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PROGRAMA 
OBJETIVOS: 
O objetivo do curso é discutir a interação entre a ciência e os valores éticos e sociais, 
examinando particularmente dez teses que caracterizam o modelo dessa interação e sete 
outras teses necessárias para caracterizar desenvolvimentos no sentido de complementar 
esse modelo. As quatro primeiras aulas serão dedicadas à revisão e aprofundamento dos 
desenvolvimentos iniciais do modelo, introduzindo os conceitos fundamentais utilizados 
nesse modelo. As oito aulas restantes tratarão sistematicamente dos desenvolvimentos 
posteriores. 
 
JUSTIFICATIVA: 
Trata-se de aprofundamento do modelo de interação entre ciência e valores que vem 
sendo desenvolvido pela área de filosofia da ciência e que tem ocupado boa parte dos 
pesquisadores na área, além de contar com trabalhos de mestrado e doutorado em 
andamento. 
 
CONTEÚDO (EMENTA): 

1 Gênese do modelo da interação entre ciência e valores 
2 Imparcialidade, neutralidade e autonomia científicas 
3 Os valores do progresso tecnológico e a adoção de estratégias descontextualizadas 
4 Pressuposições dos valores do progresso tecnológico 
5 Modificação de algumas das 10 teses anteriores sobre a relação entre ciência e 
sociedade 
6 A necessidade do pluralismo metodológico 
7 Endossos: relação entre a pesquisa empírica e os juízos de valor ético e social 
8 Evidência empírica e juízos de valor nas análises de risco 
9 Investigação imparcial 



 
 
                   Universidade de São Paulo 
                   Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
                  ____________________________________________________________________ 
 
FFLCH         Programa de Pós-Graduação – Área de Filosofia 
 

 

 

Av.Prof. Luciano Gualberto, 315 – sala 1007 
Cidade Universitária  
05508-900 – São Paulo - SP 

     Fone/Fax 
(0XX11) 3031.2431 
(0XX11) 3091.3709 
(0XX11) 3091.3761 
(0XX11) 3091.3765

Home page: http://www.fflch.usp.br 
        e-mail:  ppgdf@usp.br 
                     rubensos@usp.br 
                     marieltt@usp.br 
                     marihel@usp.br 

10 Investigação empírica do espaço de resultados e do espaço de alternativas da 
inovação tecnocientífica 
11 Neutralidade e inclusividade 
12 O lugar da ciência no mundo dos valores e da experiência vivida 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

1) Apresentação de seminários; 
2) Trabalho escrito final 
3) Participação na discussão 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
Por se tratar de curso avançado de pesquisa, será imposto um limite de 20 vagas. 
 


