
UMA BREVE HISTÓRIA 
 

Em 1997, preocupados com a falta de bibliografia existente na área de educação 
tecnológica no Brasil, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Tecnológica (NEPET), através da Editora da UFSC, publicou o livro intitulado 
Ensino de Engenharia, na busca de seu aprimoramento. Dentro do paradigma 
dominante nas escolas que trabalham tecnologia – mais precisamente nas 
escolas de engenharia –, a escrita parecia um devaneio, um total equívoco, uma 
ousadia sem medida. No entanto, quão benéficos foram a ousadia e o “equívoco” 
cometidos, pois a tiragem esgotou de forma surpreendente. 

Em 2000, para continuar tentando reinterpretar o mundo contemporâneo e 
atualizando as suas informações, outro empreendimento fez nascer Educação 
Tecnológica, enfoques para o ensino de engenharia. Mais uma surpresa que 
rompeu o paradigma dominante e desvelou algumas anomalias existentes na 
área, indicando que no Brasil ainda há uma imensa lacuna bibliográfica. Em 
2008, acrescida de mais dois capítulos, uma nova edição desta obra foi 
publicada. 

Agora, após cinco anos do lançamento da segunda edição de Educação 
Tecnológica, o NEPET, através de três de seus componentes, apresenta mais 
uma de suas façanhas, o livro Conversando sobre educação tecnológica, com 
material baseado em textos produzidos no intervalo desse tempo – 2008-2012. 

O NEPET também chegou às salas de aulas e teve repercussões surpreendentes 
tanto em outras universidades quanto junto aos alunos do curso de Engenharia 
Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Tecnológica da UFSC (PPGECT). 

O NEPET continua sendo um gerador das ideias mestras. Alguns participantes, 
por diferentes motivos pessoais ou profissionais, saíram e outros chegaram. É a 
própria dinâmica da vida: chegadas e partidas, (des)encontros e despedidas, 
idas e vindas. 

Com o passar do tempo, as perguntas e os complexos entendimentos em torno 
do tema habitaram o nosso cotidiano – juntos impulsionaram e deram guarida a 
reflexões, nos impulsionando a sermos pretensiosos em disponibilizar alguns de 
nossos escritos em mais um texto direcionado à educação tecnológica e, quiçá, a 
outras áreas da educação. 

Agora está nascendo este novo livro. Esperamos que Conversando sobre 
Educação Tecnológica já esteja disponível para o próximo COBENGE. Tomara! 


