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ela primeira vez na história 
da engenharia algumas das 
mais importantes e repre-
sentativas associações de 

engenheiros do Brasil encontraram-se 
por dias, nas dependências do Instituto 
de Engenharia para discutir, no debate 
“Reconstruindo a Engenharia Brasilei-
ra”, a atual situação do país.

A unânime percepção, por par-
te de todos, de que o país vive uma 
grave crise de talentos e não possui capacidade 
de formar profissionais a tempo de suprir suas 
necessidades mais imediatas, não foi o ponto alto 
do evento.

Na verdade, o simples fato de associações como 
o Clube de Engenharia, a Sociedade Mineira de En-
genheiros, o Instituto de Engenharia do Paraná, a 
Associação Catarinense de Engenheiros, a Socie-
dade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o Clube 
de Engenharia de Brasília, a Academia Nacional de 
Engenharia, o Instituto dos Arquitetos do Brasil e 
o Instituto de Engenharia, reunir-se para esta dis-
cussão é um acontecimento histórico, com todas as 
condições para mudar o país.

A caótica situação em que a engenharia nacional 
se encontra não é fruto de uma política específica, é 
fruto de um conjunto de fatores que levou o Brasil à 
escassez de profissionais, deixando-o despreparado 
para dar continuidade aos projetos necessários para 
seu desenvolvimento.

Vários motivos podem ser apontados: de polí-
ticas educacionais erráticas à submissão do Minis-
tério da Educação aos grandes grupos privados. 
Das crises econômicas a falta de investimentos em 
infra-estrutura. Mas a verdade é que a fragmen-
tação das discussões, resultante da falta de união 
dos representantes dos engenheiros na luta pelos 
interesses do país, enfraqueceu o debate, relegou a 

engenharia para segundo plano e submeteu a téc-
nica e a ciência à política.

Os engenheiros, separados em pequenos gru-
pos regionais, perderam a força e a voz nos desti-
nos da nação, foram substituídos por nomeações 
partidárias sem qualificação técnica e assistem 
impotentes o país perder oportunidades preciosas 
de desenvolvimento.

Não é hora nem de falar em esquecer o passado, 
enterrar divergências ou esquecer projetos particu-
lares, porque nada disto existe. A unanimidade do 
discurso, que para muitos pareceu surpreendente, 
é fruto da análise técnica e criteriosa da situação, 
da realização de estudos e debates sérios, do es-
tudo e discussão de soluções e planos criteriosos e 
detalhados. Exatamente como nos foi ensinado no 
curso de engenharia.

É hora de unir as vozes e as entidades e juntos 
mudar não só os rumos do país, mas a mentalidade 
de exaltação à mediocridade que tomou os gabine-
tes e palácios.

É hora de, juntos, lutarmos para que técnicos 
qualificados ocupem os cargos públicos que exigem 
técnicos qualificados, acabando com o loteamento 
político que se alastrou em todas as esferas do po-
der público.

É hora de, juntos, exigirmos critérios rigorosos 
na aprovação de cursos e instituições de ensino, 
encerrando um ciclo de despreparo quantitativo de 
nossos jovens e iniciando a formação qualitativa 
das novas gerações.

Enfim, é hora daqueles que detêm a qualifica-
ção, a representatividade e a vontade de defender a 
engenharia, olharem para seus pares e cerrar fileiras 
na mais decisiva batalha pelo futuro do país.

Edemar de Souza Amorim
Presidente do Instituto de Engenharia
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União na representação 


