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CÓDIGO: ECC 745 / ECC 850 NÍVEIS: Mestrado/Doutorado 
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PRÉ-REQUISITO: 

CÓDIGO DO CURSO:  PERÍODO:  2022/2 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Informação e Mediações Sociais e Tecnológicas para o Conhecimento 

LINHA DE PESQUISA: Configurações Socioculturais, Políticas e Econômicas da Informação 

DIA: 5a. feiras  HORÁRIO:  14h/17h 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

A disciplina tem o objetivo de refletir a respeito das mediações de saberes como formas históricas, 

culturais, políticas e epistemológicas de construção do conhecimento para a transformação social, no 

âmbito das relações entre as universidades e os movimentos sociais, com foco na América Latina e na 

compreensão dos movimentos históricos de reconfiguração do padrão de dominação capitalista e suas 

formas determinadas de produção e difusão do conhecimento. 

Serão empregadas duas fontes de leituras teóricas e metodológicas: a) a mediação de saberes e a 

mediação documentária, a partir de diálogos com as Ciências da Informação e Comunicação de linha 

francesa, no âmbito da Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de 

Saberes e Informação (Rede Mussi; b) a produção do conhecimento socialmente comprometido na 

relação entre universidade, movimentos sociais e setores populares organizados, por meio de teorias e 

métodos da pesquisa militante e a multidirecionalidade dos saberes (científicos, populares, dos povos 

originários) baseados na produção da Rede Paulo Freire hoje, Paulo Freire hoy: por uma práxis dos 

territórios negligenciados.  

As leituras e reflexões serão orientadas por abordagens epistemológica, teórica, metodológica e 

histórica da produção, circulação e apropriação dos conhecimentos e informações; na relação entre 

saberes científicos e outras formas de saberes; no papel das universidades, suas formas de produção do 

conhecimentos e relação com movimentos sociais; as mediações técnicas/tecnológicas.  

O programa completo e detalhado da disciplina será apresentado no início do curso. 

Na medida do possível, serão convidados pesquisadores de ambas as redes para participação em 

algumas aulas. 
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