
  

Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas e Dinâmicas de Desenvolvimento Territorial 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 
Curitiba, 04.04.2017 

Horário: 14:00h 
Local: Sala C-302 

Reunião Grupo de Pesquisa 

 

Presentes: Prof. Christian Luiz da Silva, Adriana Ripka, Aline Biagi, Alyson           
Lopacinski, Arielys Martínez Hernández, Carlos Henrique Lopes Resende, Carolina         
Magalhães Cezar, Denise Rauber, Evelin Gonçalves Suchla, Fabrizio Mancini, Flávia          
Gomes, Francisco Rosa de Souza Junior, Gabriel Fugii, Inka Santala, Izabel Biernaski,            
Joeslaine da Cruz Malko, Leticia Kumegawa, Niklas Weins. 

 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS APRESENTADOS PARA INGRESSO DE 
IZABEL BIERNASKI E NIKLAS WEINS NO PPGTE 

 

Apresentação do projeto da mestranda do PPGTE/UTFPR Izabel Biernaski         
intitulado: “Efetividade de Métodos e Processos Tecnológicos no Gerenciamento de          
resíduos Sólidos: análise de diferentes tipos de organizações”. Após a apresentação o            
Prof. Christian Luiz da Silva teceu algumas considerações, indicando a possibilidade de            
utilização de consórcio (um provável convênio com a FIEP) ou pensar em uma cadeia              
específica, utilizando o recorte de um determinado município ou extrato territorial. 

Após, houve a apresentação do projeto da mestrando Niklas Weins intitulada           
“Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) em Piraquara: Efetividade de arranjos          
insitutcionais”. Após a apresentação o Prof. Christian Luiz da Silva teceu algumas            
considerações, indicando a questão da valoração e aplicação do PSA, exemplificando           
atuações do Pará e Paraná com algumas ações, inclusive o ICMS ecológico. Denise             
Rauber explicou que o PSA acabou sendo utilizado inicialmente para dar suporte às             
questões relativas dos recursos hídricos, exemplificou o caso com o caso das cidades de              
Pato Branco e Mariópolis com relação ao Rio Pato Branco. 

Em seguida foram realizados os debates acerca do texto capítulo 4 - O QUE É               
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE? do caderno de Ibero-America: Introdução         
aos estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) de BAZZO, LISINGEN e           
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PEREIRA (2003). O Prof. Christian realizou a apresentação trazendo a origem e a             
crítica do modelo linear de desenvolvimento(p.118), que o norteia da discussão do CTS.             
Ressalta o direcionamento da engenharia, com as influência mútuas entre a ciência e a              
sociedade. Alerta sobre a visão de Latour (teoria ator-rede) como uma teoria importante             
aplicada ao CTS. Os Mitos do Sistema de P&D são apresentados, com base nestes              
alerta-se para a necessidade do trabalho inter e multidisciplinar. Duas vertentes são            
apresentadas com relação a CTS: americana e européia. Apresenta as questões de            
financiamento e as influências que este mecanismo provoca na ciência e tecnologia            
desenvolvida. Apresenta uma evolução dos estudos de CTS. Um ponto didático fica            
exposto no seguinte texto: 

O aspecto mais inovador deste novo enfoque se encontra na caracterização social dos             
fatores responsáveis pela mudança científica. Propõe- se em geral entender a           
ciência-tecnologia não como um processo ou atividade autônoma que segue uma lógica            
interna de desenvolvimento em seu funcionamento ótimo (resultante da aplicação de           
um método cognitivo e um código de conduta), mas sim como um processo ou produto               
inerentemente social onde os elementos não-epistêmicos ou técnicos (por exemplo:          
valores morais, convicções religiosas, interesses profissionais, pressões econômicas        
etc.) desempenham um papel decisivo na gênese e na consolidação das idéias científicas             
e dos artefatos tecnológicos. (p.125) 

Três direções ocorrem no CTS: pesquisa, política pública e educação. Por vezes            
faltam veículos. Há necessidade de desenvolvimento de mecanismos democráticos para          
implementação das políticas públicas. O foco do grupo é políticas públicas. As            
discussões de CTS vinculam-se a questão social, democrática e controle social. A 
construção social de tecnologia é uma visão mais europeia, visão adotada pelo PPGTE.             
A visão da área e ética ainda são incipientes, decorrente da própria discussão do que é                
ético para a ciência. A educação em CTS é uma constante na discussão e utilizada na                
UTFPR. O CTS no Brasil é apresentado, como o prof. Domingues no PROEJA. Por fim               
chama a atenção para firmar que trata-se de um texto básico que permite a compreensão               
do CTS e de suas interconexões, riquezas. Lembra do programa da UNICAMP que o              
PPGTE tem convênio. Que campo de estudo é esse: a CTS está além do modelo linear.                
Como o CTS estará presente nos trabalhos: esta é uma máxima que deve estar presente. 

Na próxima reunião haverá apresentação dos objetos de pesquisa de Andréa e            
Arielys, e discussão sobre projeto Energias Renováveis – Curitiba/Pinar del Rio. 
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