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RESUMO: A relação arte, cultura e ciência intriga as sociedades ao longo dos tempos. Se por um 
lado existem trabalhos que sistematizam as duas primeiras, estabelecendo parâmetros, técnicas 
e apontamentos históricos, por outro, o elo entre elas e a ciência tem sido ainda desvendado. O 
grupo  PET-Engenharias,  da  Escola  de  Engenharia  Elétrica,  Mecânica  e  de  Computação  da 
Universidade Federal de Goiás, por meio da "1ª Mostra Fotográfica das Engenharias", buscou 
compreender,  por  meio  de  fotografias,  como  a  comunidade  externa  entende  as  atividades 
relacionadas às Engenharias. Por meio de quarenta e dois trabalhos recebidos, observou-se a 
hegemonia  das  atividades tradicionais  da:  civil,  mecânica  e  elétrica.  Os  trabalhos,  expostos, 
alcançaram o grande público em dois locais:  no Centro de Aulas das Engenharias (CAE),  da 
Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  e  no  Sindicato  dos  Condomínios  e  Imobiliárias 
(SECOVIGOIÁS).

INTRODUÇÃO

A palavra cultura, derivada do latim colere, significa cultivar a terra. O termo deu 
origem a expressões como agricultura, isto é, o efeito de cultivar a terra. Somente no 
século XVIII, a cultura ganhou um sentido diferente relacionado à etapa evolutiva das 
tradições,  valores  intelectuais,  morais  e  espirituais,  com  a  formação  da  cidades; 
estabeleceu-se,  pois,  uma  distinção  entre  povos  policiados  e  povos  selvagens 
(Azevedo, 1958).

As manifestações culturais – presentes em áreas da antiguidade oriental, egípcia, 
grega, romana, etrusca, medieval e outras – se dão por diferentes tipos de arte, tais 
como:  pintura,  escultura,  objetos,  artes  gráficas  e  artefatos  tecnológicos,  buscando 
retratar a realidade e os momentos históricos. 

No  século  XIX,  com  a  Revolução  Industrial,  novas  formas  de  deslocamento 
humano surgiram, como o navio e a locomotiva a vapor, facilitando o contato humano e 
o desenvolvimento de novas formas de comunicação, como o telégrafo elétrico. Com 
isso, mais uma forma de arte emergiu na  história: a fotografia.
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Ela provocou uma alteração na arte da pintura, à medida que substituiu a tarefa 
tradicional  de  representação  veraz  da  realidade  na  representação  do  registro 
fotográfico (Nascimento, 2012; Albuquerque, 2010).

Santos,  2009,  em seu trabalho,  apresenta três perspectivas para a cultura: 1- 
como metodologia de acesso a realidade, nos põe em contato com a história e constitui 
nossa forma de ver, compreender e atuar no mundo; 2- exige que estejamos atentos ao 
contexto, ou seja, ao conjunto de relações sociais, políticas e econômicas que regem a 
forma de produção e extração do valor social; 3- é uma forma de aprender e questionar  
a realidade, exigindo a superação dos dogmatismos e a construção de uma crítica ao 
conjunto de interpretações dominantes.

Provocados com entendimento sobre arte e cultura, o grupo PET-Engenharias 
Conexões  de  Saberes  desafiou  sociedade  a  se  expressar  por  meio  de  registros 
fotográficos,  pautados  no  questionamento:  “O  que  é  engenharia  para  você?”. 
Consequentemente, o projeto despertou, no petiano, a capacidade de questionar as 
faces das Engenharias.

METODOLOGIA

Em 2019, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA) notificou a 
existência de quarenta e nove tipos de Engenharia. O objetivo da ação foi provocar a 
sociedade  para  registrar  o  entendimento  do  que  seria  Engenharia,  por  meio  de 
fotografias.  A  fim  de  permitir  futuras  replicações  e  comparações  da  atividade 
apresentada em estudo de caso, foram definidos critérios.

A primeira  etapa  abordou o  estudo  e  conhecimento  da  atuação  dos tipos  de 
Engenharia  credenciados no CREA,  pela definição de qual  arte  a ser  instigada na 
sociedade.  Foi  refletido,  também,  sobre  a  disponibilidade  da  maioria  da  sociedade 
brasileira  de  possuir  algum  objeto  para  registrar  a  arte.  Assim,  foi  escolhida  a 
manifestação artística na forma de fotografia e sua apreciação geral em uma  Mostra 
Fotográfica. 

Em seguida, foi  escolhido o tema, tipo provocação,  para entender  a visão da 
sociedade com relação às Engenharias como arte. A ação recebeu, pois, o nome “1ª 
Mostra Fotográfica das Engenharias: O quê é engenharia para você?”. Doravante, foi 
elaborado um Edital para instruir os interessados em participar dessa ação do grupo 
PET-Engenharias.

O envio das imagens foi realizado de forma digital, com o objetivo de ampliar a 
abrangência da atividade. Para isso, foi elaborado um formulário online de recebimento 
das  imagens.  Os  critérios  para  seleção  da  imagens  foram  definidos:  estética  da 
imagem;  abordar  algum  tipo  de  Engenharia  reconhecido  pelo  CREA/CONFEA;  e 
ineditismo. As obras seriam expostas no hall do Centro de Aulas das Engenharias da 
UFG  (CAE)  e  ,  também,  na  entrada  do  Sindicato  dos  Condomínios  e  Imobiliárias 
(SECOVIGOIÁS).

Com a finalização do Edital, a divulgação foi iniciada. Para isso, foi desenvolvido,  
pelo grupo PET-Engenharias Conexões de Saberes, o  banner  de divulgação, Fig.1, 
veiculado virtualmente: pelo site do grupo (www.pet.emc.ufg.br) e pelo perfil da equipe 
na rede social Instagram. 
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representatividade, seguida pela Engenharia Mecânica, com aproximadamente 10%, e 
Engenharia Elétrica, com aproximadamente 5%. Esse fato pode ser justificado pela 
presença da primeira ser mais intensa na humanidade, ou seja, desde o inicio da ideia 
de civilização. A segunda, em contrapartida, ser tornou mais presente somente com a 
Revolução Industrial; já a terceira, com o surgimento da energia elétrica.

Na Figura 3(b),  a  representatividade das Engenharias Agrônoma,  Ambiental  e 
Florestal é, aproximadamente, 1%. É um dado bastante interessante, já que o Brasil é 
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um país agroprodutor, com grande áreas de preservação ambiental (mesmo que no 
interior das cidades). Essas áreas de atuação não chamaram tanta atenção, na forma 
de arte, dos participantes.

Figura 4 - Fotografia intitulada Estudar bastante. 
(Fonte: autor solicitou anonimato - Modificada)
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Outras  Engenharias,  como  Biomédica,  Mecânica  e  de  Armamento,  Naval, 
Alimentos,  Químico,  Têxtil,  Plástica,  Bioquímica,  Nuclear,  de  Bioprocessos  e  de 
Biotecnologia,  Minas,  Geólogo,  Exploração  e  Produção  de  Petróleo,  Agrimensor, 
Cartógrafo, Topografia Rural, Geógrafo, Topógrafo, Pesca, Aquicultura e de Saúde e 
Segurança,  obtiveram  representatividade  em  apenas  uma  foto,  na  qual  o  autor 
conseguiu registrar o início da formação de um engenheiro, Figura 4. 

CONCLUSÃO

Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que as Engenharias 
Civil,  Mecânica e Elétrica possuem maior representatividade nos registros enviados 
para os eventos, enquanto as demais, por serem mais recentes, não foram tratadas 
com ênfase. Uma possível causa seria os participantes não estarem confortáveis em 
buscar uma forma artística de retratá-las.

De maneira geral, essa atividade possuiu um caráter multidisciplinar, na medida 
em que relacionou arte, cultura e diferentes tipos de Engenharia, possibilitando, aos 
petianos, o entendimento do entrelace da arte e cultura com as Engenharias. Além 
disso, a ação é marcada pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

De modo original,  essa atividade trabalhou,  com excelência, a  capacidade de 
questionar  as  faces  das  Engenharias,  propiciando  uma  abertura  para  a  discussão 
sobre a presença delas no cotidiano e a possibilidade de registrá-las de modo artístico.
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