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Ementa:
O curso tem como ponto de partida o questionamento de uma historiografia da ciência do final
do século XX, que apesar de uma série de avanços, restringiu a prática científica aos espaços
das instituições. Para tal é preciso em um primeiro momento, definir o que é história cultural.
Peter Burke entende que as raízes da história cultural estão na história da arte produzida por
Burkhardt e Huizinga, no século XIX. Muitas são as conexões possíveis de se estabelecer entre
a história da arte e da ciência. Uma questão que vem desta relação é a problematização do
olhar sobre as imagens, técnicas de observação e da materialidade da comunicação como uma
das vias para a construção de uma chamada Modernidade. Estas inquietações espraiam-se
também na escrita e possibilitam a incorporação dos estudos literários no que concerne a
análise discursiva e da história da leitura, para tratar da circulação e recepção da ciência, não
mais como práticas incorpóreas, mas dentro de uma produção situada do conhecimento. Neste
sentido, é de vital importância dar atenção ao debate do pós-colonialismo para incluir aos
estudos da história da ciência a crítica ao eurocentrismo, relativização do conceito de nação,
corpo e ambiente, só para citar alguns exemplos, que apesar de estudos pontuais, ainda não
ganharam relevância, na percepção de uma prática científica que se movimenta em vários
âmbitos da sociedade. Finalmente, no século XXI é estratégico preparar os historiadores da
ciência para a discussão de uma história global (sistema-mundo) e não fragmentada por um
excessivo estudos de casos.
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