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Apresentação

O grupo de Ética, Tecnologia e Economias Digitais

(ETED) foi fundado em janeiro de 2018 no Instituto de

Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo

(IEE/USP) pelo Prof. Ricardo Abramovay com o

propósito de reunir acadêmicos de diferentes áreas e

níveis de formação para uma discussão sobre ética nas

transformações digitais, em especial o impacto da

inteligência artificial e o redesenho da sociedade

diante de economias intensivas em dados.

 

O grupo divide-se entre a leitura integral de obras de

filosofia da tecnologia e a discussão de policy papers e

relatórios produzidos pelas principais agências

internacionais e centros de pesquisa do mundo

dedicadas à interface entre ética, tecnologia e

economia de dados.

 

ETED - USP

02



Atividades de 2018
No primeiro semestre, o grupo de Ética, Tecnologia e
Economias Digitais dedicou-se à leitura do livro
Princípio Responsabilidade de Hans Jonas.
 
No segundo semestre, foram discutidos relatórios
produzidos pelo European Data Protection Supervisor,
pelo Parlamento da França e pelo Future of Humanity
Institute.
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https://eticaetecnologia.wordpress.com/2018/09/05/atividades-do-segundo-semestre/


Atividades de 2019
No primeiro semestre, o grupo auxiliou na tradução e
no lançamento do livro Instruções para um futuro
imaterial (Stefano Quintarelli), na organização
seminário público no Instituto de Estudos Avançados
da USP e na organização de seminários sobre
transformação ecológica e digital no Instituto de
Energia e Ambiente da USP.
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https://eticaetecnologia.wordpress.com/2019/04/15/atividades-do-primeiro-semestre-2/
https://www.editoraelefante.com.br/produto/instrucoes-para-um-futuro-imaterial/


Atividades de 2019
No segundo semestre de 2019, o grupo fará a
discussão do livro Re-Engineering Humanity, escrito
pelos professores Brett Frischmann  e Evan Selinger  e
publicado pela Cambridge University Press.
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https://www.reengineeringhumanity.com/


Critérios de
participação

O grupo é aberto para alunas e alunos de
todas as áreas do conhecimento humano, em
nível de graduação, mestrado e doutorado. Os
critérios de participação são:
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Disponibilidade para leitura dos textos indicados e
presença nos encontros quinzenais

1

Comprometimento com a produção de "textos de
reação" de cada ciclo de leitura

2

Domínio de língua inglesa (a obra será lida na versão
original)

3

2



Roteiro dos encontros
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22/08, 15h Introdução e parte I (p. 1-44)

05/09, 15h Ferramentas e controles mentais (p.
45-101)

 
19/09, 15h

 
Engenharia sócio-técnica (p. 102-
174)

 
03/10, 15h

 
Humanos e incapacidade de
pensamento (p. 175-208)

 
24/10, 15h
 
 
31/10, 15h

 
Determinismo e liberdade (p. 209-
268)
 
Conclusão e futuros alternativos (p.
269-311)
 



Política de inclusão
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01
Diversidade de gênero.
Privilegiamos diversidade de
gênero e buscamos atingir
equilíbrio entre membros.

02
Áreas de conhecimento.
Queremos discussões
interdisciplinares e buscamos
membros de diferentes áreas
de humanas e exatas.

03
Níveis de formação.
Privilegiamos a mistura de
alunos de graduação,
mestrado e doutorado.



Para participar
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Acesse www.eticaetecnologia.wordpress.com e
preencha o formulário de inscrição disponível em
nossa página

1

Faça parte do mailing de discussão (etica-
tecnologia@googlegroups.com)

2

Antecipe-se na compra do livro "Re-Engineering
Humanity" (faixa de preço de R$ 76 no Kindle e R$
106 na versão impressa)

3

https://eticaetecnologia.wordpress.com/
https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!forum/etica-tecnologia


Sobre o organizador
Ricardo Abramovay, professor sênior do
Instituto de Energia e Ambiente 

Professor Sênior do Programa de Ciência Ambiental
do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade
de São Paulo. Foi Professor do Departamento de
Economia da FEA/USP durante trina anos.
Graduado em filosofia pela Universidade de Paris X
Nanterre. Mestre em política pela Faculdade de
Filosogia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Doutor em Ciências Humanas pelo Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas/UNICAMP. Realizou
pós-doutorado na École des hautes études en
sciences sociales (Paris), Fondation Nationale des
Sciences Politiques (Paris).
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http://ricardoabramovay.com/


Assistentes

Rafael A. F. Zanatta. É doutorando pelo Instituto
de Energia e Ambiente da USP. Mestre em Direito e
Economia pela Università degli studi di Torino.
Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela
Faculdade de Direito da USP.
 
Luciana Castilla. É mestranda pelo Instituto de
Energia e Ambiente da USP. Graduada em
Administração pela PUC-Rio, com intercâmbio na
École supérieure des sciences économiques et
commerciales de Paris.
 
Bruno R. Bioni. Doutorando em Direito Comercial
pela USP. É mestre em Direito Civil pela USP e foi
pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de
Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de
Direito da Universidade de Ottawa. É fundador do
Data Privacy Brasil.
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