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EMENTA
Justificativa:
O curso busca problematizar as dimensões de pesquisa e ensino sob a abordagem CTS baseada
em avanços interdisciplinares dos Estudos Sociais da Ciência & Tecnologia. Discutirá, de um lado, a
partir das leituras prévias sugeridas, a abordagem da linha socioconstrutivista da adequação
sociotécnica latinoamericana, e da teoria crítica da tecnologia (ambas com fundamentação
neomarxista); e, de outro, as modernas formas de hegemonia baseadas na mediação técnica
presentes numa variedade de atividades sociais no mundo trabalho, na educação, na comunicação
e internet, nas relações intersubjetivas, nas políticas governamentais de ciência & tecnologia, na
indústria cultural e movimentos sociais. Tentará, por fim, refletir, criticamente sobre o lugar da
utopia (se há lugar) no campo CTS.
Ementa:
DISCUTIR a ampliação do conteúdo de valores que nos permitem elaborar a subjetivação e
objetivação dos sujeitos sociais diante de sistemas técnicos com base na teoria da adequação
sociotécnica, contribuições latino-americanas e a teoria crítica da tecnologia.
APRESENTAR abordagens de estudos sociais de ciência e tecnologia, e da filosofia
socioconstrutivista da tecnologia contemporânea que tomará como referencial um quadro teórico
e analítico de valores no desenho e projeto de tecnologias (dimensões da percepção
instrumentalista, determinista, substantivista e da teoria crítica).
DIALOGAR com a teoria da adequação sociotécnica brasileira (R. Dagnino) e latinoamericana
quanto aos aspectos relacionados à sua vinculação ao ensino e pesquisa-ação junto a diferentes
sujeitos sociais.
PROBLEMATIZAR as dimensões chaves da adequação sociotécnica e da teoria crítica da tecnologia
presentes nas relações contraditórias entre instrumentalização primária e instrumentalização
secundária (Feenberg).
REFLETIR sobre a política de C&T e Ensino de Ciências que herdamos na Universidade;
SISTEMATIZAR as dificuldades e necessidades enfrentadas hoje pelos que defendem as políticas de
Ciência & Tecnologia Social (bases sociais da produção de conhecimento na Universidade).
ABORDAR aspectos das práticas de reformulação ou redesenho, resistência e recusa a projetos
tecnológicos dominantes, a fim de ajudar a estruturar uma compreensão alargada das dificuldades
da ação política pela democratização dos sistemas técnicos (na produção cultural popular, na
mídia, na comunicação pública da ciência e da tecnologia, na agroecologia, e demais movimentos
sociais).
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