
DISCIPLINA: Filosofia da Tecnologia 

SUBTÍTULO: As filosofias da técnica de Cassirer; Heidegger; Ellul e Hans Jonas. 

 

LINHA DE PESQUISA:  

Responsável: Alexandre de Oliveira Ferreira 

Ano Letivo: 2023 

Carga horária total: 120 Horas 

Total de créditos: 08 

 

Dia da semana em que ocorrem as aulas: Quinta-feira 

Horário: 14:00 

Data de início: 16/03/2023 

 

Objetivos Gerais 

 

O curso propõe um recorte no vasto campo de investigação que é a filosofia da técnica, 
selecionando alguns autores clássicos para os quais a técnica envolve fundamentalmente a 
questão da liberdade humana. Assim, confrontaremos textos de filósofos para os quais a 
vontade humana tem alguma autonomia em relação à técnica (Cassirer e Hans Jonas) com textos 
daqueles para aos quais o domínio da técnica é quase absoluto (Heidegger e Ellul). O curso tem 
o objetivo de servir como introdução à filosofia da técnica e da tecnologia e, ao mesmo tempo, 
iniciar uma reflexão sobre a condição humana na era tecnológica, pensando a atualidade e 
validade das concepções filosóficas desses autores e suas implicações éticas. 

Ementa 

O curso tem como objetivo tratar dos aspectos filosóficos presentes na produção tecnológica, 
sejam os envolvidos na relação da tecnologia com a ciência, sejam os com a sociedade. Destacam-
se os elementos epistemológicos e éticos presentes na pesquisa e aplicação da tecnologia. 

 

Conteúdo programático 

1) Introdução à filosofia da técnica e da tecnologia 
 

2) Cassirer e a técnica como forma simbólica: autonomia da técnica x autonomia da 
vontade 

3) Heidegger, técnica, metafísica e história do ser. 
 

4) Ellul: O domínio total da técnica 
 

5) Hans Jonas: técnica e responsabilidade  
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