserido. Por isso, é necessário aprender a 
identificar problemas antes de começar a resolvê-los. Um bom começo é a identificação das 
causas comuns ou ambientais. Usando um valor como referência que é muito difundido no 
meio acadêmico e empresarial, aceito sem comprovação científica, é que 85 % de todos os 
problemas estão incorporadas à cultura da organização. Isto quer dizer que toda unidade de 
ensino é regida por princípios e diretrizes que são aceitas sem contestação. Elas permanecem 
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no sistema enquanto não forem percebidas, e São comuns a todos os indivíduos e grupos de 
indivíduos.  
 O complemento, os 15% restantes, é originado pelo que é chamado de “causas especiais”, 
as quais são específicas a um conjunto de (TAGUE´S, 2004): 

• Máquinas, trabalhadores ou Processo. 
• É identificado normalmente por alguma evidência, algum “alarme soa” do tipo um 

ponto fora os limites superior e inferior da carta de controle, excessivas reprovações em uma 
determinada disciplina, problemas de relacionamento graves entre professor aluno. 
 Apesar de colocado de forma simples, muitas são as ameaças inerentes à solução de 
problemas e, muitas das vezes, são inconscientes. Concluir por intuição passa a ser uma 
dificuldade na medida em que representa ausência de conhecimento técnico, e fica mais 
próximo do “eu acho”. Decidir pelo mais fácil, a prioridade tende a privilegiar problemas 
que possam ser resolvidos com os recursos disponíveis e não os que trarão maiores 
benefícios, mas exigem maior esforço de diagnóstico e solução. Dimensionar mal o 
problema, quanto ao tempo para sua solução e implantação, em  relação aos recursos 
humanos e financeiros necessários e quanto aos resultados esperados. Contentar-se com uma 
solução, pois há muitos outros problemas aguardando solução, na fila, por essa razão 
normalmente é adotada a primeira solução obtida. Isolar o problema do meio onde ocorre, a 
conseqüência  da adoção do método analítico é considerar as partes independentes, e 
desprezar as inter-relações entre elas. O que nos leva à última consideração que é desprezar 
os detalhes, que só se tornam aparentes quando as partes estão juntas, formando o “todo”. 
 Outros aspectos restritivos à solução de problemas são: a perda da previsibilidade e do 
controle  do processo. A falta de previsibilidade e de controle faz com que eventos futuros 
sejam carregados de incertezas sobre o quê e como fazer, colocando dúvidas sobre as aptidões 
e habilidades requeridas para resolvê-los, bem como sobre expectativas futuras dos resultados. 
A figura 1 sintetiza esses aspectos. 
 

 
 
Figura 1 - Impactos da previsibilidade e do controle no  processo de solução de problemas. 

PREVISIBILIDADE 

Meio 

Ação 

CONTROLE 

Resultados 

Com o que vai se 
defrontar? 

O que deve 
estar apto a 
fazer? 

Quais as 
expectativas? 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 Complementando, Senge (1990) classifica as dificuldades inerentes à solução de 
problemas em três grupos principais: percepção do problema, formas de expressão e a emoção 
envolvida no processo. 
• Percepção: não se percebe o problema ou as informações necessárias para resolvê-lo. Em 

decorrência da falta de percepção surgem dificuldades devido a: 
• Não consideração do meio onde o problema ocorre. 
• O não reconhecimento dos problemas prioritários, isto é, com os recursos disponíveis, 

quais objetivos podem ser atingidos; qual problema pode ser resolvido em detrimento 
de qual deve ser resolvido. 

• Classificar a partir de informações parciais, provocando estereótipos, conclusões 
precipitadas ou de aplicação pontual. 

• Ver somente o que se quer ver, os pontos salientes, o que é mais fácil obter, mais 
cômodo. 

• Expressão: falha na comunicação de informações e idéias, gerando: 
• Falta de conhecimento ou habilidade em articular, registrar e comunicar idéias usando a 

linguagem apropriada. 
• O emprego de uma linguagem inadequada para modelar um problema. 
• Falta de habilidade para articular ou expressar idéias, claramente. “Não conseguimos 

descrever o problema nem para nós mesmos”. 

• Emoção: a estrutura emocional trás conflitos com as necessidades da solução do 
problema, provocando: 
• Aversão ao risco, desprezando idéias não convencionais por uma simples questão de 

segurança. 
• Impaciência, caracterizada pela necessidade de reduzir a ansiedade e trazer ordem a uma 

determinada situação, procurando logo obter uma solução. 
• Medo de cometer erros ou parecer tolo na frente de outros ou inexperiente ou imaturo.  

 Pode-se perceber a importância da identificação, análise, diagnóstico, solução, 
acompanhamento e controle na solução de um problema. 

2.1. O Ensino de Engenharia sob a Ótica da Solução de Problemas 

 O termo solução de problemas tem um entendimento bastante estreito na educação em 
engenharia, devido aos “problemas de sala de aula”, isto é, os exercícios e tarefas propostas, 
cuja solução resume-se à escolha da técnica e à derivação da resposta apropriada, 
normalmente numérica.  
 A abordagem de resolver os “problemas de sala de aula” (que na verdade são exercícios) 
pode constituir-se em uma dificuldade para os novos engenheiros (recém-formados) que serão 
colocados no mercado de trabalho. A diferença entre exercício e problema, é que no primeiro 
caso são conhecidas as variáveis intervenientes, seus valores e a seqüência de passos a ser 
executada. Já no segundo caso, parte desses elementos pode ser conhecida parcialmente e sob 
condições de incerteza. A preparação do engenheiro para o mercado de trabalho pode ser 
entendida à semelhança de um processo da produção, onde certos insumos são transformados 
em produtos finais, a partir da utilização de recursos produtivos.  
 O processo de produção, em ambientes industriais tem por objetivos garantir a 
produtividade dos recursos (máxima utilização dos recursos produtivos) e atingir certo nível 
de serviço ao cliente (atendimento das exigências dos clientes). Esse segundo objetivo passou 
a fazer parte da gestão empresarial a partir da constatação de que é o cliente que garante o 
sucesso da empresa, e não os produtos fabricados, como se pensava. A empresa transferiu sua 
atenção para o cliente, que está além dos seus limites físicos e de seu controle operacional e, a 
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partir daí, passou a reconhecer a existência de um sistema mais amplo, do qual ela faz parte - 
o mercado. Passou a investigar quais elementos desse sistema tinham relações com a empresa 
e que tipo de influência eles exerciam individualmente e em conjunto. 
 A mesma consideração pode ser feita em relação ao ensino de engenharia. Tome-se por 
referência a Figura 2. O engenheiro é o produto final de um curso de engenharia, que utiliza 
uma estrutura curricular como processo de transformação. O insumo vem do mercado e o 
produto final vai para o mercado (sistema mais amplo). 
 As disciplinas que compõem a estrutura curricular são, em última instância, as 
responsáveis pela preparação técnica do profissional. É por meio delas que se faz a exposição 
da teoria e que se coloca o aluno em contato com os problemas que deverá enfrentar. A ênfase 
no ensino de engenharia repousa no conjunto de disciplinas, e pouco nas relações com o 
mercado. 
 

ESTRUTURA
CURRICULAR

(TRANSFORMAÇÃO)
ALUNO

CURSO DE
ENGENHARIA

ENGENHEIRO

RELAÇÕES

OPORTUNIDADES

SOCIEDADE
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Figura 2 - A Formação do Engenheiro e as Relações do Processo de Transformação com o 

Mercado. 
 
 É notório que esse processo de transformação é dependente de múltiplos fatores: do aluno 
(sua história), dos professores (suas experiências e especialidades), das disciplinas (conteúdos 
e duração), dos recursos disponíveis (físicos, instrucionais e tecnológicos). É óbvio também 
que não cabe outra análise a esse processo que não seja global, holística.  
 A indústria utiliza-se de um conceito mais geral de solução de problemas. Nesses 
ambientes, um problema é inicialmente detectado pela constatação de que alguma coisa não 
funciona bem, e não é aceita na sua forma ou estado atual. A solução do problema transforma 
a situação para uma forma ou estado desejado ou aceitável.  
 Corl (1995) atesta que vários modelos têm sido propostos, com diferentes etapas ou fases 
que conduzem da identificação do problema à sua solução final (vide também POLYA, 1978 ; 
RUBENSTEIN, 1975). Em termos gerais, todos parecem apoiar-se em um conjunto de 
perguntas que devem ser respondidas: 

• O que está errado? 
• O que pode ser feito a respeito? 
• Quais as conseqüências? 
• Como se compatibilizar com o sistema? 
• Como controlar sua implantação? 
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A figura 3 apresentada a seguir ilustra segundo uma visão sistêmica as inter-relações entre 
esses três pontos, evidenciando os obstáculos que se apresentam nas diferentes etapas de 
solução de um problema. 

O sucesso de uma solução depende de uma formulação precisa do problema. É nessa fase 
que se separa a causa dos sintomas ou dos efeitos. A formulação do problema é uma tentativa 
de se chegar a objetivos bem definidos, a um melhor entendimento da situação atual ou à 
identificação de oportunidades potenciais. 

Nesse sentido, Pfromm Netto (1987) completa que os três aspectos essenciais de um 
problema são: 
1) Estado Atual - situação existente no momento; 
2) Estado Alvo - situação, condição ou fato desejado; 
3) Obstáculos - aquilo que deve ser superado para que o estado atual se modifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3 - A complexidade de um problema é determinada pela dificuldade de superar 

obstáculos 
 
 O ensino de engenharia apoiou-se  muito na transferência de conhecimentos baseada na 
solução de problemas, sem, entretanto, obter e discutir os detalhes necessários ao seu 
entendimento. A informação vital é normalmente omitida, sintomas não são observados ou 
são relatados incorretamente, e o desempenho desejado nem sempre é conhecido ou 
entendido. Nesta classe estão os chamados problemas mal-estruturados. 
 A partir do momento em que são obtidas mais informações (precisas e significativas), os 
problemas começam a tomar forma, a ter uma melhor estrutura para análise. São os problemas 
chamados bem-estruturados, que são resolvidos a partir de uma seqüência de passos bem 
definidos, e que têm uma resposta correta, pré-determinada. Daí a necessidade do emprego do 
método científico e a visão de sistemas na solução de problemas. Sem esses elementos pode 
ocorrer que o decisor não tenha consciência do processo mental utilizado para resolver o 
problema, e desse modo não tenha condições de descrevê-lo. Ou ainda, ele pode não se 
utilizar de um método organizado/sistematizado para resolver problemas, cada problema tem 
uma receita própria. Também é possível que o problema seja abordado e resolvido sem se 
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compreender o que é realmente desejado. E, nesse caso, é possível que não se explorem 
diversas alternativas de solução, convencionais ou não. 

3. CONSEQÜÊNCIAS PARA O ENSINO DE ENGENHARIA 

 A engenharia lida com sistemas que são combinações de subsistemas genéricos e 
customizados, sobre os quais se têm pouca literatura publicada em termos do que seria um 
desempenho normal, ou de um modelo de referência. Os engenheiros deparam-se, 
freqüentemente, com sistemas únicos, que foram criados para atender necessidades 
específicas ou mesmo temporais. 
 Esses sistemas podem ser menos complexos que os da medicina, no que se refere ao corpo 
humano, mas muito freqüentemente tem disponível menos documentação do que seria um 
desempenho normal ou um padrão aceito como normal. Os médicos tratam de um sistema 
mestre relativamente fixo, além de contar com especialização nos diversos subsistemas. 
 A literatura médica, por sua vez, é rica em experiências relativas a diagnóstico. Nessa 
área, os sintomas são agrupados de acordo com as causas prováveis conhecidas, para facilitar 
a especificação de qualquer procedimento complementar, que possa facilitar ou confirmar um 
diagnóstico. Além disso, o aluno de medicina permanece em contato com seu objeto de 
intervenção durante todo o tempo de formação. No período de residência adquire a 
experiência de como aplicar e integrar o conhecimento acadêmico (teórico) ao sistema com 
que vai trabalhar (o corpo humano). 
 O engenheiro, por outro lado, deve integrar seu conhecimento e experiência com cada 
novo sistema com que se depara na sua vida profissional, na tentativa de identificar, priorizar 
e corrigir problemas. Seu vocabulário é limitado no que se refere a causa e efeito, em outras 
palavras, diagnóstico. Como conseqüência da falta de experiência e valorização pessoal do 
conhecimento, pouco material foi publicado nesse campo, principalmente no que se refere à 
formulação de problemas e tratamento de questões táticas ou estratégicas. 
 Além da estruturação do problema (bem ou mal) e do nível organizacional de ocorrência 
(estratégico, tático ou operacional) existe uma terceira dimensão igualmente importante, a 
urgência. 
 Na medicina, essas dimensões estão bem equacionadas, na medida em que problemas 
mal-estruturados são levados ao especialista para o diagnóstico, dentro de uma postura 
absolutamente natural. O nível organizacional, com respeito ao corpo humano (entendido 
como um sistema), varia de simples consultas a intervenções que envolvem risco de vida. A 
sala de emergência (UTI) é reservada e preparada para os problemas graves e/ou urgentes. 
 Já na engenharia, os exercícios de sala de aula tratam de problema, na sua maioria, bem-
estruturados, de nível operacional e com nenhuma urgência ou gravidade, a não ser atender a 
um prazo final de entrega. O estágio em engenharia não oferece oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
 As deficiências básicas da graduação em engenharia, sob esta ótica, estão ligadas à baixa 
comunicação interpessoal, a falta de estímulo para o trabalho em grupo, a habilidade 
computacional restrita e a falta de compromisso com a ligação da teoria com a prática 
empresarial. 
 Analisando o ensino de engenharia, BAZZO (1996) destaca três pontos básicos: o 
currículo; a formação do professor; e a avaliação e motivação. Em termos do currículo, 
argumenta que a engenharia precisa se reestruturar, e que o ensino não pode continuar 
passivo. Os currículos, se considerados desatualizados e impróprios para a formação de um 
engenheiro para os novos tempos, devem ser revistos e não alterados superficialmente. O 
autor citado lembra as inúmeras alterações de grades curriculares, aquisição de equipamentos 
para laboratórios, assinaturas de revistas ou a construção de novas e modernas salas de aula, 
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que muito pouco contribuíram para a melhoria do ensino. E arremata: “talvez devamos mudar 
o eixo das discussões”. 
 Os professores, por sua vez, quando reconhecem a existência de problemas na 
aprendizagem, atribuem a responsabilidade dos eventuais fracassos aos alunos, ou às 
dificuldades materiais para a sua execução. Embora os professores valorizem as atividades de 
planejamento e racionalização de métodos e processos nos seus respectivos campos de 
trabalho (profissional), quando se trata do ensino, parece que não há a mesma atitude. Além 
disso, existem docentes que relutam em atualizar seus objetivos, conteúdos e técnicas de 
ensino. 
 Com relação à motivação dos estudantes, e considerando os estilos de aprendizagem dos 
estudantes de engenharia de produção da EESC-USP (BELHOT et al. 2006), as aulas 
tradicionais deixam de ser atraentes quando mantido o modelo tradicional, em detrimento dos 
modernos meios de divulgação da informação e do conhecimento. 
 Pode ainda ser destacado o uso do computador no ensino, que está trazendo novas 
perspectivas e novos desafios à arte de ensinar. 

Entretanto, algumas considerações podem ser feitas sobre as características dos problemas 
abordados, particularmente quanto a sua estruturação, às informações e a lógica necessárias 
para sua solução. Essas dimensões podem se combinar de diferentes maneiras, dando origem 
a problemas que atendem a diferentes objetivos educacionais. 
 A observação da Figura 4, que reúne as três dimensões, permite concluir que muitas das 
vezes os casos utilizados nas atividades de ensino representam combinações inadequadas, 
para a finalidade a que se propõem. 
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Figura 4 - Dimensões do Problema e suas Combinações, Resultando em Diferentes Graus 
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 Para iniciar, uma combinação seria: um problema bem estruturado, onde todas as 
informações estão disponíveis e, que exija o mínimo de lógica para a sua solução. É um tipo 
de problema que aceita uma única solução, o que pode ser apropriado para chamar a atenção 
de um determinado conceito ou temática. 
 As outras combinações representam possibilidades mais complexas, que exigem um 
raciocínio mais profundo e mais experiência. Sendo, portanto, indicadas para uma outra etapa, 
onde é esperado que o aluno demonstre maior de abstração e capacidade de compreender e 
analisar situações novas, a partir da variação de alguns parâmetros da condição inicial do 
problema. 
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