Editorial

A revista Tecnologia e Sociedade finaliza a 2ª edição de 2010 com uma
discussão ampla e multidisciplinar envolvendo a importância da ciência,
tecnologia e inovação nas diversas relações e interações entre os agentes
sociais e econômicos. O primeiro artigo, da profa. Helena Sumiko Hirata,
intitulado “Novas Configurações da Divisão Sexual do Trabalho”, trata das
novas configurações da divisão sexual do trabalho referente aos universos
domésticos e profissionais, a questão do poder e própria precarização do
trabalho. O artigo “Sustentabilidade empresarial e equidade de gênero: uma
interface a partir da construção de uma tecnologia social” das professoras
Ana Carolina Horst e Renata Thereza Fagundes Cunha discute a equidade
de gênero como um dos pilares da sustentabilidade empresarial, retratando a
questão das tecnologias sociais que promovam práticas de equidade nas
organizações. Cristiane Maria Cutas, Alexandre Borges Fagundes, Maclóvia
Corrêa da Silva e Nadir Radoll Cordeiro tratam dos “Compromissos Éticos e
Responsabilidade Social”, desenvolvendo ferramentas de gestão para o setor
moveleiro de Santa Catarina. Com isso, incrementam a discussão sobre ética
e responsabilidade social praticada nas organizações. O artigo de Robson
Luiz Montanari e Luiz Alberto Pilatti discute a relação entre compartilhamento
de conhecimento e melhoria da qualidade. O artigo intitulado “A Influência do
Grau de Maturidade no Compartilhamento de Conhecimentos para Melhoria
da Qualidade” investiga sobre a influência da maturidade das equipes na
qualidade dos serviços prestados por uma empresa de médio porte.
Completando o caráter plural e interdisciplinar da revista, os três últimos
artigos contribuem com importantes reflexões sobre a filosofia da tecnologia,
a sociologia da ciência e a mercado de trabalho relacionado a distribuição de
riqueza. Em “Convergências e divergências dos discursos de Heidegger e
Simondon sobre a técnica moderna”, Ednei de Genaro, ressalta divergentes
saldos dos autores por meio de seus contratantes compromissos filosóficos.
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi, Gabriela Zauith, Suzelei Faria
Bello, Cintia Gomes, Rafaela Francisconi Gutierrez, Vera Aparecida Lui
Guimarães e Camila Carneiro Dias Rigolin fazem as primeiras aproximações
do campo da sociologia da ciência, a partir das principais correntes teóricas e
avançam com sugestões de pesquisa neste campo. O último artigo, de João
Bosco Laudares, intitulado “Capitalismo, Mercado de Trabalho e Distribuição
de Riqueza” traz uma reflexão sobre o mercado de trabalho e emprego na
sociedade capitalista brasileira.
Com estes temas encerramos a edição de 2010, esperando compor um
importante canal de divulgação e discussão interdisciplinar sobre temas
relacionados à tecnologia e sociedade.
Desejamos a todos ótima leitura.
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