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ERROS: A 

RESPONSABILIDADE E 

ÉTICA DO ENGENHEIRO 
31 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13:10. 

No V Congresso Nacional dos Grupos PET de 

Engenharia Civil, o grupo de discussão que abordou o 

tema “Erros: a responsabilidade e ética do engenheiro” 

aconteceu no dia 31 de março de 2018 e se deu início 

às 13:10. A questão inicial de debate concerniu na 

seguinte pergunta: “Falta ética na engenharia civil?” 

estipulada pelo moderador Hugo.  

Como primeira resposta, o petiano Alcenir do 

PET Civil UNESP – Ilha Solteira comentou sobre a 

prática de preços abaixo do piso praticados por alguns 

engenheiros, destacando essa prática em especial a 

recém-formados. A palavra foi dada para Geraldo 

Donizzetti Tutor do PET Civil UFOP O qual comentou 

como contraponto a dificuldade de impor uma tabela 

de preço a quem as condições de sobrevivências 

muitas vezes são postas em jogo, cuidar da família por 

exemplo. Em seguida Isadora do PET Civil da UFRGS 

comentou que muito disso está atrelado à nossa 

formação acadêmica, sobre sempre buscar o mais 

barato, que inclusive muitas vezes os professores falam 

que o importante é o prédio ficar em pé. Logo após 

Mesaque do PET Civil da UFRR comentou que onde 

mora tem uma expressão chamada “canetinha de 

ouro”, onde um indivíduo engenheiro somente assina 

e não acompanha a obra, desconsiderando toda a 

responsabilidade envolvida. Mostrando assim a falta 

do reconhecimento na sociedade da importância de 

um engenheiro civil. 

Para dar sequência o moderador Hugo do PET 

Civil UFOP lançou o seguinte questionamento “Como o 

PET pode mudar essa visão da sociedade para a 

importância do engenheiro civil? ” Em reposta Isadora 

Fraga do PET Civil UFRGS disse que o engenheiro devia 

se adentrar mais no convívio da sociedade, tentar 

mudar a realidade social na busca de uma mudança 

dessa visão estagnada, muitas vezes o trabalho do 

engenheiro é visto como um serviço caro. Após a 

exposição da mesma Geraldo Donizetti Tutor do PET 

Civil UFOP falou sobre possuirmos disciplinas que falam 

sobre ética, porém os próprios alunos não têm 

interesse, por em sua visão eles gostarem de disciplinas 

que possuem cálculo e fazendo isso ele reiterou que 

estamos contribuindo para não mudar nunca essa 

situação, e contou sobre engenheiros que muitas vezes 

assinam projetos com medo de perder o emprego, ou 

mesmo o engenheiro que se sujeitar ao que o prefeito 

quer e até mesmo citou como mesmo entre 

profissionais da área ocorre a falta de ética ao 

menosprezar o valor do trabalho do outro, citando 

como exemplo “Se eu mecho com concreto armado e 

então digo que madeira não presta para estrutura 

porque dá cupim, estou sendo antiético com o 

profissional especializado nessa área.” Seguindo o 

raciocínio Alcenir do PET Civil da UNESP – Ilha Solteira 

falou sobre começar das pequenas ações a porta para 

a mudança de pensamento e expôs como pequenas 

corrupções na universidade (passar cola, assina 

presença para outros, etc,) também são corrupções, 

mesmo que passem batida. A partir daí Isadora Fraga 

do PET Civil da UFRGS falou como na sua faculdade é 

acirrado a disputa no sentido acadêmico entre alunos, 

e como essa competição às vezes é levada depois da 

formação, contribuindo para essa complicação 

existente. Complementando Lucas do PET Civil da UFRR 

fez a conexão entre a hostilidade vivenciada na 

faculdade pela competividade por nota, com a alta 

evasão no curso e por fim finalizou ressaltando que tal 

falta de companheirismo precisa ser mudada. Para 

fazer uma síntese o moderador Hugo resumiu a 

discussão na seguinte frase “Devemos assim buscar a 

união sempre pelo trabalho em equipe e pensando na 

coletividade.” 

 Mais uma vez o moderador Hugo lançou mais 

um tópico para seguir o debate sendo esse o 

questionamento ‘’O que estamos fazendo para 

melhorar a sociedade como engenheiro civil?’’ E então 

Alcenir do PET Civil UNESP – Ilha Solteira contou sobre 
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o “Geninho” um projeto do grupo deles que ensina 

ciências para as crianças e além dos cursos de 

capacitação disponibilizados pelo grupo. Do mesmo 

grupo PET, Giovana do PET Civil UNESP – Ilha Solteira 

relatou a ação que realizaram catalogando boletins de 

ocorrências para descobrir as áreas de maior incidência 

de crimes, com isso a segurança ao redor desses locais 

de risco melhorou bastante segundo o grupo.                 

O moderador Hugo seguiu com o debate 

citando a série “Mecanismo” do Netflix a qual em um 

parte de um episódio sobre a lava-jato, há um 

momento no qual aparece um engenheiro 

superfaturando uma obra. Daí ele deixou a seguinte 

questão “Qual a importância da imparcialidade no 

engenheiro civil?” Dando início Mesaque do PET Civil 

da UFRR contou como em seu Estado é visível a 

quantidade de obras superfaturadas, bastando 

somente analisar indivíduos que mesmo trabalhando o 

mais honestamente possível durante toda uma vida 

não alcançariam o patrimônio adquirido até o 

momento, realçando como é gritante desvios e 

corrupções. Logo após, Lucas do PET Civil da UFRR 

explanou sobre as “cartas marcadas” na sua região 

quando se observa nas licitação  aquelas empresas que 

sempre vencem, e como os honestos sempre são 

travados, se não fazer da maneira que os agradam. Não 

obstante disso Lucio do PET Civil da UFSCar afirmou o 

quão absurdo é ver que temos que discutir a questão 

da ética no engenheiro tendo em vista que isso já 

deveria ser algo á já se ter conosco e concluiu alegando 

que bem-estar da sociedade deve sempre está em 

consciência. Então Marcelo do PET Civil da UEM  

comentou sobre como tem-se uma pressão da 

sociedade em si que tenta de alguma forma te desviar 

na corrupção, te pressionando a assinar algo que você 

sabe que não está correto, mas se não assina entra em 

jogo seu emprego, a exemplo falou para nós sobre o 

caso uma engenheira da sua cidade que os superiores 

queriam que ela assinasse um projeto errado, 

finalizando logo em seguida ele lançou a seguinte 

pergunta “Vocês acham válido com esse ano de eleição 

prepararmos algo sobre voto consciente?” Disso Lucas 

do PET Civil da UFSCAR disse crer como nós somos 

agentes transformadores deveríamos observar isso, e 

defendeu que como temos uma boa consciência sobre 

a situação temos como dever ajudar aos menos 

esclarecidos sobre a situação. Desse caso Isadora Fraga 

do PETC CIvil da UFRGS pôs em campo a dificuldade de 

saber até onde nós como PET podemos atuar quando 

se trata da situação política. Marcelo do PET Civil da 

UEM em dúvida perguntou sobre como seria, se seria  

como uma espécie de mostra com os candidatos 

disponíveis e suas propostas? E ressaltou sobre  

sempre ser imparcial, para evitar complicações 

decorrentes de partidarismo. Adiantando Geraldo 

Donizetti Tutor do PET Civil da UFOP avaliou a ideia 

como boa, porém acreditou ser mais interessante 

ensinar como encontrar informação a respeito dos 

candidatos, como uma forma de conscientização sem a 

citação de nomes para evitar partidarismos. 

Acrescentou então Lucas do PET Civil da UFRR a 

respeito da criação de uma disciplina combinando 

direito e gerência para conseguir obter resultados 

relevantes que afetariam diretamente na formação dos 

profissionais produzindo benefícios futuros da 

comunidade. E então Geraldo Donizetti Tutor do PET 

Civil da UFOP falou a respeito da proposta de Lucas do 

PET Civil da UFRR e afirmou que sendo membros do 

PET, poderíamos trazer esses próprios 

questionamentos e buscar algum projeto do próprio 

grupo de trazer para a sociedade a visão de que 

economizar com projetos na área da civil é uma 

economia a curto prazo que traz prejuízos a longo 

prazo combinando os temas retratados: a ética, 

gerência e licitação de obras. Mesaque do PET Civil da 

UFRR tentando relacionar a responsabilidade do 

engenheiro com pensamento sistêmico citou um caso 

da sua região a qual é bem quente chegando até 36 

graus e ao mesmo tempo ocorre o caso de engenheiros 

fazendo projetos com chuveiro elétrico, faltando assim 

um olhar mais clínico para cada realidade, depois falou 

de outra situação a qual teve uma casa ecológica 

construída, usando um revestimento de isopor na 

construção de um telhado inteligente, aumentava de 

20 a 30% mais alto o custo, porém o retorno vinha a 

longo prazo com o conforto térmico obtido que diminui 

a necessidade de ventiladores e ar-condicionado 
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mostrando como uma visão além do agora deve estar 

embutida em todo engenheiro. 

Para finalizar o moderador Hugo lançou o 

questionamento final “Até onde o engenheiro pode 

atuar no mercado?” Geraldo Donizetti Tutor do PET 

Civil da UFOP iniciou a questão citando os vários 

conflitos entre órgãos sobre esse caso, e como de 

acordo com a formação em diferentes faculdades com 

grades curriculares com matérias extras ou específicas 

da região permitem a engenheiros a atuação em mais 

áreas após sua formação. Disso o moderador Hugo 

questionou aos petianos presentes se possuíam 

alguma disciplina que abordava essa temática, em vista 

da pergunta Isadora Fraga do PET Civil da UFRGS 

respondeu já ter assistido algumas palestras na semana 

acadêmica em sua faculdade sobre isso, dando 

prosseguimento, Vítor do PET Civil da UFJF disse já 

terem palestras específicas que justamente abordam 

esse conteúdo e tentam transmitir tal conhecimento  

denominadas “Engenharia e Sociedade”. 

Ao fim, o moderador Hugo, do PET Civil UFOP, 

fez um fechamento de toda a discussão fazendo um 

resumo de tudo que foi falado durante esse momento. 

A discussão se deu ao fim às 14:40 

 

OPINIÃO DO ESCRIVÃO: 

Durante toda a discussão que circundou o 

tema “Erros: a responsabilidade e ética do 

engenheiro”, foi muito notório que é preciso mudar a 

visão da sociedade sobre o engenheiro e ao mesmo 

tempo do engenheiro sobre o meio que atua.  Sempre 

buscando remover ideias estagnadas e promover o 

desenvolvimento da engenharia conciliada a 

sustentabilidade e honestidade. 

Outra observação feita é em relação ao apego 

que muitos grupos PET tem com os projetos que 

desenvolvem. Isso, por um lado é muito bom, pois o 

grupo sempre se sente motivado para desenvolve-lo, 

porém isso pode impossibilitar a criação de novos 

projetos bem como o aprimoramento dos já existentes, 

para que possa alcançar mais efetivamente a 

sociedade. 

Além disso, nota-se que muitas vezes as 

universidades que deveriam estar auxiliando na 

fomação do pensamento crítico, está gerando 

operários e não cidadãos, demonstrado por como o 

meio o qual está inserido pode afetar na relação de 

trabalho após a sua formação. 

A junção da ética, com a capacidade de 

gerenciamento que é tão trabalhada na engenharia em 

função da sustentabilidade e do pensamento social 

pode contribuir para mudanças do mitos e falsas 

crenças muitas vezes atreladas ao exercício da 

profissão e dos que a realizam. 

Em síntese se chegou se à conclusão que 

somente uma mudança de baixo para cima para alterar 

o cenário atual para um ambiente mais honesto e 

amigável, pautado em ajudar a sociedade, ao mesmo 

temo que dissemina-se o pensamento sistêmico 

atrelado ao pensamento sustentável, sem nunca 

esquecer o bem coletivo como meta principal. 

Por fim, é importante ressaltar as palavras que 

mais se destacaram na   discussão desse tema. Elas são: 

honestidade; sustentabilidade; conhecer a 

comunidade; pensamento sistêmico; responsabilidade 

social; coletividade; parceria.
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PETIANOS PRESENTES:

1. Moderador: Hugo Mouro Leão – PET Civil UFOP 

2. Escrivão: Enzo Silva Dias – PET Civil UFOP 

3. Victor Bello8 

4. se Jardim – PET Civil UFJF 

5. Camila Sales Rocha Ramos – PET Civil UFJF 

6. Lucio Schiavon Yamamoto – PET Civil UFSCar 

7. Vítor Lourensato Leoni – PET Civil UFSCar 

8. Marcelo Ambiel da Silva – PET Civil UEM 

9. Juliane Pirani de Oliveira – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

10. Nathalia Siqueira Vaz – PET Civil UNESP Ilha Solteira 

11. Alcenir Benedito de Moura Neto – PET Civil UNESP 

Ilha Solteira 

12. Giovana Soler Vila – UNESP Ilha Solteira 

13. Mesaque Vilmar Silvestre Viegas – PET Civil UFRR 

14. Lukas Ariel Carvalho de Souza – PET Civil UFRR 

15. Rafaela Marrino – PET Civil UFPR 

16. Iasadora Melo Fraga – PET Civil UFRGS 

 


