
ESCREVEMOS ISSO HÁ 23 MESES  
 
Estamos entrando em 2012. Não temos muito que acrescentar às nossas conversas 
mensais expostas nesta página. Eu gostaria apenas de dizer que estamos contentes 
por termos superado nossas expectativas em relação aos objetivos desta nossa 
empreitada. Para relembrarmos isso trazemos nossa primeira conversa estabelecida 
em fevereiro de 2010. Acho que muito mais do que pensávamos foi feito. Agora, 
neste novo ano, vamos incrementar nossas ideias e buscar fazer nossa educação 
tecnológica cada vez mais reflexiva e humana. 
Eis o que escrevemos na época. 
 

“Há algum tempo resolvemos fundar um núcleo que se preocupasse com as questões 
da educação tecnológica. Para ser mais preciso, sua fundação ocorreu em 1997. 
Muitas ideias e poucas aplicações práticas, reconhecemos. No entanto, sempre 
preocupados com os rumos, discussões, incertezas e boas intenções com esta área 
importante da educação, fomos estudando, produzindo materiais e estudos para tornar 
efetiva nossa contribuição, mesmo que singela. Nascia nossa página, através do 
esforço isolado de nosso grupo. Como sempre, as pretensões ficaram maiores que as 
possibilidades. Falta de verba, falta de material humano e outras questões que todos 
sabemos fazem parte do dia a dia de nossas atribuições. Nossa página se tornou (e 
estacionou) lugar comum de ligar links e informações que achávamos importantes 
para nossos objetivos. Mais uma entre tantas outras. Agora repensamos e concluimos 
que nossa contribuição pode ser mais efetiva apenas tornando públicas nossas 
produções escritas, nossas buscas por questões correlatas e nossas experiências 
junto aos alunos. Estamos reconstruindo. Aliás, ela vai estar em constante 
reconstrução. Não estamos muito preocupados com a configuração estética porque 
não somos especialistas nisso. Queremos trocar ideias, contribuir com reflexões com 
base em nossos acertos e erros. Por isso, ao iniciar este ano de 2010, muitas sessões 
serão revistas, refeitas, retiradas e, para tornar mais fácil a sua consulta, todas as 
indicações, sejam de links, leituras, artigos ou eventos, levarão sempre uma 
justificativa de porque estão aqui. Sabemos que muito teremos que fazer, mas no 
decorrer desse tempo estas providências vão procurar atrair nossos pares para as 
reflexões e mudanças que achamos pertinentes para este intento. Nessa jornada toda, 
muitos artigos, colunas e livros foram produzidos. Estes serão nossas primeiras 
contribuições para os leitores, com as informações de onde os encontrar. Para iniciar 
esta nossa conversa, que pretendemos seja renovada pelo menos a cada mês, 
sugerimos que nossos visitantes deem atenção maior a duas produções que 
pensamos sejam relevantes para este início de semestre. Na seção de livros temos a 
indicação de dois em especial: ANOTA AÍ! e INTRODUÇÃO À ENGENHARIA: conceitos, 
ferramentas e comportamentos. Imaginamos que estes livros poderão ser de efetiva 
utilidade na chegada dos alunos aos bancos da Universidade. Por enquanto é isso! 
Mas voltaremos a conversar em breve.” 

 
Para quem nos acompanhou durante estes dois anos podemos dizer que estamos 
todos de parabéns, o NEPET e seu leitores-colaboradores, porque muito mais do 
que pensávamos foi feito. Agora em 2012 vamos a novos desafios. 


