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m dos grandes males que 
aflige a engenharia brasilei-
ra é a descaracterização de 
sua representação. A tríade, 

Crea, Sindicatos e Associações, que 
formariam o sistema de proteção da 
sociedade, defesa da engenharia na-
cional e garantia dos direitos dos en-
genheiros e arquitetos, transformou-
se numa constelação de pequenos 
grupos locais gravitando em torno dos 
Conselhos Regionais.

A especialização das carreiras só piorou tudo, 
segmentando ainda mais as associações, que se vi-
ram reduzidas a pequenos grupos com pouco ou 
nenhum poder político ou capacidade de prestar 
serviços de qualidade a seus associados.

Com o tempo, a luta pela sobrevivência tornou 
todo o sistema dependente das contribuições do 
sistema Crea/Confea sem qualquer possibilidade de 
representar engenheiros e arquitetos.

Com o enfraquecimento político de suas asso-
ciações, o movimento natural em busca de prote-
ção deu-se na direção dos Conselhos Regionais que, 
impedidos pela legislação, nada podem fazer senão 
aumentar a insatisfação dos profissionais. O resul-
tado em números?

Segundo pesquisa do Confea, 90% dos enge-
nheiros e arquitetos não pertencem a algum tipo de 
agremiação profissional.

As perspectivas são ainda piores, com a des-
crença no sistema. As associações de arquitetos e 
de escritórios de arquitetura não têm poupado es-
forços para acentuar a atual fragmentação, lutan-
do arduamente para criar seus próprios conselhos 
regionais e nacional. Replicando, em menor escala, 
um modelo deficiente, incapaz de corrigir as atuais 
falhas e atenuar a insatisfação dos profissionais.

A engenharia e arquitetura brasileiras já enfren-

tam uma situação dramática juntas. Separadas, o 
que era difícil ficará pior, pois a duplicação das bu-
rocracias aumentará os custos para prestar exata-
mente os mesmos serviços que vem prestando até 
agora.

A solução é mais rápida e fácil do que o pro-
posto até o momento; sua aplicação depende muito 
mais de uma mudança cultural das atuais lideranças 
do que de regimentos institucionais. O problema é 
enterrar anos de mágoas e ressentimentos acumu-
lados por ambos os lados.

É preciso que engenheiros e arquitetos enten-
dam que o poder político que sustentará sua re-
presentatividade perante a sociedade é diretamente 
proporcional ao número de profissionais articulados 
ou mobilizados por suas associações. Se juntos a si-
tuação já beira o colapso, separados não é possível 
imaginar resultado diferente.

O Instituto de Arquitetos do Brasil, como o 
Instituto de Engenharia, têm de exercer seu papel 
de articuladores das associações de profissionais, 
consolidando as reivindicações, harmonizando os 
discursos e fortalecendo as lideranças locais, pois 
suas demandas, analisadas com atenção, são muito 
semelhantes. 

Enxergar o sistema Crea como inimigo, também 
não ajuda. Associações e Conselhos são comple-
mentares e assim devem trabalhar, colaborando en-
tre si a fim de atingirem seus objetivos próprios. 

Por isso o Instituto de Engenharia, com o apoio 
do Confea, realizará em novembro, o seminário “Re-
construindo a Engenharia Brasileira”, com o propó-
sito de discutir a formação e exercício profissional 
dos engenheiros e a representação da engenharia. 

Pois é chegada a hora de reduzir os discursos, 
arregaçar as mangas e aumentar as ações efetivas.

Edemar de Souza Amorim
Presidente do Instituto de Engenharia
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