
o que a seguir vai ser exposto é fruto da experiência do autor 

deste excurso, experiência essa adquirida na execução de inúmeras ta

refas como engenheiro e no longo exercício do magistério no IME. Não 

pretendemos gerar polêmica, mas também não podemos deixar de dar 

um testemunho sobre o assunto. 

Nosso curso de Engenharia, feito na Praia Vermelha de 1959 a 

1962, desenrolou-se em um ambiente escolar que se pode considerar 

ideal. Essa afirmativa está baseada na serena aceitação de que uma es

cola suposta de nível universitário precisa oferecer basicamente a seus 

alunos certas condições de aprendizado de que dificilmente o futuro 

engenheiro desfrutará após o curso. A vida profissional e os comuns 

encargos da manutenção de uma família absorvem a atenção do enge

nheiro e, raramente, propiciam tempo suficiente para demoradas e 

aprofundadas leituras de qualquer assunto técnico-científico. Esse tipo 

de leitura deve ser feito quando se é bem moço, aproveitando-se o 

silêncio das salas de aula e das bibliotecas nas faculdades de Engenharia, 

e, sobretudo (esta é a palavra-chave: sobretudo), quando se age com 

dedicação exclusiva às atividades escolares. Pois bem, em nosso curso 

de graduação no IME tivemos essas desejáveis condições. 

Nos últimos anos, provavelmente por sermos um país ainda em 

busca de desenvolvimento, temos incorrido, salvo melhor juízo, em 

um lamentável equívoco, o de achar que os alunos nos cursos de Enge

nharia brasileiros devem, paralelamente aos seus afazeres como dis

centes, realizar fora da escola os chamados estágios profissionalizantes, 

cuja eficácia, diga-se a bem da verdade, é bastante discutível. 

De fato, o que a prática vem mostrando, em todo o Brasil, é o fato 

de que o estágio profissionalizante acaba forçando o aluno a deixar em 

segundo plano o desejável interesse por um estudo mais sério de todas 

as cadeiras que constituem o currículo escolar. Por outro lado, muitas 

empresas solicitam dos estagiários o cumprimento de tarefas de nível 

inferior ao que se espera de um engenheiro. E nem poderia ser muito 



diferente disso, dada a incompleta, insuficiente bagagem de 

conhecimentos de um aluno ainda em formação. 

Breve começará o recesso escolar no IME. Oxalá as refle

xões expostas neste Editorial possam servir de algum subsí

dio para os que vão planejar os cursos a serem ministrados em 

2006 por aquela que é a Casa Mãe dos Engenheiros Milita

res do Exército. Aliás, nunca é demais lembrar que o IME é o 

herdeiro legítimo da primeira escola de Engenharia do Brasil. 

Por último, apresentamos a nossos amigos, leitores e 

colaboradores os votos de um Natal autêntico, prenúncio de 

um feliz Ano-Novo. 




