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RESUMO 

o presente trabalho estabelece as características e as condições de implantação de um 
projeto que visa propiciar aos alunos, matriculados em cursos regulares de engenharia, 
contato permanente com assuntos relacionados com anseios da Sociedade e com Ciências 

ligadas ao CompOltamento Humano, em complemento às disciplinas cLUTiculares. Tal projeto 

se propõe a mostrar condições para o autoconhecimento e a pelfeita interação do profissional 
com o meio social. Prevê o desenvolvimento de atributos, a somar-se à competência científica 

e tecnológica, que facilitem a liderança de equipes de trabalho, no campo ou em escritórios, 
a seleção e obtenção de recursos e a adequada gerência de projetos. Enriquece-o a 
disponibilização, ao jovem universitário, de atividades culturais, tais como programas flexíveis 

de leitura, encontros de reflexão, teatrais, musicais e de esporte e lazer. Ponto de grande 
importância é fazer com que o engenheirando freqüente disciplinas, estranhas a sua grade 
acadêmica, em escolas conveniadas, voltadas para o ensino de ciências humanas, biológicas 

e sociais. Pretende-se, assim, aprofundar relacionamentos de grupos que possuam pers
pectivas diferentes diante do mundo. 

INTRODUÇÃO 

A revolução do conhecimento já se instalou 1.2 na grande maioria dos países, mesmo 
naqueles ditos subdesenvolvidos. As classes dominantes cada vez mais contam com a nova 
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moeda: a infOllllação pronta em mínimo espaço 
de tempo. A humanidade ensaia os primeiros 
passos na Idade Tecnológica, convivendo com 
crescimento exponencial das inovações e 

utilidades. O trabalho braçal vem sendo 
substituído por máquinas, resultando em 

redução dos efeti vos de operários nas fábricas. 

É o setor terciário ou de serviços que tem mais 

empregos, o que está exigindo requalificação 
do pessoal dispensado das indústrias. Apenas 

o trabalho criativo e empreendedor terá vez, 

realizado em pequenas empresas ou mesmo nas 
residências. Na indústria e na agroindústria 
permanecerão técnicos cuja formação não será 

a que a maioria das escolas de hoje está 
prestando. 

Os formandos do amanhã, nas diversas 

engenharias, deverão estar preparados para a 
rápida adaptação às inovações tecnológicas e 
científicas, ocorrentes em célere ritmo. Deste 

modo, estarão aptos a atingir, com a máxima 
eticiência, os resultados esperados na solução 

de problemas. Precisarão de uma visão inte
grativa associada aos produtos que ideali
zarem e, principalmente, estar preocupados 

com os efeitos que suas obras possam causar 
ao derredor. Terão que aprender a trabalhar 

em equipes multidisciplinares, com toda 

certeza. 
Na avalanche de conhecimentos que são 

disponibilizados por diversas mídias, sobre
viverão os que souberem selecionar rapidamente 

o essencial, em função, sobretudo, de uma base 
consistente de conhecimentos fundamentais, 
relacionados com a área científico-tecnológica 
de atuação do engenheiro. 

O sucesso profissional terá como alicerce 
lima visão humanística, capaz de assegurar 
sensibilidades estética e ética aprimoradas e de 

possibilitar elevado convívio com pares, 

subordinados e resultado positivo durante as 
negociações comerciais. O engenheiro do futuro 

deverá, erúun, estar apto a visualizar altemativas 
e decidir oportunamente. Precisará saber 

admirar a aplicação de sua obra e não a obra 

em si mesma. 

o AMBIENTE FACILITADOR: 
OIME 

Uma escola de engenharia, isolada do 
convívio universitário, orienta o maior esforço 
de seus mestres a assuntos ligados ao campo 

técnico, tendendo a descrutar ações educativas 
que envolvam o comportamento humano, 

sobretudo o seu lado afetivo. O Instituto Militru' 
de Engenharia bem que poderia manter-se, 

desde os seus primórdios, como uma dessas 
escolas ... 

O Instituto é considerado o Berço da 

Engenharia no BrasiJ,3 fruto de ser sucessor da 
Real Academia de Artilharia, Fortificação e 
Desenho que, por ordem de Dona Maria I, 
Rainha de Portugal, foi instalada no ano de 1 792, 
na Cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira 
escola de engenharia das Américas e a terceira 
do mundo, ocupando a Casa do Trem de 
Artilharia, na Ponta do Calabouço, onde 
atualmente funciona o Museu Histórico 

Nacional. 

A Real Academia tornou-se a base para a 
implantação da Academia Real Militar, criada 

em 2 3  de abril de 1 8 1 1 ,  por ordem de D. João 
VI. Esta nova academia mudou de nome quatro 
vezes: Imperial Academia Militar, em 1 822; 
Academia Militar da Corte, em 1 8 32, Escola 
Militar, em 1 840 e Escola Central, a partir de 
1 858. Ali se formavam não apenas Oficiais do 
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Exército, mas, principalmente, engenheiros, 
militares ou civis, pois a Escola Central era a 
nossa única escola de engenharia existente no 
Brasil. 

Em 1 874, a Escola Central desligou-se das 
finalidades militares, indo para ajurisdição da 
antiga Secretaria do Império e passando a 
formar exclusivamente engenheiros civis. A 

. formação de engenheiros militares, bem como 
a de oficiais em geral, passou a ser realizada na 
Escola Militar da Praia Vennelha ( 1 874 a 1904). 
Nesse último ano, a Escola foi transferida para 
o Realengo, onde eram formados os oficiais de 
engenharia e de Artilharia. Os oficiais de 
Infantaria e de Cavalaria eram preparados em 
Porto Alegre. 

A Missão Militar Francesa, iniciada na 
década de 20, inspirou a criação da Escola de 
Engenharia Militar. O Decreto n" 5.6 32, de 31 
de dezembro de 1928, estabeleceu sua missão 
no sentido de formar engenheiros, artilheiros, 
eletrotécnicos, químicos e de fortificação e 
construção. A Escola de Engenharia Militar 
começou a funcionar em 19 30, ocupando as 
instalações da Rua Barão de Mesquita, no 
quartel posteriormente ocupado pelo Batalhão 
de Polícia do Exército. 

Em 1 9 33, mudou sua denominação para 
Escola Técnica do Exército. Em 1 9 34, a Escola 
Técnica do Exército instalou-se na Rua 
Moncorvo Filho, no centro do Rio de Janeiro, 
e, em 1 942, no atual prédio da Praia Vermelha. 

Já sob a influência norte-americana, foi 
criado o Instituto Militar de Tecnologia ( 19 41 ). 
Iniciavam-se, então, programas de estudo, 
pesquisa e controle de materiais para a indústria. 
A Escola Técnica do Exército, ao absorver o 
Instinlto Militar' de Tecnologia, em 1959, passou 
a denomimu'-se InstiMo Militar de Engenharia 
(!ME). 

O IME, em decorrência do passado 
histórico, manteve-se pioneiro em gerar recursos 
humanos no início das indústrias siderúrgica, 
automobilística, de telecomunicações, de 
aeronáutica e espaço e de armamento. Muitos 
de seus cursos de engenharia são precursores 
no país. Já na década de 60 tinha o primeiro 
curso nacional de pós-graduação lalo sel/SI/, 
na área da engenharia nuclear. 

É justamente o Pioneirismo, destaque na sua 
identidade, que tem impelido a instituição a 
acrescer atividades humanísticas às disciplinas 
recomendadas pelas diretrizes do ensino 
naciona1.4 

A localização no seio da capital cultural do 
País, principalmente nos aspectos ligados às 
letras e às artes, ajuda nesta tomada de posição, 
contrária ao que era de se esperar. Outro fator 
que colabora é o recém-criado "Pólo Científico 
e Tecnológico da Urca e Adjacências", cuja 
denominação condiz com o aglomerado de 
instituições voltadas ao ensi no e à pesquisa em 
diversas áreas do conhecimento. Dele fazem 
parte, além do 1ME, o Campus da UFRJ na 
Praia Vermelha, a UNI-RIO, o Instituto 
Benjamim Constant, o Núcleo do Laboratório 
Nacional de Computação Científica, o Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, a Companhia de 
Pesquisas de Recursos Minerais, a Escola 
Superior de Guerra, a Escola de Guerra Naval, 
a Escola de Comando e Estado-Maior, o Centro 
de Capacitação Física do Exército e, por opção 
de seu presidente, mesmo afastada geogra
ficamente, a Academia Brasileira de Letras
ABL. 

Aspectos facilitadores adicionais são o 
reduzido espaço físico e os modestos efetivos, 
que pouco ultrapassam os dos departamentos 
das grandes universidades. Congregam-se cerca 
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de 400 alunos de graduação, em dez áreas da 
Engenharia, e outros 300 alunos de pós
graduação, distribuídos em cursos de mestrado 
e doutorado. O corpo docente tem um núcleo 
em 1 1 0 professores civis e militares em regime 
de dedicação integral. 

PREMISSAS E CONQIÇÕES DE 
IMPLANTAÇAO 

A LDB," no item l ll de seu artigo 43, 
estabelece que a educação superior tem por 
Finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando ao desenvol
vimento da ciência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvol
ver o entendilllento do hOlllelll e do lIIeio elll 
qlle vive. 

Código Disciplina 

0 1 304 Economia 

E "humanística" não se encerra no seu sentido 
restrito,' que abrange o culto das línguas e 
l iteraturas greco-latinas, mas manifesta-se 
amplamente entre o lógico e o ético, entre a 
eficácia de um conhecimento em relação à ação 
humana e exigências concretas, psicológicas, 
hi stóricas,  econômicas e soc ia is  CJue 
condicionam a vida do homem. 

A oportunidade, posta à disposição dos 
alunos, de um projeto de "Visão Humanística" 
se consubstancia em paralelo aos cursos 
regulares do IME6na área de humanas, mos
trados no quadro I ,  mediante os seguintes 
subprojetos: 

- Leitura Selecionada; 
- Inglês; 
- Presença em cursos na UFRJ e na UNI-

RIO; 
Liderança; 

Cmga Horária 

30 h/a 

0 1 3 16 Administração 60 h/a 

0 1 324 Ciências do Ambiente 30 h/a 

0 1 326 Direito 30 h/a 

0 1726 Metodologia e Técnica de Redação Científica I 30 h/a 

0 1727 Metodologia e Técnica de Redação Científica 11 30 h/a 

0 172 8  Inglês Instrumental! 30 h/a 

0 1 729 Inglês lnstnunental l l  30 h/a 

Quadro 1 :  Disciplinas Curriculares da Área de Humanas no IME 

- Ciclo de Palestras; 
- Atividades Musicais e Sociais. 

Assim, por força legal, em ull1a escola do 
JI.! grau a expressão "visão humanística" deve 
estar presente nos projetos pedagógicos. No 
caso do 1ME, em particular, "visão" significa 
entender o presente e estar pronto para o futuro. 

A Leitura Selecionada é um programa 
aplicado no 2 "  período letivo do 2 "  ano do 
Curso Básico, em CJue os alunos são obrigados 
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a ler um livro, escolhido de uma lista de cerca 
de cem títulos, e a realizar uma dissertação 
criticando a obra e fornecendo opiniões 
concernentes. Os trabalhos são analisados por 
uma comissão de professores, gerando uma 
premiação aos melhores resultados quando do 
encerramento do ano escolar. 

O projeto Inglês visa à proficiência (ler, 
escrever, entender e falar) de todos os alunos 
na língua em que é escrita a maioria dos aI1igos 
científicos atuais, ao término do último ano. A 
meta foi escalonada em fases. A primeira delas 
consiste em se adquirir capacidade em ler e 
compreender textos em inglês aIltes de ingressaI' 
no ciclo profissional do curso ( 3", 4 "  e 5 "  anos). 
A segunda está na obtenção do credenciamento 
lingüístico (ler e entender) exigido no âmbito do 
Ministério do Exército, o que deve ser feito 
mediante prova escrita até o final do 4 "  ano. 
Por fim, a busca do domínio completo do idioma 
da era da globalização. Os que não alcançarem 
sucesso serão penalizados com redução na 
média final do curso. É incentivado, também, 
que outros idiomas sejam estudados pelos 
alunos, mas sem a obrigatoriedade. 

Outra ação é a que obriga os alunos do 5 "  
ano a assistirem e serem aprovados em uma 
cadeira isolada, estranha às engenharias, na 
UFRJ e na UNI-RIO. A atividade objetiva per
mitir ao aluno do IM E, também em processo 
de formação militar, ampliar o seu campo de 
visão pela interação com pessoas que estão 
sendo preparadas, segundo outros penSaIllentos 
e hab i l i dades,  para contr ibuir  com o 
desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Ações espontâneas vinhaIl1 sendo realizadas 
em benefício da formação específica do 
engenheiro militar. No projeto Visão Huma
nística, o subprojeto Liderança ampliou e for
malizou aquelas ações, buscando o desenvol-

vimento, nos alunos do IME, dos atributos 
necessários para que um engenheiro militar 
desempenhe seu papel, de maneira eficaz, numa 
sociedade globalizada. 

Um ciclo de palestras ao longo do ano letivo 
quebra a rotina do pesado estudo de assuntos 
ligados às Ciências Exatas. Pela escolha de 
palestrantes com exemplares culturas geral e 
profissional, pretende-se expor à reflexão temas 
atuais, motivando a preocupação com proble
mas brasileiJ'os. 

São também estimuladas atividades musicais 
e sociais, propiciando os meios que viabilizem 
eventos agradáveis e sadios. 

ATIVIDADES EM ANDAMENTO E 
PRIMEmOS RESULTADOS 

Todos os subprojetos estão em execução, 
alguns na segunda versão, como o programa 
de Leitura Seleciollada. Decorrente deste, 
em 1 99 8 , os alunos que elaboraram os 
melhores manuscritos foram agraciados com 
s inge las  lembranças p o r  ocas i ão  do 
encerramento do ano letivo. Este ano a 
Comissão de Avaliação dos textos dos alunos 
contará com o apoio da ABL, pretendendo
se conferir o Prêmio Visconde de Taunay aos 
melhores trabalhos. 

O subprojeto Liderança vem sendo 
implementado desde o üúcio do corrente ano. 
Palestras de alto nível já foram realizadas, 
alunos têm desempenhado funções de chefia, 
e foi iniciada a avaliação individual na busca 
pelo desenvolvimento de  atr ibutos .  A 
presença de alunos do 5 º  ano, de diversas 
especialidades, em cursos na UFRJ e na UNI
RIO foi plenamente alcançada, como mostra 
o quadro 2. 
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Efetivos 
IES Departamento Disciplinas 

dalliS pOI' disciplinas totais 

Psicologia I 3 
Serviço Social 

Filosofia I 7 

Fundamentos Filosóficos 
Educação da Educação 

Psicologia Psicologia I 1 1  

UFRJ 
Administração Ética da Administração 3 34 

Contabilidade e Análise 
de Balanços I 

Economia 
Introdução às Ciências 

Sociais 4 

Contabilidade Contabilidade Comercial I 

Música Tecnologia Musical I 2 

Farmácia Toxicologia I 

Economia Política r I 
Direito 

UNI-RIO 
Teoria Geral do Estado I 

12 

Fi  losofia de Educação 2 
Educação 

Psicologia de Educação 8 

Total de Alunos do 5 " Ano Pmticipantes 46 

Quadro 2: Disciplinas Adicionais do Projeto de Visão Humanística 
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No corpo do subprojeto Inglês, diversos 
alunos já  foram aprovados em testes de 
credenciamento lingüístico. 

As atividades musicais e sociais estão a 
pleno vapor, tendo sido criados um conjunto 
musical e um conjunto de danças, por iniciativa 
dos alunos. Essas ações suprem carências 

(a) 

detectadas em relatos feitos pelos próprios 
alunos diretamente às psicólogas da escola ou 
nas respostas a questionários para medição de 
satisfação.7 A figura I mostra alguns eventos 
musicais, realizados com pleno êxito. AtinaI, o 
estudante de engenharia tem direito ao tempo 
de lazer e ao belo. 

Figura 1 :  Atividades Musicais realizadas por iniciativa dos alunos: 

(a) participação do conjunto do IME em uma das happy hours, promovidas pelos próprios alunos; 
(b) apresentação mensal do conjunto do IME, em horário denominado "Acorda, IME", após a educação 

física e antes do início das aulas; 
(c), (d), (e) momentos durante a apresentação de alunos do IME e do Coral da Universidade Gama Filho, 

no auditório do Instituto, em 28 de maio de 1 999. 

1 0  Voi. XVI - Nº 2 - 2º Quadrimestre ele 1 999 [ il i 



UM PROJETO DE VISÃO flUMANíSTICA EM ESCOLA DE ENGENflARIA 

CONCLUSÃO venha a ter. Fato é que o ambiente se torna 

mais leve e o tempo passa mais suave. 

É inevitável que encontremos o aluno do Cumprem seus deveres o educador e o 

IME, uma escola de engenharia, com pensa- próprio educando. 

mento voltado para os fenômenos globalizantes, 

em um mundo incelto e ambíguo, dominado por 

sociedades que privilegiam o conhecimento, 

diante de uma evolução tecnológica sem 

precedentes. Mas é viável trazê-lo, não só ele 

como outros engenheirandos, para o confronto 

com outras áreas, pela oportunidade de uma 

Visão Humanística. Atinai, é importante saber 

fixar, em si mesmo e nos seus, conceitos como 

proteção ao meio ambiente e melhoria da 

sociedade que o acolhe. As metodologias para 

suporte de tal projeto podem ser as descritas 

neste texto, melhoradas em função das 

características e facilidades que a escola 
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