
E MATERIAL PARA ISSO? 
 
As discussões, as mais variadas, dentro de um espectro imenso das dificuldades da 
Educação Tecnológica, mais especificamente da Educação em Engenharia, foram 
intensas e salutares quando da realização do COBENGE 2012, em Belém do Pará. 
Navegava-se da parte técnica, passando pela econômica, pela política e muitas 
outras áreas, mas sempre desaguava na questão humana. Muitos professores – a 
grande maioria formada em engenharia – se queixavam da dificuldade de tratar 
destes assuntos porque sua formação não trazia semelhantes discussões à mesa de 
discussões. Então a velha ladainha de falta de material para estas reflexões vem à 
tona. Por isso nossa conversa deste mês voltada a este tema. Afinal, a página do 
NEPET está completando mais de dois anos e ela tem servido de referência para 
consultas em Educação Tecnológica e CTS. Mas muitos vão apenas às novidades 
do dia e sequer se dão conta da enormidade de temas disponíveis para tratar da 
relação entre ciência, tecnologia e sociedade nas mais diversificadas seções. E tem 
muita coisa que, se discutida com rigor, pode gerar excelentes novas disciplinas nos 
mais diversos cursos e possibilitar uma imensidade de sérios diálogos nos 
departamentos de ensino espalhados por todo este país. Em “Opinião” os 
participantes do núcleo expõem suas dúvidas, reflexões e ideias sobre os mais 
diversos temas voltados à Educação Tecnológica. Também, em “Artigos” 
disponibilizamos mais de 110 produções de nosso grupo. “Muita leitura! Sempre” 
traz uma quantidade enorme de livros que podem dar suporte às nossas reflexões e 
análises nesta seara quase inóspita no Brasil. Enfim, nada como uma passeada 
neste site para ver que material existe. Pode ser que falte um pouco de motivação 
para trazê-los à tona, mas é isso que precisamos vencer. E procurando vencer esta 
falta de motivação fazemos, agora, mais uma tentativa através desta nova seção 
chamada “Bate papo”, que tem o objetivo de manter um contato mais estreito com 
nossos visitantes, trazendo temas que ficam mais claros através de uma exposição 
oral. É a utilização do recurso tecnológico para aumentar a empatia nas discussões 
das questões educacionais, tecnológicas e que dizem respeito aos objetivos do 
NEPET. Até a nossa conversa de novembro. 


