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Nesse novo número da revista procuramos refletir sobre as relações entre Ciência, Tecnologia 
e Sociedade. Com tantas transformações que têm ocorrido nos últimos anos – em nível mundial, 
mas também aqui, no contexto brasileiro – será que as relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade permanecem as mesmas? O que mudou? Se mudou, será que foi para melhor? 
Que desafios continuam nos provocando a pensar e a agir?

Parece-nos oportuno tratar desse assunto devido à sua atualidade. Duas situações re-
centes, distintas, são reveladoras da importância de tal reflexão: a crise financeira mundial 
detonada pela quebra do banco Lehmann Brothers, que já dura há dois anos, e a tragédia 
do vazamento de óleo no Golfo do México, ocorrido em abril deste ano. Embora bastante 
diferentes em sua natureza, ambas as situações têm aspectos em comum. O primeiro deles 
se encontra em suas duras consequências para a população em geral, seja pela instabili-
dade financeira e pela ameaça (em alguns países efetiva) de recessão, seja pelos danos ao 
meio ambiente e à saúde. O segundo aspecto em comum é seu caráter revelador, como a 
criança que, em meio à multidão, grita que “O rei está nu!”: se antes havia temores em 
relação à tecnologia financeira ou à tecnologia de perfuração de petróleo, ambas as situa-
ções confirmaram os motivos de desconfiança, colocando sob suspeita parte dos alicerces 
que sustentam as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Finalmente, um último 
e fundamental aspecto comum é o reconhecimento de que, nos dois casos, a construção 
de soluções aos problemas mais do que na arena científico-tecnológica, acontece na arena 
política – refazer a confiança da população nas instituições (econômicas, de produção de 
tecnologia) tem se mostrado uma tarefa essencialmente política; demanda que o Estado, os 
sistemas de CT&I, as empresas que produzem e utilizam tecnologia emitam a todo o tempo 
sinais de que estão dispostos a reconhecer suas falhas, a orientar-se por valores sociais 
e ambientais, a serem controlados. Trata-se de interessante renovação do movimento de 
crítica aos sistemas do tipo tecnocrático.

Para pensar essa crise e compreender as novas relações que se desenham no horizonte, 
procuramos trazer algumas contribuições. A experiência da Coorimbatá, por exemplo, registra 
a riqueza produzida na interação entre universidade, empresas, associações e cooperativas 
de produção, mostrando uma configuração inovadora das relações entre CT&I e Sociedade. 
Destacamos também as contribuições de diversos atores aos debates ocorridos na 4a Confe-
rência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocorrida em Brasília de 26 a 28 de maio 
de 2010. Convocada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, a Conferência consolida tanto 
a importância que vem se dando a esses ricos momentos de debate e participação quanto os 
esforços de fortalecimento e democratização de nosso sistema nacional de CT&I. Vale desta-
car, ainda, a participação das organizações da sociedade civil na Conferência, bem como do 
tema da tecnologia social. Relacionadas ao tema das novas relações entre CT&I e Sociedade, 
bem como de seus desafios, apresentamos a provocadora entrevista com José Antonio López 
Cerezo, pesquisador de fundamental importância no debate sobre participação e democra-
tização nos sistemas de CT&I, e também a entrevista lúcida e igualmente provocadora do 
atual Diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia (Secis/
MCT), Ildeu Moreira. Alguns artigos procuram, ainda, trazer informações e contextualizar o 
debate científico sobre as relações entre CT&I e Sociedade. A partir desse conjunto de visões, 
perspectivas e linguagens, esperamos que o leitor se sinta provocado a refletir conosco sobre 
esses temas que tanto impacto têm em nossa vida cotidiana.

A todos, desejamos uma boa leitura!

Irma R. Passoni
Gerente Executiva do ITS BRASIL

E D I T O R I A L
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Quando nos aproximamos pela 
primeira vez da experiência da 
Cooperativa dos Pescadores e 
Artesãos de Pai André e Bom 

Sucesso, a Coorimbatá, parece difícil 
selecionar somente um ou dois fatores 
que contribuíram para seu sucesso: como 
nas histórias reais, o percurso é marcado 
por uma diversidade de bons encontros 
e de aprendizagens a partir de passos 

Uma trama bordada
por trabalho e confi ança:
a experiência da Coorimbatá

Um sonho 
aprimorado:

fotos do secador 
de Nicolau, com 

a chaminé em 
ziguezague: (a) 

primeiro protótipo 
(1996); (b) 

segundo protótipo 
(1998); (c) quarto 

protótipo do 
secador (2003).

“Eu vejo por mim, se eu 
não tivesse entrado no 
projeto, talvez eu não 
tivesse crescido tanto, né? 
mexo com computador 
hoje, com internet. E a 
gente vai crescendo, com o 
conhecimento”.

Cristina Acosta dos Santos f. da Silva, 
gerente da unidade de processamento 
de frutas da Coorimbatá1.

A B c
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de tempo em que a pesca comercial é 
proibida, para proteção da Piracema, 
isto é, da reprodução dos peixes. Fruto 
do Programa de Apoio Direto às Inicia-
tivas Comunitárias (Padic), a coopera-
tiva inicialmente tinha dois objetivos: 
realizar o processamento de pescados e 
fabricar húmus de minhoca. No entanto, 
a cooperativa sofria com os problemas 
que são tão comuns a cooperativas e em-
preendimentos econômicos solidários: 
fragilidades de gestão, dificuldades de 
produção em escala, falta de capital de 
giro e de acesso a crédito...

Quando em 1999, num primeiro bom 
encontro que se mostraria essencial 
para os rumos que a Coorimbatá tomou, 
Nicolau Priante, professor da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
procurou a cooperativa para propor uma 
parceria, esta se encontrava praticamen-
te sem atividades. Os pescadores reu-
nidos na cooperativa não conseguiam 
pescar em escala suficiente para cobrir 
os custos da estrutura de processamento 
de pescado; com tradição de trabalho 
individual, os cooperados tinham di-
ficuldades em gerir coletivamente um 
negócio e, de outro lado, o comprome-
timento com a cooperativa era limitado, 
pois o engajamento em uma atividade 
econômica punha em risco a própria 
identidade de pescadores daqueles 
riberinhos, que arriscavam inclusive 
perder o direito ao seguro-desemprego 
na época de defeso.

O professor Nicolau Priante, físico e 
engenheiro, havia tido uma boa ideia: 
observando os experimentos em sua uni-
versidade para a desidratação de frutas, 
percebeu que o sistema que até então 
se testava gerava enorme desperdício 
de energia. Certo dia, num sonho, teve 
a ideia que faria tanta diferença para a 
Coorimbatá: um modelo de forno para 
desidratação de frutas em que a chaminé 
em ziguezague diminuía o desperdício 
de energia – enquanto o forno tradicio-

errados. Sobretudo, o percurso é marca-
do por uma imensa atenção aos desafios 
que vão surgindo ao longo do caminho 
e de esforços, igualmente imensos, em 
encontrar soluções.

Localizada no estado do Mato Gros-
so, a Coorimbatá nasceu em 1997, 
formada por pescadores ribeirinhos de 
Várzea Grande como alternativa du-
rante o período do defeso – intervalo 

Uma trama bordada
por trabalho e confiança:
a experiência da Coorimbatá

(1) Todos os 
depoimentos 
citados foram 
recolhidos do vídeo 
produzido pela 
Secretaria-Geral 
da Presidência da 
República do Brasil, 
pela Empresa Brasil 
de Comunicação 
(EBC) e pela 
UnBTV, por ocasião 
da premiação 
Objetivos do 
Milênio, que a 
Coorimbatá venceu 
em 2007.
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nal utilizava 20 quilos de lenha para 
desidratar um quilo de bananas, o forno 
inventado por Priante consumia apenas 
quatro quilos de lenha.

Tendo montado e testado o forno em 
seu quintal, Nicolau decidiu procurar 
uma comunidade que enfrentasse difi-
culdades na geração de trabalho e renda 
para que fizessem uso da inovação. E 
foi então que encontrou a Coorimbatá. 
Apesar da desconfiança dos cooperados 
em relação à parceria, logo começaram 
a produzir manga e banana desidratada. 
Vencido o obstáculo produtivo, coloca-
va-se a questão da comercialização: de 
que adiantava produzir sem saber onde 
ou para quem vender?

 Então ocorreu o segundo bom encon-
tro. A Rede de Supermercados Modelo, 
presente em todo o estado de Mato Gros-
so, tem um projeto chamado “Produtos 
de Mato Grosso”, por meio do qual pro-
curam apoiar os pequenos produtores 
do estado, dando visibilidade a seus 

Cooperados, 
após realização 
da assembléia 

que aprovou novo 
estatuto incluindo 

a pesquisa 
científica como 

um dos objetivos 
da Coorimbatá 

(2000).

Reuniões de planejamento estratégico e definição de 
produtos a serem desenvolvidos, realizadas na Rede de 
Supermercados Modelo: (a) reunião realizada em 2000 
com a participação de cooperados, parceiros. (b) reunião 
realizada 2005 com cooperados e quilombolas.

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL
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produtos em suas lojas e oferecendo-
-lhes tratamento diferenciado no que se 
refere às quantidades entregues, prazos 
de pagamento, entre outras formas de 
estímulo. Em contato com o diretor 
presidente da Rede, Altervir Pierozan 
Magalhães, e com o responsável geral de 
compras de produtos perecíveis, Valter 
Yoshinobu Yamaguchi, estabeleceu-se 
uma parceria para a distribuição dos 
produtos e, assim, a Coorimbatá garan-
tiu uma forma de escoamento da produ-
ção e, por consequência, uma fonte de 
renda alternativa à pesca, com relativa 
estabilidade.

No entanto, não foi somente por essa 
razão que a parceria se mostrou fecunda. 
A rede não se limitou a oferecer espaço 
em suas lojas: a partir de conversas, a 
rede chegou a colocar o departamento de 
marketing à disposição da Coorimbatá, 
para contribuir no desenvolvimento da 
apresentação dos produtos. Além dis-
so, Magalhães e Yamaguchi realizaram 
pesquisas sobre o perfi l da origem dos 
produtos vendidos nos supermercados 
da rede, a fi m de identifi car oportunida-

des que pudessem ser aproveitadas pela 
cooperativa: foi a partir desse trabalho 
que a ideia inicial de produzir húmus 
de minhoca foi retomada, pois foi diag-
nosticado que a maior parte de húmus 
de minhoca vendida era proveniente 
de outras regiões do país. Ou seja, o 
contato entre cooperativa e a Rede de 
Supermercados Modelo se estabeleceu 
como parceria de fato, em que há troca 
e produção conjunta de conhecimentos 
e estratégias.

A parceria com a rede também rendeu 
outros frutos, pois, num contato comer-
cial mais estruturado, as difi culdades de 
gestão fi caram evidentes, o que estimu-
lou Nicolau a procurar na Universidade 
os conhecimentos que poderiam ajudar 
a cooperativa. Tal decisão teve duas con-

“Nós não nos preocupamos em escolher 
pessoas para ocupar funções, a gente se 
preocupa em formar pessoas que dêem 
conta de ocupar funções”
Nicolau Priante, gerente operacional da Coorimbatá.

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL
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sequências: dentro da UFMT, no âmbito 
das ações de Extensão Universitária, 
acabou desembocando na criação da 
Arca Multincubadora, uma incubadora 
voltada ao apoio a empresas, dentre as 
quais cooperativas e empreendimentos 
econômicos solidários; dentro da Co-
orimbatá, desembocou na criação da 
figura do pesquisador-cooperado. Vale 
examinar com mais vagar cada uma 
dessas novidades.

Produtos da 
Coorimbatá nas 
prateleiras das 

lojas da Rede de 
Supermercados 

Modelo.

A Arca Multincubadora teve papel 
fundamental na capacitação dos coope-
rados e na produção de ferramentas de 
gestão, como softwares, que contribuí-
ram, ao mesmo tempo, para a organiza-
ção do cotidiano da cooperativa e para 
o fortalecimento dos laços de confiança 
entre os cooperados, por meio do au-
mento da transparência e da clareza das 
informações. Vale notar que também em 
relação à Arca se estabeleceu uma par-

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL
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ceria de fato, em que havia espaço para 
a participação ativa dos cooperados da 
Coorimbatá, representados no conselho 
gestor da Multincubadora.

Já a fi gura do pesquisador-cooperado 
foi uma inovação que em 2004 destacou-
-se no Prêmio Finep de Inovação Social e 
em 2009 foi um dos fatores que conferiu 
a Nicolau Priante o Prêmio Empreende-
dor Social, atribuído pela Folha de S. 
Paulo e pela Social Entrepreneurship. 
Por meio dessa fi gura, inserida no Es-
tatuto Social da Coorimbatá em março 
de 2000, passavam a fazer parte da co-
operativa os pesquisadores e parceiros 
acadêmicos que buscavam colocar em 

“A Arca Multincubadora é uma organiza-
ção sem fi ns lucrativos que tem como obje-
tivo dar suporte para instituições inovadoras 
em fase de nascimento (empresas, coopera-
tivas, associações e organizações em geral), 
por meio de orientação, apoio de parceiros, 
acesso ao mercado, oferta de infraestrutura 
e ambiente estimulante para que se tornem 
fortes e ganhem vida no mercado.

A Arca é formada por alianças estraté-
gicas, ancorada em um sistema multidisci-
plinar de conhecimento e provê assistência 
presencial ou a distância para empreendi-
mentos nascentes, buscando elevar o índice 
de sobrevivência das micro e pequenas em-
presas no mercado, atuando como agente de 
inclusão social e vetor de desenvolvimento e 
crescimento econômico-social sustentável.

O objetivo da organização é apoiar e 
desenvolver os negócios de empreendedo-
res sejam eles individuais ou coletivos, nos 
diversos segmentos empresariais (serviço, 
comércio e indústria) e de diferentes regimes 
jurídicos (empresa civil, cooperativa, associa-
ção e empresa do terceiro setor). Além disso, 
o propósito da Arca Multincubadora é servir 
de agente de inclusão social de empreende-
dores inovadores em empresas nascentes e 
de agente de desenvolvimento e crescimen-
to econômico sustentável regional”.

Arca multincubadora – 
UfmT

“Está bem melhor, por quê? Porque já 
estamos estruturados, já temos várias 
formas de ganhar o dinheiro. Nós temos 
um caminhão, duas toyotas, três motos, 
uma lancha. hoje nós estamos preparados 
para o trabalho”.
Meinaldo Leite de Rosa, membro do
conselho de administração da Coorimbatá.

Plantios de 
banana e abacaxi 
no quilombo de 
Mata Cavalo, em 
Nossa Senhora do 
Livramento - MT.

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL
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diálogo os conhecimentos científicos e 
os conhecimentos locais e tradicionais 
das comunidades nas quais a cooperati-
va se insere. Ainda que não participem 
da renda gerada pelo setor produtivo da 
empresa, os pesquisadores-cooperados 
integralizam quotas-parte, como qual-
quer outro cooperado, e são solidários 
nos casos de perdas da cooperativa. Des-
se modo, podemos dizer que uma das 
grandes diferenças introduzidas por essa 
figura foi a de produção de uma efetiva 
“comunidade de destino” entre pesqui-
sadores e cooperados: afinal, ao invés 
de um apoio restrito à “transferência 
de conhecimentos”, os pesquisadores-
-cooperados estavam implicados nos 
resultados da cooperativa, o que tanto 
modifica as relações entre cooperados 
e pesquisadores na direção de mais 
colaboração quanto modifica o grau de 
confiança que a cooperativa obtém junto 
a empresas ou instituições de financia-
mento. Em certa medida, além de seu 
“capital social”, em termos de contatos e 
prestígio, os pesquisadores-cooperados 
passaram também a compartilhar seus 
recursos financeiros.

Conforme a Coorimbatá foi se estru-
turando, começou a haver a preocupa-

(a) Vista externa 
do frigorífico 

da Coorimbatá, 
quando do início 
da atividade de 
abate de jacaré 

(2009); (b) 
Abate de jacaré 

no Frigorífico 
da Coorimbatá 

(2010); (c) 
Unidade de 

produção de 
húmus de 

minhoca (2009).

n A imPorTâNCiA DA SiNErgiA 
ENTrE DifErENTES ATorES
Muitas são as parcerias estabelecidas 
pela Coorimbatá – com o Poder Público, 
Universidades, Empresas e Empresá-
rios, com outros empreendimentos so-
lidários e comunidades, Organizações 
Não-Governamentais... As formas de 
apoio são variadas e, desse modo, foi 
possível que a cooperativa superasse 
grande parte das dificuldades comuns 
a empreendimentos econômicos soli-
dários. Outro ponto a destacar é que 
o conhecimento sobre as alternativas 
produtivas e as formas de gestão foi 
produzido nesse diálogo com tantos 
atores diferentes.

n A importânciA dos
lAçoS DE CoNfiANçA
No caso da Coorimbatá, os professores 
e pesquisadores que vieram oferecer 
apoio não se limitaram a uma simples 
transmissão de conhecimentos – com 
a introdução da figura do pesquisador-
-cooperado, vincularam parte de seu 
destino ao da cooperativa e, desse 

o que a experiência da Coorimbatá nos ensina:

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL

A B c



Conhecimento – Ponte para a Vida • Agosto/10 13

ção de replicação da experiência e de 
envolvimento de outras comunidades 
– em especial as de baixa renda e as 
quilombolas. Hoje em dia, além das co-
munidades de Bonsucesso e Pai André, 
estão envolvidas em atividades de apoio 
ou incubação as comunidades de Nossa 
Senhora do Livramento, Poconé, Pedra 
Noventa e bairros periféricos da grande 
Cuiabá e comunidades quilombolas. 
Mas há intenção de alcançar ainda co-
munidades da Chapada dos Guimarães, 
Rosário Oeste, Santo Antonio de Lever-
ger, Várzea Grande, Barão de Melgaço, 
Nobres, Campo Verde, Colniza, Juruena 
e Alto Araguaia.

o que a experiência da Coorimbatá nos ensina:
modo, fortaleceram os laços de confiança 
no interior da cooperativa e sinalizaram 
aos parceiros externos sua aposta na 
viabilidade da Coorimbatá.

n A imPorTâNCiA DA PrEoCUPAção 
Com A ComErCiAlizAção
Tão fundamental quanto as inovações 
produtivas foi a parceria que viabilizou 
o escoamento da produção, ainda mais 
no âmbito de um projeto que levava em 
conta as especificidades de pequenos 
produtores. Assim é que a Coorimbatá 
pôde crescer de modo sustentado, passo 
a passo, nos últimos dez anos.

n A importânciA dA
PrEoCUPAção Com A gESTão
A gestão é um nó para toda empresa ou 
empreendimento. No entanto, quando 
se trata de empreendimentos coletivos 
como uma cooperativa, o nó é compli-
cado por outros fatores, pois além de 
garantir a viabilidade econômica, deve 
garantir a transparência e as relações de 
confiança entre os associados, sem o que 
o projeto comum fica comprometido no 

médio prazo. No caso da Coorimbatá, 
vale ressaltar que os associados foram 
se capacitando, adquirindo conheci-
mentos, aprendendo na prática e nos 
cursos, o que faz com que se sintam 
à vontade para assumir as funções de 
administração na cooperativa.

n A PrEoCUPAção Com 
A rESPoNSAbiliDADE 
SoCioAmbiENTAl
Além de capacitar e estimular os pro-
dutores de quem compra as frutas a 
adotarem práticas de agricultura or-
gânica, fortalecendo nesse processo 
as práticas de agricultura familiar e 
comunitária, a Coorimbatá – que lidera 
a Rede de Colaboração Solidária – tam-
bém conseguiu montar uma estrutura 
produtiva em que os resíduos gerados 
pelas unidades produtivas de proces-
samento de frutas e de pescado são 
aproveitados na unidade de produ-
ção de húmus. Isso significa que, em 
todas as etapas da cadeia produtiva, 
há cuidado com os impactos sociais e 
ambientais da produção.

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL
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Nem sempre associar todos os novos 
envolvidos se mostrou a melhor alterna-
tiva e, por essa razão, uma das formas 
pelas quais se amplia o contingente de 
famílias e comunidades apoiadas foi, 
inicialmente, a Rede de Colaboração 
Solidária para Industrialização e Co-
mercialização de produtos oriundos 
da pesca artesanal e da fruticultura 
extrativista e familiar, projeto patro-
cinado em diferentes momentos pela 
Petrobrás: “Desde 2005, além de atender 
os seus cooperados, a Coorimbatá man-
tém relações comerciais, com base nos 
princípios da Economia Solidária, com 
agricultores familiares, quilombolas e 
ribeirinhos não filiados à Cooperativa. 
Essas comunidades fornecem matéria-
-prima que garantem o funcionamento 
das unidades produtivas de processa-
mento de doces, frutas, de produtos 
feitos a partir do processamento de 
peixe e do processamento de húmus 
de minhoca produzido com resíduos 
sólidos das unidades produtivas”2. No 
presente, o Programa Sistema Integra-
do de Inovação Tecnológica e Social 

(Sitecs) – UFMT é responsável pelo 
desenvolvimento do conjunto de ativi-
dades que viabiliza a continuidade e a 
ampliação da rede.

Unidades produtivas
Atualmente, a Coorimbatá trabalha 

em três frentes: a produção de frutas, 
a produção de húmus (que reaproveita 
resíduos da produção de frutas e do 
processamento de pescados) e proces-
samento de pescados. Uma vez que o 
volume de pesca continua insuficiente 
para viabilizar a estrutura necessária ao 
processamento, em especial na época da 
Piracema, uma nova parceria foi estabele-
cida com criadores de jacaré da região de 
Poconé: nos frigoríficos da cooperativa, 
têm sido abatidos em média 2.600 jacarés 
ao mês, que são processados e vendidos 
a restaurantes e supermercados. O couro 
do jacaré também é processado e comer-
cializado, em parceria com a Aguacerito 
Leather Comércio de Couros Ltda.

Para dar conta dessas três frentes de 
trabalho, a Coorimbatá conta com três 
unidades produtivas – duas em Várzea 

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL

(2) Texto de projeto 
apresentado à 
Petrobrás em 2010, 
para renovação 
de patrocínio 
(COORIMBATÁ, 
2010, mimeo).
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Grande, envolvidas com o processamen-
to de peixe, jacaré e húmus de minhoca, 
e outra em Cuiabá, onde são processadas 
frutas como as bananas na forma de 
doces, chips, palhas e passas, raízes e 
tubérculos em chips e palhas e envasa-
das as amêndoas da castanha do Brasil 
nas modalidades natural e saborizadas3.

   O percurso, de mais de dez anos, 
não foi fácil, mas impressionam os bons 
resultados alcançados pela Coorimbatá 
e por todos os empreendimentos, em-
presas e instituições que se articularam 

Unidade de 
processamento 

de frutas e 
tubérculos 
– fritura e 

embalagem de 
banana chips.

em seu entorno4.
A fala dos cooperados, que aparece 

em alguns pontos desse relato, dá notícia 
de um dos aspectos que, por vezes, não 
é levado em conta quando se avaliam 
os resultados de projetos como esse, 
qual seja, o impacto de tais projetos na 
vida das pessoas. Não se trata apenas 
de geração de trabalho e renda, mas da 
confiança que foram adquirindo em si 
mesmas, da inserção numa rede de atores 
diversos, da ampliação das referências e 
do que vislumbram como possível.

R E L ATO s
TECNOLOGIA SOCIAL

(3) Informações 
recolhidas no 
texto de projeto 
apresentado à 
Petrobrás em 2010, 
para renovação 
de patrocínio 
(COORIMBATÁ, 
2010, mimeo).

(4) Para citar 
algumas parcerias: 
Universidade 
Federal de Mato 
Grosso; Governo 
do Estado de 
Mato Grosso; 
Associação 
Civil Consórcio 
de Segurança 
Alimentar e 
Desenvolvimento 
Local (CONSAD 
Baixada Cuiabana); 
Prefeituras dos 
municípios de 
Cuiabá e de Várzea 
Grande; Fundação 
Banco do Brasil; 
Conselho de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional do 
Estado de Mato 
Grosso (CONSEA-
MT); Rede de 
Supermercados 
Modelo; Centro 
de Pesquisa do 
Pantanal (CPP); 
SENAI MT; 
SESI MT; Arca 
Multincubadora; 
SEBRAE-MT e 
Instituto Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Mato Grosso 
(IFMT).
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A 4ª Conferência Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CNCTI), ocorrida em 
Brasília durante os dias 26 a 

28 de maio de 2010, definiu como tema 
de suas reflexões o debate sobre a cons-
trução e consolidação de uma “Política 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação para o Desenvolvimento Susten-
tável”. Desse modo, explicitou desde o 
início sua preocupação em: 1) reunir – 
no espaço de uma conferência nacional 
– uma variedade de vozes e perspecti-
vas para a definição de uma política de 
CT&I adequada à própria diversidade 
de problemas e situações encontrada 
pelo país; 2) tornar indissociável a re-
lação entre as políticas de CT&I e um 
desenvolvimento sustentável. Iniciou-
-se a Conferência, assim, com algumas 
sinalizações e também assentando uma 
espécie de consenso geral – o de que o 
sistema de CT&I, seus atores e institui-
ções, seus investimentos e resultados, 
devem ter como norte a promoção de 
um desenvolvimento sustentável.

No entanto, trata-se de um consenso 
tão amplo quanto frágil, na medida em 
que o adjetivo “sustentável” é carregado 
de diversos significados, não excluden-
tes entre si, mas, também, não exata-
mente coincidentes quanto aos rumos 
que indicam.

No âmbito dos movimentos ambienta-
listas, por exemplo, a ideia de sustentabi-
lidade costuma estar ligada à sustentabi-
lidade de longo prazo no uso de recursos 
naturais; no campo econômico, sustenta-
bilidade pode significar promover ações 
e políticas capazes de assegurar continu-
amente ciclos virtuosos de crescimento; 
do ponto de vista daqueles preocupados 
com o desenvolvimento humano e so-
cial, um desenvolvimento sustentável é 
aquele que promove melhorias também 
nesses campos, prevenindo as mazelas 
humanas da miséria e da fome, bem 
como as exclusões da falta de acesso a 

4ª CNCTI
PARTICIPAçãO
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e Inovação para um mundo 
sustentável: visões e propostas
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bens e serviços comuns. Embora todas as 
dimensões se relacionem, a relação não é 
de natureza evidente, abrindo-se, dessa 
maneira, amplo campo para disputas em 
torno na melhor maneira de promover o 
desenvolvimento de forma sustentável.

Que se parta dessa espécie de con-
senso frágil, não é algo a se lamentar 
– afinal, o espaço de uma conferência é 
mesmo o espaço aberto das diferenças e 
da apresentação e do enfrentamento de 
perspectivas, tanto mais se compreende-
mos tais encontros e conferências como 
espaços de aprendizagem democrática e 
científica, das quais devem sair diretrizes 
claras que sinalizem ao governo o que 
diferentes setores da sociedade querem 
mas, principalmente, das quais devem 
sair provocados os diversos atores que 
puderam se encontrar e se reconhecer.

Talvez caiba apenas uma pequena ob-
servação de que, a despeito dos amplos 
esforços empreendidos, parece ainda 
bastante difícil promover conferências 
de CT&I reunindo um público mais he-
terogêneo e menos “acadêmico”. Ainda 
que organizações da sociedade civil es-
tivessem presentes e tenham sido, desde 
o início, chamadas a colaborar com o 
debate, é inegável que aqueles que fazem 
parte do sistema – pesquisadores, insti-
tutos de pesquisa, universidades, mu-
seus de ciência, parques tecnológicos, 
gestores etc. – acabam tendo um peso 
maior, até por serem eles os responsáveis 
por fazer o sistema de CT&I acontecer 
em suas pontas mais evidentes, em seu 
cotidiano institucional. Em outras pala-
vras, ainda há um amplo caminho a ser 
percorrido para que diferentes setores da 
sociedade sejam legitimamente ouvidos 
no âmbito do sistema de CT&I – e não 
apenas no contexto de conferências, lo-
cais, regionais, estaduais ou nacional. Há 
um amplo caminho a ser percorrido até 
que o sistema de CT&I efetivamente se 
democratize e, por outro lado, também é 
preciso reconhecer que esse caminho já 

tem sido apontado em falas, posiciona-
mentos, reflexões, esforços por conhecer 
experiências de outros países...

Neste pequeno dossiê, que busca re-
gistrar análises e propostas para o esta-
belecimento de uma relação entre CT&I 
e a busca por um desenvolvimento sus-
tentável, procuramos reunir tanto uma 
diversidade de filiações institucionais 
quanto de aspectos da sustentabilidade 
destacados pelos autores.

Assim, temos a interessante reflexão 
do prof. Otávio Velho, provocando-nos 
a legitimar a pluralidade de formas de 
conhecer, o que poderia conferir ao co-
nhecimento científico um caráter de en-
contro com o outro – seja o outro alguém 
pertencente a uma cultura diferente ou 
alguém com um posicionamento dife-
rente, no mesmo campo científico. Em 
ambos os casos, a ciência tem a ganhar 
em termos do alargamento das bordas do 
que é passível de ser conhecido.

Em seguida, temos a lúcida e precisa 
análise elaborada por trabalhadores e 
trabalhadoras do país, representados por 
seus sindicatos. Suas recomendações são 
multidimensionais, reconhecendo as 
diversas frentes de ação que devem ser 

4ª CNCTI
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enfrentadas de modo a promover efetiva 
transformação em nosso padrão de cres-
cimento e desenvolvimento na direção de 
maior sustentabilidade – econômica, am-
biental, energética, social e democrática. 
Não por acaso, enquanto o prof. Otávio 
Velho insiste que procuremos repensar 
as estratégias de pesquisa com referência 
à diplomacia e à negociação sindical, a 
contribuição do Dieese afirma a central 
importância de um “acordo social”.

As contribuições da representante do 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Ex-
tensão (Forproex) apontam, em primeiro 
lugar, o ineditismo da pauta do desenvol-
vimento social na agenda das políticas 
do sistema de CT&I pois, ainda que haja 
um certo consenso mais ou menos geral 
em relação à vinculação entre CT&I e de-
senvolvimento, em geral tal vinculação 
ocorre enfatizando a inovação tecnoló-
gica, de ponta, altamente especializada 
e, por isso mesmo, bastante restrita a um 
conjunto específico de atores – empresas 
e universidades, capazes de reunir co-
nhecimento e recursos financeiros, sob 
a  forma de investimentos ou financia-
mentos. Muito interessante é a relação 
que Laura Soares Tavares estabelece 

entre o papel da extensão universitária 
para a promoção de desenvolvimento 
local e regional, não no tradicional papel 
da disseminação – modo autoritário de 
ignorar as demandas dos outros e a plu-
ralidade de modos de pensar e resolver 
um problema – mas no papel de alguém 
que participa do diálogo.

Finalmente, temos parte do documen-
to entregue pelas organizações da socie-
dade civil para contribuir com o debate da 
4ª CNCTI, em que expõem sua visão sobre 
o aparecimento das tecnologias sociais na 
agenda do sistema de CT&I, também no 
sentido de reconhecimento da legitimida-
de do conhecimento que produzem, junto 
às comunidades e regiões onde atuam. 
Apresentam-se, desse modo, sugestões e 
demandas que, comumente, não teriam 
chance de ser integradas à agenda das 
políticas de CT&I, representando passo 
importante para a democratização do sis-
tema desde o momento inicial de desenho 
das políticas públicas.

Esperamos que o panorama aqui esbo-
çado contribua para a necessária conti-
nuidade do estabelecimento de consen-
sos em torno de qual desenvolvimento 
sustentável queremos para o Brasil.

4ª CNCTI
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Otávio Velho (UFRJ,
vice-presidente da SBPC)

“A Declaração de Cochabamba, apro-
vada na 35ª Reunião Interamericana de 
Interciência realizada naquela cidade 
boliviana em novembro de 2009, afirma 
em sua abertura:

[“O dever supremo dos homens 
e mulheres que dedicam suas 
vidas ao estudo e à ciência é 
compartilhar seus conhecimentos, 
descobertas e inquietações com 
toda a humanidade, pois todos 
os seres humanos partilhamos do 
desejo, mais que de sobreviver, de 
viver bem como espécie sobre a face 
da terra.

No cumprimento desse dever 
supremo, as delegações dos 
países membros da [Associação] 
Interciência, presentes em 
Cochabamba, Bolívia, constataram 
que as percepções das nações 
indígenas foram ratificadas por 
meio da análise dos números 
que projetam as medições de 
temperatura no nosso planeta, 
o retrocesso das calotas polares, 
o incremento da contaminação 
atmosférica, hídrica e dos solos, 
a diminuição alarmante da 
superfície coberta por bosques 
e o consequente processo de 
desertificação e que, desse modo, 
as previsões mais sombrias estão 
a caminho de se transformarem 
em realidade. Concordamos com 
o IPCC [Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas] que os 
números confirmam tal mudança 
e que, ademais, cabe mencionar 
a existência de outros danos 
substanciais causados pelas ações 
humanas”].

Não se trata aqui de discutir a questão 
do aquecimento global. Mas gostaria de 
assinalar o respeito com que se registra 
logo no início da Declaração a eficácia 
do saber indígena, o qual possui função 
icônica para o conjunto de saberes não 
associados à modernidade ocidental em 
sentido estrito, por vezes denominados 
de “tradicionais”. Registro que vai na 
mesma direção de outros, recentes, 
como o da aceitação de que os povos 
indígenas já conheciam antes da ciência 
ocidental a influência da lua sobre as 
marés. Ou a constatação tardia da impor-
tância dos informantes indígenas para 
as “descobertas” da ciência, sobretudo 
as advindas de expedições científicas. 
Creio que esta 4ª CNCTI também precisa 
ir nessa mesma direção e aprofundá-la. 
E para tal, acentuar os significados das 
diversidades culturais pode ser um bom 
ponto de partida.

Esse aprofundamento, no entanto, 
precisa representar a ultrapassagem do 
mero reconhecimento das informações, 
que serviriam como matéria-prima para a 
elaboração dos cientistas. Precisa passar 
pela admissão de que essas informações 
fazem parte de verdadeiros corpos de 
conhecimento. E que, portanto, a ciência 
ocidental moderna é apenas uma entre 
muitas formas de conhecimento.

Nossa ciência, no entanto, pretende 
constituir-se como corpo a parte de 
outras esferas da vida social. Há quem 
coloque em questão até que ponto isso 
se dá, mas pelo menos essa pretensão 
pode marcar uma diferença com relação 
a outros corpos de conhecimento que 
não buscam distinguir-se do mesmo 
modo, o que não significa ausência de 
rigor, de protocolos ou de sofisticação. 
Mas essa é uma fonte de mal-entendidos 
ou, então, de suporte ideológico para a 
afirmação de hierarquias etnocêntricas 
entre as diversas formas de conhecimen-
to. É isso que precisa ser ultrapassado de 
modo a que o valor das outras formas de 

4ª CNCTI
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conhecimento não seja medido apenas 
de acordo com os parâmetros da ciência 
moderna ou de acordo com a sua pos-
sibilidade de contribuir para o avanço 
científico, como se se tratasse de uma 
espécie de pré- ou protociência.

Isso exige capacidade de escuta e a 
admissão da importância de mediado-
res – tradutores e negociadores num 
sentido ampliado – que ajudem no 
estabelecimento de diálogos que neces-
sariamente só poderão ser avaliados a 
longo prazo. Alguns desses mediadores 
podem ser pesquisadores oriundos das 
chamadas ciências sociais, mas não só; 
e contanto que não pretendam monopo-
lizar ou substituir os atores relevantes. 
Os próprios grupos e movimentos so-
ciais produzem os seus mediadores e, 
mesmo, os seus intelectuais no sentido 
mais generoso do termo.

Nada disso é tarefa fácil. É muito 
comum – mesmo entre filósofos – a 
dificuldade em abdicar das posições 
assimétricas e da pretensão de estabele-

cer as regras do jogo desse intercâmbio 
e as linguagens permitidas. A ponto de 
se taxar de “intolerantes” – avatar ou 
palavra nova para designar os antigos 
“bárbaros”, “selvagens” etc? – os que 
resistem a essa imposição e/ou têm as 
suas declarações e seus discursos toma-
dos literalmente e avaliados de modo 
abstrato e descontextualizado. O que 
não deixa de representar uma abdicação 
do esforço analítico, da incorporação 
do tempo como variável fundamental 
da vida prática (e da pesquisa) e da 
admissão da pluridimensionalidade 
da linguagem, das realidades do poder 
e das respostas possíveis a ele. E tudo 
isso se torna particularmente dramático 
quando o que está em jogo não é apenas 
a pretensão científica, mas políticas 
públicas e de Estado que afetam as po-
pulações, por vezes até dramaticamente. 
Políticas seguidamente alimentadas 
pelos próprios cientistas.

A solução para essas questões – sem-
pre parcial e provisória – exige mente 

4ª CNCTI
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aberta. Aberta inclusive a caminhos 
heterodoxos, não previstos nos manuais, 
como a saída dos gabinetes e laborató-
rios e o enfrentamento das questões in 
loco. Enquanto construímos esses diá-
logos, podemos provisoriamente buscar 
outros paradigmas para nos apoiarmos, 
como o da diplomacia ou mesmo o da 
negociação sindical. Sempre na direção 
de constatar que o limite do negociável é 
elástico e que a paciência merece alcan-
çar um estatuto teórico e prático central. 
E que os tempos que assim se criam 
devem ser incorporados como parte da 
atividade de pesquisa, e não vistos como 
variáveis externas indesejáveis e que 
perturbam as nossas urgências. Urgên-
cias que por vezes também mereceriam 
ser repensadas como verdadeiro benefí-
cio aberto por esses intercâmbios. Essa 
é a outra face – que precisa ser reconhe-
cida e distinguida – das impertinências 
e ignorâncias burocráticas de que tão 
justamente se queixam os pesquisadores. 
E essa é também a interculturalidade, a 
aventura do encontro com o não con-
trolado, mutuamente transformadora 
e distinta da simples coexistência (to-
lerância?) do multiculturalismo sem 
engajamento produtivo.

A conciliação entre república e de-
mocracia – sob pena de repetir-se o 
velho conservadorismo numa estória 
que já conhecemos – não pode se dar 
nos quadros de instituições e de valores 
que não se abrem com convicção ao 
novo e ao outro. Ao outro composto de 
grupos sociais concretos, e não de indi-
víduos isolados agregados numa massa 
indistinta. Indivíduos que na verdade 
nunca existiram, mas que cumprem a 
função ideológica fantasmática de críti-
ca a qualquer processo de mobilização 
que substitua processos de dominação 
naturalizados pelo costume, por vezes 
travestidos de “cultura”.

[...]
Todo esse esforço, no entanto, talvez 

possa ganhar em rigor e sofisticação se 
reconhecermos que estamos diante de 
uma verdadeira mudança civilizatória. 
Mudança que passa pela superação de 
uma concepção monista da vida social 
e política por uma da diversidade e plu-
ralismo, onde, como frisa a antropóloga 
Manuela Carneiro da Cunha em recente 
entrevista à Revista Pesquisa Fapesp (no 
166, dezembro de 2009, p. 13), o pró-
prio desenvolvimento deixa de ser uma 
ideologia de assimilação para ser um 
reconhecimento da importância das dife-
renças. Isso não é fácil porque coloca em 
xeque hábitos de pensamento arraigados 
e concepções sociais profundas; o que é 
agravado por uma tradição autoritária e 
elitista, não raro levando a movimentos 
de reação paranóicos, se não violentos. 
Violência seguidamente ocultada por seu 
caráter institucional.

Mas ao mesmo tempo, essa mudança 
pode ser vista como uma oportunida-
de preciosa de crescimento pessoal e 
social diante de desafios entrelaçados 
extremamente instigantes e que têm a 
ver com um dos objetos principais desta 
conferência: a CT&I e o desenvolvimen-
to social. É preciso acabar com o mito de 
que só a sociedade ocidental moderna 
tem a chave do desenvolvimento e da 
inovação e de que as demais são estáti-
cas e carentes de dinâmica. Essa é uma 
visão eurocêntrica que também está 
sendo posta em questão nesta quadra 
de mudança civilizatória profunda. 
Ignorá-la não é sinal de modernidade, 
mas de atraso e provincianismo in-
compatíveis com o novo mundo que 
se desenha. Mais realistas do que o rei, 
seguidamente nos atrasamos até em 
relação ao que já se avançou nos países 
que pretendemos que nos sirvam de mo-
delo, como no caso do reconhecimento 
de sujeitos coletivos. Ou aos avanços 
em outros lugares: avanços que podem 
ser indicativos da existência de vários 
modelos de modernidade, o que preci-
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saria ser considerado para ampliar os 
nossos graus de liberdade. Um colega 
recentemente contava como na China se 
consegue uma convivência entre popu-
lações locais e os centros de lançamento 
de foguetes de uma maneira que até hoje 
parece permanecer um enigma para os 
nossos especialistas.

[...]
É preciso, enfim, combater a ilusão 

do caminho único entre a descoberta da 
ciência e a implementação das políticas, 
o espaço entre uma e outra sendo na ver-
dade seguidamente negado por razões 
de ocultamento apoiadas no prestígio 
social da ciência. Mesmo o critério 
da autoridade do especialista, quando 
absolutizado, pode-se voltar no limite 
contra os próprios colegas. Ao invés, no 
interior mesmo do terreno da ciência há 
divergências que seria saudável expli-
citar em benefício do próprio avanço 
científico. Explicitação alternativa a se 
cultivar uma invariável frente unida 
diante da opinião pública ou – na falta 
desta – um obsequioso silêncio, o que 
se faz à custa da desqualificação de po-
tenciais interlocutores justificada por 
noções reificadas de hierarquia, mas 
com prejuízo à dinâmica do saber cien-
tífico. Nesse sentido, é auspicioso que 
a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) tenha resolvido abrir 
espaço em sua reunião anual [de 2010] 
para estimular o debate em torno de 
temas polêmicos como o aquecimento 
global, os alimentos transgênicos e, 
mesmo, questões de política como as 
ações afirmativas. A interculturalidade 
(com ou sem aspas) deve começar em 
casa. [...]”

Otávio Velho. Diversidade cultural 
e a C&T com desenvolvimento social. 
Sessão Plenária 5: Democratização e 
Cidadania. O papel da CT&I na Redução 
das Desigualdades Sociais e na Inclusão 
Social. Textos para a Discussão (Docu-

mento preliminar), 4ª CNCTI, Brasília, 
26 a 28 de maio de 2010, p.137-139).

A visão de trabalhadores,
trabalhadoras e sindicatos

“O modelo econômico dominante 
baseado na privatização da economia, 
na confiança extrema nos mecanismos 
de mercado e na inovação que torna as 
empresas competitivas demonstrou seu 
esgotamento com a crise global. Trouxe 
à tona as graves mazelas para a vida das 
pessoas, especialmente as mais pobres, 
seja ampliando desigualdades sociais e 
econômicas, seja aumentando carências 
alimentar, energética, ambiental e social.

A inovação, como motor do desenvol-
vimento, é fator relevante na produção 
e reprodução das condições de vida no 
planeta. Nesse sentido, o essencial é que 
as bases para a inovação estejam em con-
sonância com um novo paradigma de de-
senvolvimento que seja ambientalmente 
sustentável – garantindo uma exploração 
dos recursos naturais sem esgotá-los para 
o futuro – e socialmente equitativo. [...] 
[É] necessária uma concepção de ino-
vação ampla, que, para além de fazer 
referência às melhorias tecnológicas e 
de produtividade – que devem ser apro-
priadas por toda a sociedade –, responda 
também às necessidades sociais. Nesse 
sentido, é relevante fomentar a inovação 
social, compreendida como processos 
que partem também da sociedade civil.

Assim sendo, recomenda-se:

n Desenvolver um trabalho sistemático 
de inovação social, com foco na qua-
lidade, no uso eficiente dos recursos 
existentes e na eficácia da colaboração 
em redes.

n Promover experiências de inovação 
social e gestão do conhecimento para 
melhorar a qualidade das políticas 
públicas, canalizando mais recursos 
públicos, favorecendo a sua repli-
cabilidade e multiplicação, criando 
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condições de sinergia entre os diver-
sos atores e difundindo-as através dos 
meios de comunicação social.

n Fortalecer a contribuição da inovação 
para a inclusão social, através da apli-
cação de modelos e de metodologias 
capazes de solucionar os diferentes pro-
blemas de acesso e de exclusão social.

n Investir no desenvolvimento de novos 
produtos, serviços e processos em áre-
as como saúde, educação, transportes, 
saneamento e habitação.

n Estabelecer um Fundo de Fomento 
à Inovação em Energias Renováveis 
e Eficiência Energética, com aloca-
ção de recursos do Pré-Sal, visando 
ampliar e consolidar a liderança 
mundial do Brasil na produção e 
consumo de energias renováveis e no 
estabelecimento de padrões elevados 

de eficiência energética.
n Apoiar as linhas de pesquisa e 

inovação relacionadas aos saberes 
ancestrais (por exemplo, as plantas 
medicinais), criando mecanismos de 
promoção e difusão.

n Investir no desenvolvimento de um sis-
tema de meios de comunicação social 
mais democrático, apoiado em plata-
formas inovadoras tecnologicamente, 
acessível nas áreas rurais, favorecendo 
a apropriação social do conhecimento 
e uma educação de qualidade.

n Orientar a inovação para a substituição 
dos processos produtivos que sejam 
prejudiciais à saúde dos trabalhado-
res. Ao mesmo tempo, as inovações 
não devem contribuir para a precari-
zação do trabalho ou insegurança do 
emprego, muito menos para aumentar 
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o sofrimento no trabalho.
n Fomentar a pesquisa em áreas de saú-

de e segurança no trabalho.
n Construir instrumentos e programas 

que estimulem o empreendedorismo 
e permitam à economia popular e so-
lidária aumentar seu papel inovador.

n Reconhecer, maximizar e capacitar a 
juventude como sujeito de inovação e 
desenvolvimento econômico e social.
[...]

O atual papel desempenhado pela 
CT&I na competitividade entre nações 
não se limita à esfera econômica. Para 
se viabilizar um efetivo processo de 
desenvolvimento econômico e social 
de um país é fundamental que a CT&I 
esteja a serviço da inclusão social, do 
combate às desigualdades, da promoção 

e proteção social.
Entende-se, também, que o conhe-

cimento e a inovação não são proprie-
dades privadas, mas sim, patrimônios 
públicos que precisam estar a serviço 
do bem comum.

Sendo a inovação e o conhecimento 
os motores de uma política de desenvol-
vimento, é essencial que a disseminação 
de novos conhecimentos e novas tecno-
logias e métodos seja capaz de ampliar 
o acesso da população a novos bens e 
serviços, gerando melhorias concretas 
para a coletividade.

Assim sendo, recomenda-se:

n Apoiar o desenvolvimento de novas 
tecnologias de saúde e saneamento 
adequadas à realidade brasileira, a 
partir da aproximação das univer-
sidades com os responsáveis pelas 
políticas públicas.

n Apoiar a pesquisa de tecnologias para 
recuperação e aproveitamento susten-
tável dos recursos naturais, especial-
mente, os recursos hídricos.

n Ampliar os investimentos públicos na 
inovação da produção agroecológica, 
como forma de fortalecer a produção 
sustentável e ampliar a oferta de ali-
mentos.

n Garantir a apropriação nacional e o 
retorno social das inovações oriundas 
do saber das tribos indígenas e das 
comunidades tradicionais.

n Criar programas de apoio à inovação 
e tecnologias adequadas à agricultura 
familiar.

n Discutir a questão das patentes de 
sementes transgênicas e agrotóxicos 
e garantir transparência e controle so-
cial nas decisões do Conselho Nacio-
nal de Biossegurança (CNTBio). Esses 
recursos tecnológicos não podem ser 
utilizados para criar dependência na 
agricultura familiar.

n Assegurar transparência e controle 
social com participação dos sindicatos 
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nos diversos fundos e programas de 
apoio à inovação.
[...]

Um projeto de desenvolvimento em 
um país com o nível de desigualdade 
como o Brasil exige uma estratégia con-
sistente e continuada de crescimento 
econômico que já deve conter a perspec-
tiva da distribuição de renda e promoção 
da igualdade.

O país demonstrou que esses elemen-
tos são possíveis de serem combinados. 
Essa primeira geração de políticas 
de renda promoveu o incremento de 
milhões de trabalhadores até então 
excluídos do mercado de consumo e 
das oportunidades de emprego e ren-
da. Manter a política de ampliação do 
mercado de consumo de massa com 
ampliação da oferta de emprego, geração 
e distribuição de renda crescente, exige 
um salto quantitativo e qualitativo com 
o adensamento das cadeias produtivas, 
o aumento da participação nacional na 
composição das cadeias e a agregação 
cada vez maior de valor aos produtos e 
serviços. Nesse sentido o incremento da 
produtividade é central.

Ampliar a produção de riqueza e de 
renda e distribuí-la está no centro do 
novo ciclo de desenvolvimento. Fazê-
-lo a partir da sustentabilidade significa 
favorecer o surgimento de uma nova 
economia que, além de voltada para a 
elevação da qualidade de vida de todos, 
promova a produção e o consumo sus-
tentável ambientalmente.

 O Brasil tem a oportunidade de se 
posicionar bem nesse cenário. Porém, a 
diversidade do nosso tecido produtivo 
do ponto de vista tecnológico traz o desa-
fio do incremento da inovação para uma 
gama diversa de situações, o que torna 
mais complexa a engenharia do sistema 
de inovação e sua gestão.

Esta Conferência poderá ser um mar-
co para o desenho futuro do sistema de 

inovação que orientará nosso desenvol-
vimento. O vigor da estratégia depende 
de vários fatores, mas, sem dúvida, o 
acordo social que emerge do diálogo pode 
conferir nova legitimidade, renovando-a 
permanentemente por meio dos mecanis-
mos de participação”.

DIEESE. Subsídios para a Partici-
pação do Movimento Sindical na 4ª 
CNCTI (Elaborado a partir do docu-
mento “Agenda dos Trabalhadores pelo 
Desenvolvimento – Jornada pelo Desen-
volvimento com Distribuição de Renda 
e Valorização do Trabalho”, de 2007, 
que reúne as propostas e contribuições 
das seguintes centrais sindicais: Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil, Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil, Central Única dos Trabalha-
dores, Força Sindical, Nova Central 
Sindical de Trabalhadores e União Geral 
dos Trabalhadores). Sessão Plenária 5: 
Democratização e Cidadania. O papel 
da CT&I na Redução das Desigualdades 
Sociais e na Inclusão Social. Textos para 
a Discussão (Documento preliminar), 
4ª CNTCI, Brasília, 26 a 28 de maio de 
2010, p. 27-8).

A visão do fórum Nacional 
de Pró-reitores de Extensão 
Universitária (forproex)

“A entrada na agenda da política de 
C,T&I dos temas redução das desigualda-
des, inclusão social e desenvolvimento 
social representa uma verdadeira ino-
vação política e teórico-metodológica.

A relação entre C,T&I e Desenvolvi-
mento Social pressupõe algumas noções 
preliminares importantes para a defini-
ção de propostas para este eixo temático 
na 4a CNCTI.

A primeira delas é a recusa da visão 
do desenvolvimento como um processo 
linear de modernização por ‘difusão’.

A segunda é (também) a recusa de um 
padrão de desenvolvimento excludente, 
responsável, até hoje, pela estruturação 
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histórica de uma sociedade desigual.
A terceira é que o adjetivo social su-

põe a existência de outras dimensões do 
desenvolvimento além da econômica, e 
que a dimensão econômica deveria estar 
subordinada à dimensão social (e não 
o contrário).

Essas três premissas nos levam a 
pensar que uma mera difusão da C,T&I 
induziria apenas a reprodução de um 
determinado padrão de desenvolvimen-
to vigente.

Isso significa que permanece como 
desafio a construção de outro padrão 
de desenvolvimento para o Brasil – em 
um cenário onde o capitalismo ainda 
prevalece – com a criação de um outro 
modelo de geração e incorporação de 
C,T&I capaz de promover e sustentar 
essa mudança.

Se entendemos que o processo de 
criação e incorporação de C,T&I deve 
ser capaz de reduzir as desigualdades 
sociais, ele tem que estar associado 
a políticas públicas que propiciem a 
dimensão da igualdade, garantindo a 
abrangência, a continuidade e a inte-
gração das diversas iniciativas em todo 
território nacional.

O somatório de pequenas ou isola-
das inovações sociais aqui e acolá não 
constitui uma política pública: a mera 
replicação de experiências locais pode 
levar apenas à fragmentação.

Nesse sentido, o desenvolvimento 
local não pode permanecer isolado ou 
desarticulado do desenvolvimento re-
gional e nacional.

Portanto, apesar da importância da in-
corporação de uma tecnologia ou inova-
ção social por parte de uma comunidade 
ou localidade, é preciso problematizar 
dois aspectos: o da sua continuidade ou 
sustentabilidade; e o da sua abrangên-
cia (para que as comunidades vizinhas 
tenham iguais condições).

A ideia da autossustentabilidade ape-
nas para os pobres, enquanto o Estado 

financia e/ou subsidia permanentemente 
(de modo sustentado) os grandes empre-
endimentos é insustentável.

A questão do financiamento público 
permanente aqui é crucial (sem medo do 
gasto público), tanto para a criação/gera-
ção da C,T&I por parte das universidades 
como para a sua efetiva e sustentável 
incorporação por parte dos diferentes 
setores da sociedade.

o papel da extensão 
universitária

O processo de criação e incorpora-
ção de C,T&I para o Desenvolvimento 
Social ainda é um desafio. É para este 
desafio que a universidade – sobretudo 
a universidade pública – deveria ser um 
agente ativo.

A criação e incorporação de C,T&I 
são aspectos indissociáveis – tal como 
a pesquisa e a extensão universitárias. 
Não se trata de primeiro “criar” (dentro 
da universidade) para depois “difundir”.

É na relação com a sociedade que a 
universidade será capaz integrar a cria-
ção de C,T&I com a sua efetiva incor-
poração – sobretudo por parte daqueles 
setores mais afetados pela desigualdade.

E é a extensão universitária aquela 
que melhor traduz a possibilidade dessa 
relação dialógica entre universidade e 
sociedade.

O Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas 
(Forproex) entende que essa relação não 
é neutra, mas sim propulsora de mudan-
ças e transformações sociais.

Propostas
Se partimos do entendimento que – 

como diz o documento base para o eixo 
IV da Conferência – ‘a C, a T e a I po-
dem contribuir para elevar os níveis de 
educação, saúde e qualidade de vida da 
população, ampliar o acesso ao conheci-
mento, além de possibilitar a expansão 
e qualificação de postos de trabalho e 
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contribuir para a democratização e para 
a cidadania’, as propostas daí emanadas 
devem levar em conta:

1) a incorporação da C, da T e da I por 
parte não apenas de setores da socie-
dade civil mas também por parte do 
setor público (ampliando e melhoran-
do a qualidade da sua intervenção);

2) a integração da política de C,T&I com 
políticas públicas capazes de promo-
ver e sustentar o desenvolvimento 
social;

3) a promoção de políticas que articu-
lem o desenvolvimento local com o 
desenvolvimento regional;

4) a articulação intersetorial das políticas 
públicas e sua integração no território, 
a fim de gerar abrangência e impacto;

5) o financiamento público estável de 
modo a garantir a continuidade dessas 
políticas;

6) a expansão e a qualificação de pos-
tos de trabalho em outros arranjos 
socioeconômicos (como a economia 
solidária), bem como em serviços 
públicos sociais e culturais (para além 
da inclusão apenas produtiva);

7) o estímulo à geração de um conhe-
cimento inter ou transdisciplinar 
por parte da universidade, capaz 
de compreender a totalidade e dar 
conta de realidades sociais diversas 
e complexas;

8) a criação de instrumentos e promoção 
de iniciativas capazes de universa-
lizar o acesso a esse conhecimento, 
através da extensão universitária;

9) a criação de uma agenda de pesquisa 
para a inovação social, articulada à 
extensão universitária, de modo a 
permitir a construção conjunta uni-
versidade-sociedade de experiências 
portadoras de inovações sociais;

10) a realização, por parte da univer-
sidade, de cursos de formação e de 
capacitação em C,T&I para o Desen-
volvimento Social para órgãos públi-

cos, organizações sociais e empresas;
11) a promoção de experiências inova-

doras na área da educação de modo 
a permitir a incorporação dos jovens 
pela cidadania, a emancipação dos 
sujeitos sociais e a democratização 
da sociedade (para além da mera ins-
trumentalização da educação como 
geradora de mais capital humano para 
o mercado);

12) e, finalmente, a criação e consolida-
ção de uma tríplice aliança virtuosa 
entre C,T&I, extensão universitária e 
políticas públicas – aliança capaz de 
promover não apenas maiores mas 
novos patamares de Desenvolvimento 
Social em nosso país, verdadeiramen-
te abrangentes e igualitários”.

Laura Soares Tavares (UFRJ, presiden-
te do Forproex). CT&I, desenvolvimento 
social e demandas locais: o papel da 
extensão universitária. Sessão Plenária 
5: Democratização e Cidadania. O papel 
da CT&I na Redução das Desigualdades 
Sociais e na Inclusão Social. Textos para 
a Discussão (Documento preliminar), 4ª 
CNCTI, Brasília, 26 a 28 de maio de 2010, 
p. 121-123).

A visão das organizações
da sociedade civil

“[...] Temos consciência dos desafios 
de dimensão planetária vividos hoje, 
que ameaçam a própria existência da 
humanidade na Terra e solicitam de nós, 
com urgência, soluções e atitudes social 
e ambientalmente responsáveis, criativas 
e inovadoras, para além de perspectivas 
segmentadas e imediatistas.

Diante disso, as organizações da so-
ciedade civil (OSC) chamam a atenção 
para as tecnologias sociais por acredita-
rem que possam contribuir significativa-
mente para as mudanças necessárias no 
modelo de desenvolvimento científico e 
tecnológico brasileiro.
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As OSC se destacam pela produção de 
conhecimento direcionada a atender as 
necessidades da população e, com isso, 
melhorar suas condições de vida e gerar 
inclusão social. Essa orientação dada ao 
conhecimento é o ponto de partida para 
as atividades de desenvolvimento das 
tecnologias sociais.

Por trabalharem junto com grupos 
e comunidades de base local, essas 
organizações identificam demandas 
que representam oportunidades con-
cretas de desenvolvimento tecnológico 
e transformação social, mas que, até 
agora, não tiveram força econômica 
suficiente para se constituir como 
demandas perante o mercado, em sua 
forma hoje predominante.

Como instituições cuja finalidade 
não é o lucro, mas o interesse público, 
as OSC produzem, sistematizam e di-
fundem conhecimentos que respondem 
a essas necessidades. Fazem isso a partir 
de metodologias participativas, com o 

objetivo de colaborar para reduzir as 
desigualdades, fortalecer a democracia, 
a justiça social e as relações éticas na 
sociedade.

Além das OSC, são produtores de 
tecnologia social: as comunidades locais 
e suas associações representativas, os 
empreendimentos de economia popular 
e solidária, o poder público (municipal, 
estadual e federal), os institutos de pes-
quisa, as universidades, em especial a 
extensão universitária, e também as em-
presas, quando associadas a iniciativas 
populares e comunitárias para a solução 
de problemas concretos da população 
e desenvolvimento conjunto de novos 
conhecimentos e metodologias nesse 
mesmo sentido.

Uma estratégia para a 
sociedade brasileira

Os processos que levam à criação 
das tecnologias sociais não dissociam, 
pelo contrário, aproximam teoria e 
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prática, considerando o contexto no 
qual os conhecimentos são aplicados e 
possibilitando que as pessoas colaborem 
ativamente para o desenvolvimento tec-
nológico e usufruam de seus benefícios.

Participação, educação, inovação e 
sustentabilidade ambiental, social, eco-
nômica e cultural são alguns dos valores 
que identificam as tecnologias sociais5. 
Isso significa que permeiam todas as 
fases da cadeia do conhecimento (produ-
ção, aplicação, avaliação, aprimoramen-
to, distribuição dos resultados, gestão, 
disseminação) e dizem respeito a todos 
os agentes e parceiros envolvidos, sejam 
pessoas, sejam instituições.

Quando se avalia, por exemplo, a 
capacidade de uma tecnologia para 
responder aos problemas que se propôs 
solucionar e seu impacto de mudança, 
ou seja, sua eficiência e eficácia, consi-
dera-se a integração desses fatores, não 
exclusivamente os critérios econômicos.

Levam-se em conta os resultados 
quantitativos e qualitativos, incluindo os 
avanços na promoção da cidadania, edu-
cação, integração dos saberes locais e téc-
nico-científicos, autonomia das pessoas 
e grupos beneficiados para utilizar, gerir 
e aprimorar a tecnologia, acessibilidade, 
criação de espaços de decisão coletiva, 
entre outros aspectos, já sistematizados 
em indicadores6. Os aspectos da tecnolo-
gia social repercutem uns nos outros, por 
constituírem uma realidade interligada e 
dinâmica. Assim, entende-se, por exem-
plo, que os processos de participação e 
os processos de aprendizagem caminham 
juntos e que estes, por sua vez, ampliam 
a capacidade de inovação.

A sustentabilidade faz-se presente a 
cada momento do processo de produção 
do conhecimento e aponta para uma 
transformação, no sentido de redução 
das desigualdades, convivência harmô-
nica do homem com a natureza, melho-
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(5) Há um conjunto 
de valores que 
identificam as 
tecnologias 
sociais: 
inclusão cidadã, 
participação, 
relevância 
social, eficácia 
e eficiência, 
acessibilidade, 
sustentabilidade, 
organização e 
sistematização, 
dimensão 
pedagógica, 
promoção do bem-
estar e inovação. 
Para saber mais, 
ver caderno 
Conhecimento 
e Cidadania 
- Tecnologia 
Social. São Paulo: 
Instituto de 
Tecnologia Social, 
2007. Disponível 
em: http://www.
itsbrasil.org.br/
publicacoes/112.

(6) Para mais 
informações, 
consulte o site 
www.itsbrasil.
org.br/satecs/ 
(Sistema de 
Acompanhamento 
das Tecnologias 
Sociais).
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res condições de preservação ambiental 
e relações solidárias na produção e dis-
tribuição de riquezas e conhecimentos.

Vale ressaltar, ainda, que a existência 
de uma cultura científica, tecnológica e 
de inovação adequada a este outro pa-
drão de desenvolvimento, aqui propos-
to, requer o compromisso mais efetivo 
com a educação básica de qualidade e 
o fomento a novos modelos educativos, 
que valorizem as identidades e os sabe-
res locais; e possam originar verdadeiras 
comunidades de aprendizagem, em que 
cada pessoa seja a um só tempo educan-
do e educador.

Essa compreensão está na base da atu-
ação das OSC no campo das tecnologias 
sociais e fundamenta a agenda dessas 
organizações para uma ação no Sistema 
Nacional de CT&I integrada com os ou-
tros setores da sociedade.

A evolução do trabalho das OSC no 
campo das tecnologias sociais deu ori-
gem a uma ampla diversidade de práti-
cas, na perspectiva do desenvolvimento 
local e regional, e permitiu um avanço 
conceitual e de sistematização que deve 
ser considerado.

Pela inovação e eficácia dessa pro-
dução de conhecimento, implementada 
em articulação com uma gama de atores, 
as OSC fizeram anteriormente sugestões 
e propostas para a criação de políticas 
públicas na área de CT&I para a inclusão 
e o desenvolvimento social.

No entanto, embora se tenha amplia-
do a compreensão da tecnologia social 
como um campo possível e fértil para 
transformar a relação entre CT&I e so-
ciedade, de modo que o conhecimento 
e suas aplicações contemplem as di-
mensões do “social” (saúde, educação, 
moradia, segurança alimentar etc.) e 
respeitem parâmetros afinados com a 
proposta de um desenvolvimento sus-
tentável, até o momento a tecnologia 
social não se firmou como estratégia de 
desenvolvimento da sociedade brasilei-

ra, amparada por uma política de Estado.
Respondendo ao chamado de par-

ticipação lançado pelos organizadores 
da 4ª CNCTI, as OSC signatárias deste 
documento se reuniram com a intenção 
de colaborar para esse processo. Como 
resultado, apresentam as seguintes 
propostas:

1) Formular e implantar um Programa 
Nacional de Inovação e Tecnologia 
Social, com o objetivo de promoção, 
financiamento, apoio e monitoramen-
to de pesquisas e projetos voltados ao 
desenvolvimento de tecnologia social 
e inovação social.

2) Áreas de atuação a serem
contempladas no Programa:

• Água, preservação e gestão dos 
recursos hídricos

• Agricultura familiar e urbana
• Agroecologia
• Agroindústria autogestionária e 

cooperativada
• Arranjos produtivos locais (APLs)
• Arte e cultura
• Assistência social
• Comunidades tradicionais
• Desenvolvimento local 

participativo e sustentável
• Ecoturismo e agroturismo de base 

comunitária
• Educação
• Empreendimentos de economia 

popular e solidária
• Extensão tecnológica
• Fontes alternativas e renováveis 

de energia
• Geração de trabalho e renda
• Habitação e moradia popular
• Inclusão digital, software livre e 

licenças abertas
• Iniciação científica e tecnológica
• Meio ambiente
• Microcrédito
• Direitos da criança e do 

adolescente

4ª CNCTI
PARTICIPAçãO
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• Permacultura
• Pesca artesanal e piscicultura
• Preservação da biodiversidade
• Promoção da igualdade em 

relação a gênero, etnia, cor e 
pessoas com deficiência

• Reciclagem de materiais e coleta 
seletiva

• Recuperação e tratamento de 
resíduos

• Saneamento básico
• Saúde
• Segurança alimentar e nutricional
• Tecnologia assistiva
• Voluntariado para o 

desenvolvimento

3) Elaborar diretrizes e regulamentação 
para estas novas tecnologias e este 
novo modelo de produção, uso e dis-
seminação de tecnologia.

4) Garantir recursos para financiar as ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimen-
to de tecnologias sociais, assim como o 
acesso da população a seus resultados 
e etapas de desenvolvimento.

4.1) Criar um fundo próprio para a 
implementação do Programa, com 
sugestão de alocação de recursos da 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep).

4.2) O financiamento deverá abranger:
• Formação inicial e continuada
• Pesquisa
• Desenvolvimento e implementa-

ção de tecnologias (técnicas, me-
todologias, processos, softwares, 
equipamentos, implementos etc.)

• Divulgação por meio de publi-
cações (artigos, cadernos de 
formação, revistas, livros digitais 
etc.), espaços de intercâmbio (en-
contros, eventos, oficinas, visitas 
técnicas, redes sociais) e espa-
ços em canais de comunicação 

(meios: audiovisual, impresso, 
digital, site)

• Fortalecimento institucional das 
organizações proponentes de 
projetos e do fórum representati-
vo da sociedade civil organizada 
(previsto no item 5.1)

• Aquisição de bens materiais e 
não-materiais

5) Propor a Secretaria de Ciência e Tec-
nologia para a Inclusão Social do 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
(Secis/MCT) como órgão do governo 
federal responsável pela coordenação 
do Programa, com a participação da 
sociedade civil organizada.

• Fortalecimento das ações da Secis/
MCT, com recursos próprios, oriun-
dos do orçamento da União direcio-
nado ao MCT.

6) Adotar estratégias de participação da 
sociedade civil organizada no moni-
toramento e avaliação do Programa.

6.1) Estabelecer uma instância repre-
sentativa da sociedade civil organiza-
da (fórum ou colegiado de expressão 
nacional) com a responsabilidade de 
monitorar de forma permanente a 
destinação dos recursos e a execução 
do Programa.

6.2) Promover a utilização do Sistema 
de Acompanhamento de Tecnologias 
Sociais (Satecs), desenvolvido por 
encomenda da Secis/MCT, como 
instrumento de gestão do Programa 
com controle social e transparência 
na divulgação dos dados.

6.3) Reativar o conselho consultivo da 
Secis/MCT e retomar as reuniões regu-
lares, com representantes da sociedade 
civil organizada, poder público, setor 
produtivo e comunidade científica.

4ª CNCTI
PARTICIPAçãO
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7) Privilegiar a execução de parcerias 
interministeriais e interssetoriais 
como forma de otimizar recursos e 
potencializar as ações de inovação e 
tecnologia social nas áreas previstas 
no Programa. Destacam-se:

7.1) Parcerias entre a Secis/MCT, mi-
nistérios (MEC, MDS, MDA, MinC, 
MTE) e órgãos da gestão pública es-
tadual e municipal.

7.2) Parcerias com as instituições pú-
blicas de ensino e pesquisa, em todos 
os níveis.

7.3) Parcerias com entidades de fo-
mento e representação de empreendi-
mentos de economia solidária, incu-
badoras tecnológicas de cooperativas 
populares das universidades e dos 
municípios.

8) Criar uma agência ou centro de refe-
rência para organizar, compartilhar, 
disseminar e comercializar as tecno-
logias e inovações sociais, envolven-
do nesta cadeia universidades, insti-
tutos de pesquisa, empresas, gestão 
pública, associações representativas 
de comunidades locais e OSC.

9*) Instituir formas de participação de 
representantes da Secis/MCT, das 
organizações da sociedade civil e 
das comunidades locais produtoras 
de tecnologia social nos seguintes 
conselhos e órgãos colegiados:
• Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia (CNPq);
• Conselho Deliberativo do CNPq;
• Comitês Assessores do CNPq;
• Comitê Multidisciplinar de 

Articulação do CNPq;
• Conselho do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico;

• Comitês Gestores dos Fundos 

Setoriais do Ministério da 
Ciência e Tecnologia;

• Demais conselhos e comitês 
gestores das agências 
de fomento à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico.

10) Fortalecer a extensão universitária, 
considerada fundamental para garan-
tir a missão social da universidade e a 
formação de profissionais capacitados 
a promover o diálogo construtivo dos 
saberes, a valorização da diversidade 
socioambiental das regiões brasileiras 
e a apropriação das tecnologias so-
ciais pelas comunidades locais.

11) Ampliar e estimular a criação de 
editais para projetos de pesquisa e de-
senvolvimento de inovações sociais 
e tecnologias sociais cooperativados, 
ou seja, com compartilhamento de 
responsabilidades tanto na gestão 
quanto na execução entre universida-
des, OSCs, instituições de pesquisa, 
poder público e empresas.

12) Considerar, nas investigações cientí-
ficas desenvolvidas por universidades 
e centros de pesquisa, as organiza-
ções locais e os princípios e valores 
da tecnologia social, como forma de 
incentivar que os conhecimentos 
produzidos nestas instituições bene-
ficiem as comunidades.

CT&I para o desenvolvimento sus-
tentável. Contribuição das organizações 
da sociedade civil. Sessão Plenária 5: 
Democratização e Cidadania. O papel 
da CT&I na Redução das Desigualdades 
Sociais e na Inclusão Social. Textos para 
a Discussão (Documento preliminar), 
4ª CNCTI, Brasília, 26 a 28 de maio de 
2010, p. 35-40).Texto elaborado por um 
conjunto de 24 entidades da sociedade 
civil, em oficina ocorrida em Brasília, 
nos dias 4 e 5 de março de 2010.

4ª CNCTI
PARTICIPAçãO

* Obs.:
As propostas 9, 
10, 11 e 12 foram 
retiradas da 
Declaração das 
ONGs – Ciência 
e Tecnologia 
com Inclusão 
Social (2005), 
disponível em 
www.ctids.org.br. 
As organizações 
que elaboraram 
o presente 
documento 
optaram por 
reapresentá-las.
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por Silvana Gontijo 

ITS BraSIl – a 4ª Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CNCTI) afirmou uma visão 
estratégica do Ministério da Ciência e 
Tecnologia em relação à produção do 
conhecimento no Brasil. Tal visão foi 
específica daquela Conferência ou é, de 
fato, a visão que o Ministério tem?

Ildeu – Trata-se de uma visão que vem 
se estabelecendo de modo processual. 
Acredito que o Ministério, nos últimos 
anos, vem ganhando – e não só o Minis-
tério porque, na realidade, o Ministério 
também é reflexo da comunidade cien-
tífica que pressiona, direciona, propõe 
etc. –, a percepção de que ciência e 
tecnologia são questões cada vez mais 
fundamentais para o Brasil. Isso é óbvio, 
não é? Como são para qualquer país. 
Mas, dentro do próprio governo, o MCT 
ganhou uma dimensão maior.

O segundo ponto que vem se conso-
lidando no MCT é a compreensão de 
que a percepção da ciência e tecnologia 
está ligada ao cotidiano das pessoas, à 
questão da economia, tanto local quanto 
nacional, à questão do país no mundo. 
Portanto, a C&T vem ganhando essa 
maior relevância no espaço social e eu 
acho que o MCT tem refletido isso. Uma 
das coisas que eu acho que a conferência 

ILDEu mOREIRA
ENTREVISTA

“Um país em que a população não tem o conhecimento 
básico de ciência e tecnologia é um país que está 
falhando do ponto de vista democrático”.

Ildeu Moreira de Castro é professor do 
Instituto de Física da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Programa 
de Pós-graduação em História da Ciência e 
das Técnicas e Epistemologia (UFRJ) e atual 
diretor Departamento de Popularização e 
Difusão de Ciência e Tecnologia, Secis/MCT.

Por uma ciência 
mais democrática
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discutiu e que a gente tem que aprender 
a fazer é exatamente partir da realidade 
local, porque a ciência tem a ver com o 
cotidiano das pessoas. Agora, isso tam-
bém não é simples, pois a ciência nasce 
como uma simplificação do mundo; ela 
produz modelos simplificados do mun-
do, o que, às vezes, distancia as pessoas 
daquele conhecimento. Por outro lado, 
historicamente, os cientistas, as insti-
tuições de pesquisa também se distan-
ciaram da sociedade, por várias razões.

No Departamento de Popularização 
e Difusão da Ciência e Tecnologia, nós 
investimos muito nos últimos anos em 
museus de ciência, espaços de ciência, 
porque o Brasil tem uma carência muito 
grande desses espaços. E esses espaços 
aproximam as pessoas do fazer científico 
de outras maneiras que não a escola; es-
ses espaços, em que a população vai no 
final de semana, ao qual as escolas vão, e 
em que a ciência pode ser apresentada de 
maneira mais dinâmica, mais inovadora, 
mais atual – que às vezes a escola não 
consegue acompanhar no tempo – são 
espaços importantes. A gente criou tam-
bém um programa de ciência itinerante, 
hoje tem cerca de vinte veículos, fazendo 
ciência móvel pelo interior do Brasil. 
Um problema no Brasil, num primeiro 
momento, é você colocar as pessoas em 
contato com atividades interessantes 
que tenham a ver com ciência e o mais 
importante é a gente ter uma atitude de 
buscar caminhos para isso.

Na 4ª CNCTI, acho que demos um 
passo importante, porque ela – e eu acho 
que essa foi uma decisão política cor-
reta – foi mais aberta para a sociedade. 
As outras conferências, é claro, foram 
importantes, mas foram conferências 
muito mais limitadas ao contexto da 
comunidade científica. Nessa 4ª CNCTI, 
houve a presença de setores da socieda-
de civil, de ONGs, do Terceiro Setor, de 
empresários, de pessoas interessadas 
(e é claro que poderia ser ainda maior). 

Na parte da Educação também, a gente 
conseguiu aproximar um pouco mais o 
segmento educacional, que esse é um 
grande desafio para a C&T. Então eu acho 
que houve, de fato, uma visão política de 
que deveríamos abrir mais a conferência, 
mesmo porque a ideia da conferência é 
traçar planos para o Brasil nos próximos 
dez, doze anos.

ITS BraSIl – O que a gente perce-
be é que essa Conferência reconheceu 
que outros saberes que não apenas os 
acadêmicos são relevantes para o que a 
gente chama de uma política de ciência 
nacional. Como é que a gente entende 
isso numa política federal? Vocês têm 
recursos específicos para esses saberes 
dentro do Ministério, isto é, existe uma 
política de valorização desses saberes?

Essa é uma questão mais complicada 
porque ela tem surgido recentemente no 
meio da comunidade científica, embora 
alguns indivíduos e grupos já tenham 
trabalhado isso há mais tempo, em es-
pecial aqueles mais diretamente ligados 
a essas comunidades. No campo dos 
chamados conhecimentos tradicionais, 
por exemplo, a gente tem toda uma 
comunidade: antropólogos, biólogos... 
Dentro do MCT nos temos o Museu 
Emílio Goeldi, tem o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia que, inclu-
sive, são instituições que se relacionam 
com muitas pessoas que trazem seus 
conhecimentos, conhecimentos popu-
lares, conhecimentos indígenas que são 
importantes para o trabalho e o fazer 
científico desses pesquisadores. Mas do 
ponto de vista da academia, dos órgãos 
de financiamento, essa é uma realidade 
ainda muito distante.

Eu acho que a 4ª CNCTI contribuiu 
um pouco mais para a gente trazer essa 
questão. Houve, por exemplo, uma 
apresentação do professor Otávio Velho, 
antropólogo da Universidade Federal do 
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Rio de Janeiro, chamando a atenção para 
a importância da diversidade de saberes. 
Se a gente está discutindo a construção 
da cultura científi ca, a gente não pode 
pensar a ciência como o único conheci-
mento ou aquele que vai ser hegemônico 
em relação aos outros. Não se trata disso. 
Evidentemente, o conhecimento cientí-
fi co é uma conquista enorme da huma-
nidade, e então a gente quer fazer com 
que a ciência no Brasil seja difundida, 
que as pessoas tenham a percepção de 
que a ciência é um processo, muito mais 
do que um conhecimento cristalizado: é 
uma maneira de olhar o mundo, critica-
mente, é experimentar, fazer etc. Eu acho 
que essa valorização acontece hoje, mas 
em uma escala muito pequena.

Por exemplo, nós tínhamos na Con-
ferência um representante indígena, o 
Álvaro Tukano, lá de São Gabriel da 
Cachoeira (AM), e que falou da impor-
tância da ciência inclusive para a própria 
sobrevivência dessas comunidades, mas 
também fez uma colocação muito clara 
de que eles também têm conhecimen-
tos e, portanto, devem ser tratados com 
respeito em relação à visão de mundo 
que carregam e que foi importante – e 
tem sido importante – para a ciência 
moderna.

Outro aspecto importante é a ques-
tão que, em alguns outros países, se 
chama “ciência cidadã”; quer dizer, as 
pessoas também participarem dos em-
preendimentos científi cos. Nós temos 
hoje no mundo milhares e milhares 
de astrônomos amadores, muitos dos 

quais às vezes fazem contribuições in-
teressantes para a astronomia. Dou um 
exemplo: tem lá no Amapá o Instituto 
de Pesquisa do Amapá (IEPA) e eles 
fazem um trabalho com as crianças do 
ensino fundamental, nas margens do rio 
Amazonas em que essas crianças, antes 
de ir para a escola, verifi cam uma série 
de dados – como a cor da água, a altura 
do rio... – e essas informações, colhidas 
em várias ilhas daquela região, no arqui-
pélago do Bailinque, são importantes do 
ponto de vista científi co. Quer dizer, eles 
utilizaram os monitores da escola, que 
tem uma ideia daquilo que estão fazendo 
e contribuem... Esse é só um exemplo 
de como até a escola fundamental pode 
contribuir com dados importantes do 
ponto de vista científi co.

ITS BraSIl –agora, quando se trata 
da produção de um conhecimento apli-
cado para a solução de um problema de 
uma comunidade, que é o que a gente 
defi ne como tecnologia social, qual o 
espaço que esse saber tem no mundo 
da ciência e nessas políticas públicas 
brasileiras?

Ildeu – Isso tem também crescido, 
mas ainda é pequeno. Dentro do Minis-
tério, nós temos a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social, que 

“Se a gente está discutindo a construção da 
cultura científi ca, a gente não pode pensar 
a ciência como o único conhecimento ou 
aquele que vai ser hegemônico em relação 
aos outros. Não se trata disso”.

“[...] a gente quer fazer com 
que a ciência no brasil seja 
difundida, que as pessoas 
tenham a percepção de que 
a ciência é um processo, 
muito mais do que um 
conhecimento cristalizado: 
é uma maneira de olhar 
o mundo, criticamente, é 
experimentar, fazer”.

ILDEu mOREIRA
ENTREVISTA
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tem dois departamentos, um dos quais 
eu dirijo. Eu dirijo o mais voltado para 
a popularização da ciência, que envolve 
as atividades de divulgação da ciência, 
na mídia, nos museus de ciência, as 
Olimpíadas, Feiras de Ciência etc. mas 
temos também todo um projeto, chama-
do de Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVT): nós temos 400 hoje no Brasil, 
espalhados por vários estados. Os CVTs 
são estruturas muito menores que uma 
escola técnica, não se trata de ensino 
formal, isto é, a pessoa não necessaria-
mente sai diplomada, no sentido de ter 
um diploma fruto de um ensino seria-
do, mas os CVTs formam e capacitam 
pessoas nas mais diversas áreas. E essas 
tecnologias sociais são, em certo sentido, 
desenvolvidas com uma participação 
muito grande da comunidade, a partir 
de demandas da comunidade, mas tam-
bém de sua participação e infl uência 
nos encaminhamentos na construção 
da tecnologia. Não é uma pesquisa feita 
unicamente dentro da universidade que 
depois vai encontrar aplicação na socie-
dade, é um trabalho que é desenvolvido 
pari passu com a comunidade. Portanto, 
pode ter uma força e um grau de inova-
ção muito maior.

Na 4ª CNCTI, começou-se a discutir 
um pouco mais um conceito mais re-
cente que tem se colocado, que é o de 
inovação social. Essa ideia de inovação 
na sociedade remete a esse conceito de 
inovação social, quer dizer: nós precisa-
mos de inovação, certamente, no sistema 
produtivo, mas tem muita inovação em 
projetos como os de ONGs, nas comuni-
dades; tem inovação na gestão pública; 
tem inovação na escola; tem inovação na 
saúde; tem inovação no Terceiro Setor, 
que faz o trabalho e todas essas ativida-
des não necessariamente visam o lucro, 
mas um bem coletivo maior.

Então, é importante a gente pensar 
que a inovação não é propriedade das 
empresas. Inovação, primeiro, é uma 

característica do ser humano. Em segun-
do lugar, todos os setores sociais, sejam 
eles privados, públicos, comunitários, 
podem e devem ter a inovação como 
ponto central.

As iniciativas de tecnologias sociais 
ainda estão muito limitadas em relação 
ao nosso potencial. O fato de ter entrado 
na agenda, da tecnologia social ter sido 
um ponto de discussão na 4º CNCTI e do 
conceito mais amplo de inovação social 
começar a penetrar a discussão foi um 
ganho importante, mas acho que ainda 
tem um caminho muito grande a ser feito.

ITS BraSIl – Como é que a escola do 
século XXI deve trabalhar a si mesma 
para formar cidadãos mais voltados à 
curiosidade científi ca, para despertar 
essa curiosidade, e também para que 
acreditem no seu poder transformador 
e, portanto, inovem?

Ildeu – Esse é o grande desafi o, que 
é um desafio brasileiro, mas não só 
brasileiro: é para o mundo inteiro. A 
escola está passando por um momento 
de transformação muito grande e esses 
são momentos potencialmente muito se-
dutores, em que a gente pode usar a cria-
tividade. Mas é necessário romper com 
uma letargia que às vezes é frequente nas 
universidades brasileiras e nas escolas. É 
necessário aceitar que estamos vivendo 
um momento de transformação e abrir a 
cabeça, os olhos e as práticas, mudar as 
atitudes. É uma situação completamente 
nova. Então nós, como professores, às 
vezes temos uma difi culdade enorme 
de trabalhar nessa nova situação e, em 
primeiro lugar, acho que tem que ter uma 

“o conhecimento científi co é um patrimônio 
da humanidade, monumental, e cada 
cidadão tem o direito de conhecer as coisas 
básicas, lindas e relevantes da ciência”.
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atitude de abertura muito grande – acho 
que esse é o papel da escola.

E uma coisa fundamental, que é 
cada vez mais clara – embora, eu ache 
que sempre tenha sido fundamental na 
ciência – é que a curiosidade é o modo 
central da inovação, é o modo central 
da ciência. E a escola, a única coisa que 
ela não pode fazer é acabar com isso; ela 
tem que, ao contrário, estimular a curio-
sidade a todo o tempo, desde a escola 
fundamental valorizar a experimentação.

Nós precisamos de uma escola hoje – 
e certamente no Brasil isso é um grande 
desafio – que ensine a ler, a contar, mas 
precisamos também ensinar a experi-
mentar, a inovar, a fazer coisas novas, a 
investigar. Então, esse é um desafio que 
começa na escola fundamental e aí o 
professor tem um papel decisivo.

A gente tem que fazer todo um tra-
balho de valorização do professor, de 
formação, mas muito menos do que 
entupi-lo de conteúdos, como a gente às 
vezes tenta fazer com os estudantes, tem 
que discutir método, despertar interes-
se, curiosidade, a atitude de dizer “não 
sei”. Uma das coisas que o professor 
tem de dificuldade de dizer é “não sei, 
ora bolas”. No mundo de hoje, você está 
o tempo todo se deparando com o “não 
sei” e uma coisa fundamental na ciência 
é você reconhecer o que você não sabe: 
é mais importante às vezes você fazer 
uma boa pergunta, do que você ter uma 
boa resposta.

Outro aspecto fundamental na escola, 
me parece, é a gente perceber que as pes-
soas não aprendem só na escola; as pes-
soas aprendem o tempo inteiro. Então, a 
escola tem um papel fundamental, mas 
não é só ela – ela tem que interagir com 
o museu, tem que interagir com a fábrica, 
tem que interagir com a comunidade, 
com o espaço público, com a natureza.

A gente tem um meio ambiente riquís-
simo no Brasil e nós temos um céu belís-
simo e a escola brasileira não olha para 

o céu. Agora nós estamos distribuindo, 
depois de várias tentativas, vinte mil lu-
netas para as escolas públicas brasileiras. 
A gente vai programar um dia nacional, 
quando essas lunetas estiverem todas 
distribuídas nas escolas – ela tem um 
vídeo explicando como funciona, para 
o professor ficar responsável etc. – mas 
a ideia é que a gente vai fazer um dia 
do Brasil todo olhar pro céu. Todas as 
nossas escolas públicas vão olhar para o 
céu, que é lindíssimo, e é um laboratório 
fantástico.

Então, você imagina, se você coloca 
todas as escolas com atividades desse 
tipo, quantas crianças, quantos jovens 
não podem se interessar pela área da 
ciência, pelo conhecimento da astro-
nomia. Ou mesmo aqueles que vão ser 
advogados, empresários, lavradores, 
artistas, qualquer tipo de profissão, mas 
ele vai ter uma visão, fundamental no 
mundo de hoje, que é uma ideia do que 
é a ciência. O conhecimento científico 
é um patrimônio da humanidade, mo-
numental, e cada cidadão tem o direito 
de conhecer as coisas básicas, lindas e 
relevantes da ciência.

A democracia está na base de tudo 
isso, porque hoje em dia, um país em 
que a população não tem o conheci-
mento básico de ciência e tecnologia é 
um país que está falhando do ponto de 
vista democrático. Porque hoje ciência e 
tecnologia são elementos fundamentais 
de decisão política: se você quer discutir 
transgênicos, se você quer discutir se vai 
ter usina nuclear, se você quer discutir as 
mudanças climáticas, se você quer dis-
cutir quais as estratégicas públicas para 
preservar a biodiversidade do Brasil, a 
preservação do meio ambiente, tudo isso 
tem profundamente a ver com ciência 
e tecnologia. E se a população não tem 
uma informação qualificada, não sabe 
como buscar essas informações, isso 
significa que o Estado não está atuando 
de maneira democrática.

ILDEu mOREIRA
ENTREVISTA
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Ciência, Tecnologia e Sociedade frente à produção de
riscos e caminhos para reconstruir as relações de confiança

Quando perdemos a inocência

A despeito de casos exemplares 
como as bombas atômicas 
que atingiram Hiroshima, em 
1945, ou da má sina do pestici-

da DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), 
ganhador de um prêmio Nobel em 1948 
e denunciado em 1962 pela bióloga e 
escritora Rachel Carson pelos malefícios 
que provocava no longo prazo, os esfor-
ços reconstrutivistas que se seguiram ao 
pós II Guerra Mundial e a determinação 
dos Estados nacionais em construir uma 
sociedade mais inclusiva e segura foram 
capazes, por assim dizer, de dissipar as 
sombras de desconfiança no progresso e 
na ciência que tais episódios poderiam 
ter lançado. O que se viu, aliás, foi uma 
aposta no desenvolvimento científico-
-tecnológico para a produção de riquezas 
e na capacidade dos Estados em promo-
ver a segurança de seus cidadãos.

A organização, nos países desen-
volvidos, de uma sociedade industrial, 
fortemente assalariada, disciplinada em 
torno de tecnologias de seguros como 
a Previdência Social, parecia prometer 
um período de relativa estabilidade, em 
que a ciência e a tecnologia ocupariam 
o papel de expansão de conhecimentos 
e riquezas e o Estado garantiria a seus 

cidadãos as condições de acesso aos 
benefícios produzidos. Não à toa, na 
França o período que se seguiu ao fim 
da II Guerra é chamado de “Os trinta 
gloriosos” – fase de estabilidade, cres-
cimento econômico, taxas próximas ao 
pleno emprego e confiança no futuro.

Foram essas tantas “ficções de segu-
rança”, conforme o termo empregado por 
Ulrich Beck, que desde o final dos anos 
1970 não cessaram de ser colocadas à 
prova. Ao longo dos anos 1980, além da 
crise econômica que concorreu para que 
o futuro aparecesse como algo, no míni-
mo, nebuloso, uma série de descobertas 
e acidentes contribuiu para modificar 
a percepção das pessoas em relação à 
ciência e à tecnologia, bem como para 
minar a confiança das pessoas no conhe-
cimento especializado.

De fato, eventos como a explosão de 
um reator atômico em Chernobyl, em 
abril de 1986; aqui no Brasil de 1987, o 
acidente com o Césio-137, em Goiânia, 
que fez centenas de vítimas; a descoberta 
dos malefícios do CFC (Clorofluorcar-
boneto) para a camada de ozônio, que 
apesar de ter sido feita no final dos anos 
1970, apenas dez anos depois foi final-
mente amplamente divulgada e traduzi-
da em ações para a redução dos danos 

CT&S:
discutindo
a relação
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e até mesmo o aparecimento da AIDS, 
que revelou em tempo real as hesitações 
e parcialidades do desenvolvimento 
científico contribuíram para conferir 
visibilidade às ambiguidades presentes 
nos sistemas de ciência, tecnologia e 
inovação e estimularam a revisão das 
relações entre ciência e sociedade.

Reconhecer que tais relações deve-
riam ser repensadas não implica em 
negar a importância da ciência e da 
tecnologia ou rejeitar, a partir de então, 
quaisquer de seus resultados. Não se 
trata disso. Trata-se de perceber que 
as relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade estavam permeadas por um 
imaginário de progresso infinito e neces-
sariamente positivo que os acidentes, as 
catástrofes ou suas virtualidades contri-
buíram para transformar. Nesse sentido, 
mesmo o papel tranquilizador e fiador 
do “especialista-assessor” perde sua 
eficácia, pois é a própria produção das 
verdades científicas e da avaliação dos 
riscos das novas tecnologias que passa 
a ser objeto de desconfiança.

Uma vez rompidos os laços de con-
fiança – talvez não tanto entre ciência 
e sociedade, mas certamente entre as 
instituições acadêmicas e de pesquisa, 
seus procedimentos e a sociedade – 
abre-se espaço para a experimentação 
de novas relações e novos espaços de 
debate e decisão. 

Do perigo ao risco 
Vale destacar que a noção de risco 

é a contrapartida fundamental de uma 
sociedade de segurança como a que se 
quis generalizar pelo mundo ocidental 
após 1945. Afinal, o que é um Estado de 
promoção de pleno-emprego, conforme 
as teorias keynesianas, senão um Estado 
preocupado em garantir a segurança do 
sistema econômico, isto é, preocupado 
em evitar as crises cíclicas do capitalis-
mo? E o que é um Estado de Bem-Estar 
senão um Estado que faz da garantia de 

segurança de seus cidadãos – e daí a 
imensa importância do sistema previ-
denciário – seu principal objetivo?

Numa sociedade de segurança, multi-
plicam-se as formas de identificar, medir, 
calcular e controlar os riscos. Faz lem-
brar a propaganda de uma seguradora, 
que mostrava uma pessoa caminhando 
e, enquanto isso, porcentagens dos ris-
cos que ela corria em cada atividade 
(levantar, atravessar a rua, fumar...) iam 
aparecendo sobre sua cabeça: na lógica 
de seguros, cada ação deve ser levada em 
conta para o cálculo do risco, todas as 
possibilidades devem ser consideradas 
para que se conheçam as probabilida-
des de um erro, de uma falha ou de um 
acidente.

Enquanto o perigo é algo real e con-
creto, o risco é uma virtualidade. Ele 
pode ou não acontecer, e nem todos 
estão sujeitos aos mesmos riscos. Não 
é por isso que o seguro de carros para 
as mulheres jovens é, em geral, mais 
barato do que para os homens da mesma 
faixa etária?

Mas o que sustenta tal lógica é a ideia 
de que o método científico é capaz de 
efetivamente conhecer de forma abran-
gente grande parte das ações e de suas 
possíveis consequências. O problema, 
conforme a análise de Andrew Stirling, 
é que essa noção de risco é restrita, pois 
– e cada vez mais quando pensamos nos 
riscos ambientais ou de impacto social 
de inovações tecnológicas – há uma 
vasta gama de situações em que nem 
ações, nem agentes, nem as consequên-
cias são claras.

Como afirma o autor: “Risco pode ser 
calculado com base em sistemas familia-
res e controlados, nos quais as possibi-
lidades são conhecidas e sabe-se o que 
poderia interferir no processo. Mas além 
do risco, existem outras três condições: 
incerteza, ambiguidade e ignorância 
(Stirling, 2007, p. 310).

Não é que tais condições não existis-
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sem antes; é apenas que, numa sociedade 
de segurança, se conferiu muito mais 
visibilidade e atenção aos riscos – o 
que signifi cou, por vezes, “fazer vistas 
grossas” às situações que escapavam a 
tal modelo de defi nição. O fato é que, no 
momento em que eventos como aqueles 
que mencionamos no início do texto 
começam a aparecer, evidencia-se quão 
restrita é a noção de risco para entender 
e decidir sobre novos problemas – como 
os transgênicos ou a biogenética: a esses 
novos problemas, as medidas e as insti-
tuições de que dispomos não respondem 

e é esse reconhecimento que nos impele 
a procurar novos princípios e novos fo-
ros de debate e participação.

Para dizer como Ulrich Beck, em arti-
culação com a globalização econômica, as 
transformações na percepção dos riscos 
e o reconhecimento da ambivalência dos 
novos problemas são oportunidades de 
reativação da política, pois a virtualidade 
das catástrofes torna visível que todos 
nós estamos (ainda que diferencialmente, 
conforme o lugar onde moramos, do aces-
so à informação que temos ou da renda 
de que dispomos) implicados.

NÃO problemático

risco
n Sistemas familiares
n Condições controladas
n Falhas de engenharia
n Epidemias conhecidas
n Segurança no transporte
n Enchentes (em condições 

normais)

 

iNCErTEzA
n Sistemas abertos,

complexos e não-lineares
n Elemento humano

em modelos causais
n Efeitos específi cos

além das fronteiras
n Enchentes em condições

de mudanças climáticas
n Carcinógenos não identifi cados
n Novas variantes de

patógenos humanos

Risco, Ambiguidade, Incerteza e Ignorância, conforme o
conhecimento disponível sobre probabilidades e consequências

Conhecimento sobre
PROBABILIDADES

Conhecimento sobre
CONSEQUÊNCIAS

Não problemático

 
Problemático

Problemático

AmbigUiDADE
n Estruturas contestadas, questões, 

pressupostos, métodos
n Comparando incomensuráveis: 

“maçãs e laranjas”
n Desentendimentos entre 

especialistas, disciplinas
n Questões de comportamento, 

confi ança e conformidade
n Interesses, linguagem, signifi cados
n Assuntos de ética e equidade

igNorâNCiA
n Efeitos não-antecipados
n Condições não esperadas
n Lacunas, surpresas, desconhecidos
n Novos agentes como

“Vaca louca”
n Novos mecanismos como 

perturbações endocrinológicas

Fonte: Andrew Stirling (2007, p. 310).
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“retorno da incerteza à 
sociedade signifi ca aqui, 
antes de tudo, que um 
número cada vez maior 
de confl itos sociais não 
é mais tratado como 
problemas de ordem, 
mas como problemas de 
risco. Tais problemas de 
risco são caracterizados 
[...] por uma ambivalência 
fundamental, que pode em 
geral ser compreendida por 
cálculos de probabilidade, 
mas que não podem ser 
resolvidos dessa maneira. 
é sua ambivalência 
fundamental que distingue 
os problemas de risco 
dos problemas de ordem, 
que por defi nição estão 
voltados para a clareza e 
a faculdade de decisão. 
Em face da crescente 
ausência de clareza – e 
este é um desenvolvimento 
que vem se intensifi cando 
– desaparece quase 
obrigatoriamente a fé na 
factibilidade técnica da 
sociedade”
(W. Bonss, citado por ulrich 
Beck, 1997, p.19-20).

Avaliação e governança de 
riscos, o princípio da precaução 
e novas medidas nas relações 
entre ciência e sociedade

Há ainda um aspecto que precisa 
ser levado em conta para a invenção de 

novos modos de lidar com os desafi os 
da ciência, da tecnologia e da inova-
ção atualmente: a percepção do risco 
é uma construção social e cognitiva, o 
que implica que não bastam números e 
taxas para legitimar decisões políticas, 
tanto mais quando se tratam de deci-
sões problemáticas (conforme o quadro 
I). Em outras palavras, e especialmente 
quando se trata de decidir sobre questões 
ambivalentes ou sobre as quais nosso 
conhecimento é limitado, a palavra de 
especialistas não é sufi ciente para asse-
gurar a aceitabilidade da decisão.

Mas se as novas questões não são 
precisamente questões de decidir sobre 
a relação entre custo e benefício de assu-
mir um risco e se as formas tradicionais 
(coleta de informações e assessoria de 
especialistas, por exemplo), não são su-
fi cientes, como decidir? Quais os novos 
processos capazes de legitimar decisões 
políticas que envolvem a avaliação e a 
governança de riscos?

Desde a ECO-1992, a ideia de “prin-
cípio da precaução” foi proposta como 
orientadora de decisões que envolvem 
inovações cujos resultados ou conse-
quên cias são potencialmente preju-
diciais à saúde humana ou ao meio 
ambiente. Segundo Andrew Stirling, 
para evitar a paralisia frente a questões 
difíceis, é necessário reconhecer que 
esse princípio orientador é exatamente 
isto, um “princípio”, e o desafi o político 
é traduzi-lo em práticas, que podem ser 
distintas conforme as características da 
questão que se procura enfrentar.

Ou seja, ainda que a precaução e a 
maior participação de cidadãos sejam 
importantes, há nuances e diferenças 
que somente a análise do objeto em 
questão pode defi nir. Por exemplo, em 
um caso de inovação que pode ser ava-
liado segundo as práticas tradicionais 
de avaliação de risco, não haveria razão 
para uma ampla discussão pública – 
muitas vezes custosa e demorada: afi nal, 
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nossas instituições foram criadas para 
lidar com este tipo de questão. Já no 
caso de uma questão tão desconhecida 
como as consequências de longo prazo 
de transgênicos, é inútil recorrer aos 
procedimentos tradicionais: além de 
especialistas, os cidadãos, os agriculto-
res, os consumidores, enfi m, uma gama 
muito mais ampla de atores precisa ser 
envolvida e ouvida – como ocorre, por 
exemplo, nas Conferências de Consenso 
ou em Painéis de Cidadãos.

Certamente, não é fácil tomar deci-
sões em um contexto tão marcado por 
incertezas. Porém, como sugere Ulrich 
Beck, talvez possamos pensar esse de-
safi o como uma forma de reativação da 
política, que deixa de poder confi ar no 
cientificismo ou na tecnocracia para 
recuperar seu caráter de processo de 
formação e informação e, assim, reforça 
as bases da democracia participativa que 
vem sendo almejada desde que os limites 
da democracia representativa foram se 
evidenciando.

Em suma, se as relações entre ci-
ência, tecnologia e sociedade foram 
estremecidas nas últimas três décadas, 
não é por meio da reafi rmação da neu-
tralidade ou da perfeição do método 
científi co que será possível restabelecer 
a confi ança. Ao contrário, parece que é 
por meio da assunção das incertezas, 

ambiguidades e desconhecimentos e 
da legitimação dos saberes que não os 
científi cos que será possível construir 
tais relações sobre novas bases, para a 
produção de um mundo em que, apesar 
dos perigos e riscos, a humanidade se 
sinta confortável em viver. 

“[o princípio da precaução] 
consiste em uma diretriz 
normativa geral cujo efeito 
é que a formulação de 
políticas em condições de 
incerteza, ambiguidade 
e ignorância deveriam 
conceder o benefício da 
dúvida em favor da proteção 
da saúde humana e do 
meio ambiente, ao invés da 
competição organizacional e 
dos interesses econômicos”
(Andrew stirling, Risk, 
precaution and science: 
towards a more constructive 
policy debate. European 
Molecular Biology 
Organization Reports, vol. 8, 
nº 4, 2007, p. 312b).

n Com Ciência (Revista eletrônica 
de jornalismo científi co), nº 104, 
10/12/2008. Disponível em http://www.
comciencia.br, acesso em 20 de abril 
de 2010. (Edição sobre Riscos)

n Ulrich Beck. Momento cosmopolita 
da sociedade de risco. (Tradução: 
Germana Barra e Rodrigo Cunha). 
ComCiência (Revista eletrônica 
de jornalismo científi co), nº 104, 

10/12/2008. Disponível em http://
www.comciencia.br, acesso em 20 de 
abril de 2010.

n “E a vida continua” (And the 
band played on), fi lme de Roger 
Spottiswoode (Estados Unidos, 1993).

n “Minority Report: a nova lei” (Minority 
Report), fi lme de Steven Spielberg 
(Estados Unidos, 2002).

Para saber mais:
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Participação pública em sistemas de Ciência, Tecnologia 
e Inovação: um processo em contínua construção

José António López Cerezo é Doutor em Filosofia pela Universidade de Valencia. Atualmente, 
é Catedrático de Lógica e Filosofía da Ciência e Diretor do Departamento de Filosofia na Uni-
versidade de Oviedo (Espanha). Também é o coordenador acadêmico da Rede de Investigação 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação (CTS+I), da Área de Cooperação Científica da Or-
ganização de Estados Íbero-americanos. Sua atividade de pesquisa está centrada nos estudos 
de Ciência, Tecnologia e Sociedade, em especial no que se refere à participação pública. Tem 
vários livros publicados, dentre os quais destacamos Ciencia, tecnología y sociedad (com M. 
González e J. L. Luján, editora Tecnos, 1996) e Ciencia y política del riesgo (com J. L. Luján, 
editora Alianza, 2000).

Novos horizontes 
para a participação

Por Fabiana A. A. Jardim 

ITS BraSIl – Nos últimos anos, o senhor tem ob-
servado transformações qualitativas no debate acerca 
da participação popular nas políticas tecnológicas?

lópes Cerezo  – Em minha opinião, certamente se 
está produzindo uma reorientação da investigação e 
do debate acadêmico no que diz respeito à participa-
ção cidadã no campo dos estudos sociais da ciência ou 
dos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade. Nas 
décadas anteriores, a literatura especializada havia 
focado a discussão dos mecanismos de participação 
promovidos institucionalmente, pela administração 
pública, fundações ou outros tipos de organizações. 
Propunham-se inovações em tais mecanismos ou se 
examinavam suas potencialidades e carências.

Uma característica interessante dos autores que 
animaram tal literatura é que em certas ocasiões eles se 
viram implicados pessoalmente no desenvolvimento 
dessas inovações ou quando foram postas à prova. É 
o caso das Conferências de Consenso  dinamarquesas 
ou das science shops  holandesas. E o tom geral era 
muito positivo: defesa incondicional da participação 
e crítica à tecnocracia.

JOsé A. LópEs CEREzO
E N T R E V I S T A
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Na última década, e em paralelo a 
uma progressiva institucionalização de 
mecanismos como o comitê assessor, as 
audiências ou grupos de debate, foram 
aparecendo algumas vozes críticas den-
tro do mesmo grupo de autores ligados 
à literatura sobre participação e estudos 
sociais de ciência e tecnologia. Alguns 
autores que expressaram suas reservas 
são Bryan Wynne, Andrew Stirling, Oli-
ver Todt e Michel Callon. O signifi cado 
dessa revisão crítica foi assinalar alguns 
riscos que a participação real assume 
em nossos países, como a cooptação 
ou a instrumentalização política; pre-
venir em relação à excessiva ênfase na 
representatividade e à falta de interesse 
pelo upstream engagement, e defender 
formatos de participação não provocada 
como os grupos que emergem de inte-
resses (associações de pacientes, por 
exemplo) e, em geral, os vinculados ao 
protesto social. Creio que há motivos 
para justifi car esse olhar menos ino-
cente ao tema da participação, à luz do 
modo pelo qual está sendo assumida 
pelos poderes públicos nas últimas 
décadas. Como dizia um político latino-
-americano: “Eu participo, tu participas 
e outros decidem”.

ITS BraSIl – Em relação às expe-
riências que o senhor teve a chance 
de conhecer, a quem tem sido possível 
participar das políticas científicas e 
tecnológicas e como?

lópes Cerezo  – Dentro de minha li-
mitada experiência prática no âmbito da 
participação, creio que o principal motor 
para a implicação pessoal nesse tipo de 
experiência segue sendo que alguém se 
veja pessoalmente afetado, de modo real 
ou potencial, pelos efeitos da mudança 
científíco-tecnológica.

Nas pesquisas de opinião sobre o 
tema, pelo menos na última grande 
pesquisa ibero-americana, promovida 

em 2007 pela Organização de Estados 
Ibero-americanos, pela Fundação Espa-
nhola para a Ciência e Tecnologia e pela 
Rede Ibero-americana de Indicadores de 
Ciência e Tecnologia, os cidadãos ibero-
-americanos apóiam majoritariamente 
a participação. Isso não quer dizer que 
estão dispostos a se mobilizar frente a 
temas que não lhes afetam pessoalmente 
ou não lhes dizem respeito por motivos 
ideológicos. Apenas quer dizer que de-
sejam ter a oportunidade de participar, e 
para isso devem existir mecanismos de 
participação provocada, assim como leis 
e regulações que facilitem a participação 
não provocada, deve existir informação 
relevante facilmente acessível e deve 
haver uma imprensa livre que faça eco 
às opiniões divergentes de diferentes 
atores sociais.

Um resultado interessante dessa 
pesquisa é que, quanto menos interesse 
e consumo de informação uma pessoa 
tem, ela tende a estar menos inclinada 
no que se refere à participação cidadã 
em matéria de ciência e tecnologia. Eu 
interpreto esse dado como uma menor 
inclinação a que outros participem, dada 
a falta de inclinação própria em parti-
cipar. Isso mostra as graves limitações 
que a falta de cultura científi ca impõe ao 
exercício de uma cidadania plena numa 
sociedade democrática e tecnológica 
como a nossa.

“quanto menos interesse e consumo de 
informação uma pessoa tem, ela tende a 
estar menos inclinada no que se refere à 
participação cidadã em matéria de ciência 
e tecnologia. [...] isso mostra as graves 
limitações que a falta de cultura científi ca 
impõe ao exercício de uma cidadania plena 
numa sociedade democrática e tecnológica 
como a nossa”.
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ITS BraSIl – Quais são os desafi os 
mais comuns à ampliação da partici-
pação cidadã nos sistemas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação?

lópes Cerezo – A ampliação do pú-
blico do debate, uma maior infl uência 
na tomada de decisões e um caráter mais 
ativo da participação, no sentido de um 
maior upstream engagement. São três 
desafi os que dizem respeito ao desenho 
de planejamentos e programas para a 
promoção da ciência e da tecnologia e 
que podem contribuir para modifi car a 
agenda da ciência, a fi m de aproximá-la 
das sensibilidades sociais.

Em relação à ampliação dos públicos, 
é pouco frequente que os governos cen-
trais ou autônomos, responsáveis pelo 
desenho de suas políticas de ciência 
e tecnologia, façam uso de diversos 
mecanismos de participação provoca-
da para receber opiniões de diferentes 
atores sociais antes de promover um 
novo plano ou programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). No máximo, 
realizam-se consultas aos líderes cien-
tífi cos e empresariais nos diferentes 
âmbitos, e se atua à luz dessa opinião 
e dos compromissos nacionais ou in-
ternacionais que possam ter uma ad-
ministração. A esse respeito, creio que 
um bom exemplo têm sido as “agendas 
de ciência e tecnologia” participativas, 
promovidas pela Comisión Nacional de 
Investigación Científi ca y Tecnológica 
(Conicyt) na Venezuela. Nessas agendas 
se criaram canais para receber a opinião 
de uma ampla diversidade de públicos 
nos diferentes âmbitos de atuação orga-
nizados em cada caso.

Outro dos desafi os é uma maior infl u-
ência dos resultados da participação na 
tomada de decisões, isto é, no desenho 
da versão fi nal do plano ou programa 
de P&D que será submetido à câmara de 
legisladores ou à pertinente autorização 
fi nal. A falta de infl uência alimenta a 
desconfi ança e a inibição.

E por último creio que também é 
importante não limitar a participação 
à mera expressão de opiniões sobre 
pequenas variações em uma lista de 
autos: tais alternativas respondem a 
decisões particulares sobre grandes te-
mas que foram defi nidos anteriormente. 
A consideração desses grandes temas, 
dos pressupostos da política científi ca 
e tecnológica, também deve estar aberta 
ao escrutínio público e à participação. 
É importante decidir se a investigação 
em astrofísica vai receber 5% ou 10% 
do previsto para P&D em um capítulo 
determinado, ou se vai participar de 
um programa geral de bolsas ou vai ter 
um programa específi co. Porém, mais 
importante ainda é submeter à opinião 
pública os motivos pelos quais essa 
linha de investigação é interessante 
para o país ou os compromissos in-
ternacionais que pode ter um governo 
para a manutenção de uma grande ins-
talação científi co-tecnológica como um 
Observatório de vanguarda. A pergunta 
“qual a ciência que queremos?” deve ser 
precedida sempre pela pergunta “qual 
sociedade queremos?”. Certamente, o 
desenho da agenda de P&D não esgota 
um sistema de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) e cabe pensar em ou-
tros desafi os relativos à implementação 
dessa agenda – sua avaliação, a organi-
zação da investigação etc.

A pergunta “qual a ciência 
que queremos?” deve ser 
precedida sempre pela 
pergunta “qual sociedade 
queremos?”.

ITS BraSIl – Em sua perspectiva, 
as principais diferenças nos níveis de 
participação em políticas tecnológicas 
entre os países podem ser atribuídas a 

JOsé A. LópEs CEREzO
ENTREVISTA
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fatores relacionados ao grau de desen-
volvimento científico e tecnológico ou 
ao desenvolvimento de suas institui-
ções políticas?

lópes Cerezo – São dois tipos de de-
senvolvimento que, com frequência, se 
apresentam conjuntamente, dentro do 
processo mais geral de modernização 
de um país. Por isso, em princípio, não 
é fácil diferenciar o peso de cada um de-
les. Minha impressão é que o nível geral 
de inclinação à participação está mais 
relacionado com a modernização insti-
tucional do que com o desenvolvimento 
científico-tecnológico, ao menos no caso 
da participação provocada. Em relação à 
participação não provocada e ao protesto 
social, as tradições e contextos culturais 
têm peso particularmente importante. 
Por exemplo, o litígio judicial e o ativis-
mo comunitário ou de bases [grassroots 
activism] são formas muito importantes 
de participação não provocada em temas 
relacionados ao impacto social da ciên-
cia e tecnologia, com forte implantação 
nos Estados Unidos, muito distante de 
sua realidade nos países europeus. 

ITS BraSIl – Qual o papel que o 
questionamento da neutralidade do 
saber científico pode desempenhar nas 
lutas pela democratização dos sistemas 
de Ciência, Tecnologia e Inovação?

lópes Cerezo  – Desde os anos 1960 
vem se produzindo uma progressiva 
desmistificação da ciência e da tecno-
logia no mundo acadêmico e nos meios 
de comunicação. Acidentes nuclea-
res, envenenamentos farmacêuticos, 
derramamentos de petróleo, e outros 
efeitos negativos do desenvolvimento 
industrial de base tecnológica adquiri-
ram uma grande visibilidade pública a 
partir dos anos 1960. Isso se articula ao 
surgimento e consolidação de grupos e 
associações de ativismo social, como o 

movimento de contracultura, o antinu-
clear e o ecológico, e o que foi criando 
uma percepção pública cautelosa e pre-
cavida em relação ao desenvolvimento 
científico-tecnológico. Não é por acaso 
que se produziu uma evolução paralela 
da imagem acadêmica da ciência a par-
tir dos anos 60-70, que pôs em questão 
a clássica visão essencialista e neutra, 
e também da imagem da ciência nos 
meios de comunicação, ressaltando os 
casos de fraude e más práticas, assim 
como a instrumentalização política e 
econômica da ciência. Junto a esses 
fenômenos se produziu uma conse-
quente evolução das políticas públicas 
de ciência e tecnologia: partindo das 
políticas de promoção pura, nos anos 
60 e 70 tais políticas começam a evoluir 
na direção de políticas de regulação, de 
controle externo do sistema científico-
-tecnológico. Creio que a democrati-
zação da ciência e da tecnologia, que 
também deram seus primeiros passos 
decididos nos anos 1970, é uma con-
sequência lógica da evolução paralela 
desses fenômenos.

ITS BraSIl – Quando a neutralida-
de do saber científico fica sob suspeita 
e, na ausência de regulações claras, 
o cidadão comum fica com a difícil 
tarefa de estar informado e fazer boas 
escolhas – em relação a alimentos, 
formas limpas de energia, reciclagem 
etc. Em certo sentido, arrisca-se uma 
“terceirização” da responsabilidade 
de controle, passada ao consumidor 
que deve se preocupar com os riscos 
e o impacto socioambiental do que 
consome. Você acha que tal situação 
é transitória, provocada pela maior 
flexibilidade e rapidez de ajuste do 
mercado, ou devemos temer que a res-
posta institucional aos diversos riscos 
e responsabilidades, que se multipli-
cam, dificilmente será democrática e 
publicamente regulada?



48 Conhecimento – Ponte para a Vida • Agosto/1048

Quais soluções vêm sendo encontradas 
nos diversos modelos de participação 
cidadã em sistemas de Ciência, Tecno-
logia e Inovação?

lópes Cerezo – Creio que é um erro 
entender a alfabetização científica 
como requisito prévio à participação. 
Quanta ciência devemos saber, qual 
deve ser o nível de competência para 
que um cidadão seja capaz de formar 
uma opinião fundamentada? Obvia-
mente não há uma resposta geral a essa 
pergunta. No entanto, tal resposta é 
muito perigosa, pois pode adiar sine 
die as oportunidades de participação. 
E, além disso, esquece algo fundamen-
tal: há muitas formas de participação, 
provocada e não provocada, que geram 
conhecimento e aprendizagem social. 
Inclusive mecanismos de participação 
provocada tão formais quanto um refe-
rendo, que é um mecanismo típico de 
decisão (e não de deliberação), costu-
ma gerar aprendizagem social devido 
ao debate público que acompanha seu 
lançamento.

O que não dizer, então, dos meca-
nismos de deliberação como uma con-
ferência de consenso, ou de formatos 
de participação não provocada como 
o de grupos de interesse emergentes 
no campo da saúde, que são inclusive 
capazes de reorientar a P&D no âmbito 
de trabalhos específicos – como ocor-
reu com a pesquisa da AIDS, nos Esta-
dos Unidos ou da distrofia muscular, 
na França? A esse respeito, existe um 
filme muito interessante e eloquente: 
“O óleo de Lorenzo”, dirigido por Ge-
orge Miller e interpretado por Susan 
Sarandon e Nick Nolte. A implicação 
em experiências de participação e a 
aquisição de cultura científica são dois 
processos em interação, que se refor-
çam mutuamente, são duas dimensões 
do mesmo fenômeno de apropriação 
social da ciência.

JOsé A. LópEs CEREzO
E N T R E V I S T A

lópes Cerezo – É certo que o risco, 
hoje, encontra-se no centro da vida co-
tidiana, tanto em nível coletivo quanto 
individual. Frente à diversidade de 
possibilidades de ação que o atual de-
senvolvimento científico-tecnológico 
abre, as tradições do passado têm per-
dido força para a regulação da conduta 
individual e temos constantemente que 
responder por decisões arriscadas em 
nossas vidas. Por exemplo, ao decidir-
mos no supermercado por um tipo de 
carne, ao nos expormos a uma técnica 
médica, adquirir um eletrodoméstico 
ou consumir um determinado tipo 
de refrigerante. É também certo que 
muitas dessas decisões devem ser re-
alizadas nas condições características 
dos mercados e submetidas ao fluxo 
constante de mensagens publicitárias 
que nos condicionam.

No entanto, não podemos esquecer 
que as realidades de mercado res-
pondem, ao menos parcialmente, às 
opções de consumo dos indivíduos – e 
indivíduos que têm fontes de informa-
ção alternativas em sociedades como 
as nossas, com uma imprensa livre 
e uma livre interação entre grupos 
de interesse. O consumo diferencial 
agregado é capaz de incentivar ou de-
sestimular linhas de inovação no setor 
empresarial, como vimos ocorrer com 
determinados tipos de embalagens 
plásticas ou o uso industrial do CFC, 
em resposta a campanhas do movi-
mento ambientalista. 

ITS BraSIl – Quando se trata de 
promover a participação em políticas 
de ciência e tecnologia, uma questão 
que se coloca se refere à disseminação 
de informações suficientes para que um 
cidadão comum seja capaz de decidir. 
Trata-se de uma questão que supõe 
que a decisão deve ser realizada por 
aqueles que dispõem de informações 
e de capacidade de compreendê-las. 
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A implicação em 
experiências de participação 
e a aquisição de cultura 
científi ca são dois processos 
em interação, que se 
reforçam mutuamente, são 
duas dimensões do mesmo 
fenômeno de apropriação 
social da ciência.

ITS BraSIl – Finalmente, uma ques-
tão sobre os indicadores que permeiam os 
sistemas de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção. Em que medida tais indicadores têm 
incorporado dimensões sociais, socioló-
gicas e ambientais em sua elaboração? 
Seria possível pensar a própria discussão 
em torno das dimensões a serem tomadas 
como indicadores da efi ciência ou efi cá-
cia de uma política de CT&I como parte 
do processo de sua democratização?

lópes Cerezo – Em minha opinião, 
hoje, mais do que nunca, é necessário 
desenvolver uma nova geração de indi-
cadores de impacto social – ou melhor, 
“sociais” –, de ciência e tecnologia. E, 
efetivamente, creio que essa nova geração 
de indicadores é uma parte do processo 
de democratização dos sistemas de CT&I. 
Os indicadores são o termômetro que 
mede a saúde do sistema de ciência e 
tecnologia em um país, mostrando sua 
evolução no tempo, detectando fortalezas 
ou carências, e permitindo a comparação 
internacional; sempre com o objetivo 
último de ser um apoio à tomada de 
decisões em políticas científi cas e tecno-
lógicas. Mas os indicadores são também 
refl exos dessas mesmas políticas.

As políticas do pós-guerra eram 
basicamente políticas de promoção, 
ancoradas na atribuição de autonomia 
e produtividade do sistema de CT&I. 
Nesse sentido, eram sufi cientes os indi-
cadores de input ou insumo (recursos 

fi nanceiros, humanos, infraestruturas). 
Posteriormente, com a evolução da 
consciência dos efeitos colaterais da 
mudança científico-tecnológica e da 
importância de seus aspectos organiza-
cionais, se desenvolveram indicadores 
de produto, de output ou oferta científi -
co-tecnológica (papers, patentes). Mais 
adiante, chegaram os indicadores de 
inovação, a comprovar que o sistema de 
ciência e tecnologia não se conecta auto-
maticamente com a esfera econômica e 
produtiva. Porém nos falta dar um passo.

A partir de um ponto de vista político, 
a competitividade empresarial não é um 
fi m em si mesmo; nem sequer o cresci-
mento econômico o é. O sentido político 
da melhora das condições materiais é 
sempre, ou ao menos deveria ser, um 
maior bem-estar social. A boa saúde do 
setor produtivo, e sua competitividade 
em mercados internacionais, são obje-
tivos extraordinariamente importantes 
para um governo. Pois bem, é também 
responsabilidade dos governos arbitrar 
medidas para que o sistema de ciência e 
tecnologia, ao prestar seu valioso apoio 
à empresa privada, não perca por isso 
seu caráter de serviço público. Sendo o 
esforço de inovação importante como é, 
existem áreas de atividade na ciência e 
tecnologia como, por exemplo. a promo-
ção geral de conhecimento ou programas 
de P&D com valor social, mas sem expec-
tativas de rentabilidade econômica (por 
exemplo, nas áreas de saúde, educação 
ou preservação do meio ambiente), que 
constituem um serviço público que a ci-
ência e a tecnologia devem prestar. Nesse 
sentido, temos hoje colocado o enorme 
desafi o de desenvolver um conjunto de 
indicadores sociais para a ciência e a 
tecnologia. Porém, é curto o caminho que 
já se avançou nessa direção, limitando-
-se no momento ao desenvolvimento 
de indicadores de percepção e cultura 
científi ca e aos indicadores mais recentes 
da sociedade da informação.
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Há um século, é bastante 
provável que a ideia de que 
cidadãos comuns deveriam 
participar de debates e deci-

sões concernentes à ciência e à tecno-
logia soasse estranha: afinal, ciência e 
tecnologia eram questões de especia-
listas, portadores de um conhecimento 
diferente do senso comum e, por isso 
mesmo, muitas vezes dificilmente com-
preensíveis por aqueles que não domi-
nassem seus códigos. Naquele contexto, 
confiava-se na neutralidade da ciência 
e do método científico e, por consequ-
ência, nas decisões recomendadas por 
pesquisadores e cientistas; além disso, 
havia uma aposta na técnica, que produ-

As aprendizagens dos processos de participação
nos sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação

Política em ação

ziria riquezas e crescimento econômico, 
suficientes para que superássemos a 
escassez e a pobreza.

Ao longo desses cem anos muitas 
coisas vieram se transformando, até 
chegarmos ao momento atual, em que 
a participação de cidadãos “comuns” 
nos sistemas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) além de integrar o rol 
de possibilidades, aparece como algo 
bastante desejável. Como passamos de 
uma situação à outra?

Os autores que estudam as relações 
entre ciência, tecnologia e sociedade, 
bem como a participação cidadã nos 
sistemas de CT&I, em geral creditam as 
transformações profundas nas formas 

ARTIgO
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com que encaramos as inovações cientí-
ficas e tecnológicas e nas formas com que 
procuramos controlar e lidar com suas 
possíveis consequências a dois proces-
sos distintos de mudança: o movimento 
de questionamento da neutralidade 
científica e da crença no progresso linear 
e positivo e o movimento de ampliação, 
nas democracias representativas consoli-
dadas, da própria noção de democracia, 
com a emergência de modelos e instân-
cias mais participativos.

A seguir, vamos olhar com cuidado 
cada um desses processos, para, ao final, 
tentar compreender melhor os possíveis 
significados e implicações do incre-
mento da participação de cidadãos em 
questões relativas à CT&I.

Do crédito à suspeita: ciência
e tecnologia em questão

Em primeiro lugar, vale explicar: di-
zer que a ciência e tecnologia têm sido 
colocadas em questão não é o mesmo que 
dizer que perderam importância ou valor. 
Trata-se de destacar que o modo pelo 

qual o sistema produzia legitimidade em 
relação às suas decisões, investimentos 
e potenciais riscos se tornou fonte de 
desconforto político.  Em outras palavras, 
após acidentes, tragédias não previstas 
e avanços eticamente duvidosos, além 
de escândalos provocados por cientistas 
que forjaram dados ou omitiram informa-
ções que prejudicariam patrocinadores, 
é como se houvesse caído a máscara da 
neutralidade científica: tais eventos, pelas 
situações e debates que provocaram, tor-
naram visíveis os limites de um modelo 
científico e tecnológico supostamente 
neutro e associado à crença no progresso 
necessariamente positivo e infinito.

Em conjunto com experiências tão 
devastadoras como as guerras mundiais, 
a bomba atômica, o nazismo e o fas-
cismo, tais eventos contribuíram para 
o questionamento da razão humana, 
em especial o conhecimento científico 
e a racionalidade técnica. Dentro do 
próprio campo científico, surgiram 
trabalhos dedicados a alertar para o 
fato de que, menos que fatos isolados, 
menos que sintoma de atrasos sociais ou 
ainda, menos que resultados da ação de 
indivíduos, os eventos que marcaram a 
primeira metade do século XX podiam 
também ser interpretados como conse-
quência da falta de controles – politi-
camente constituídos – sobre a ciência 
e a técnica.

Para recuperar o projeto de uma 
ciência capaz de promover a emancipa-
ção dos homens e cidadãos, conforme 
o projeto iluminista, era necessário 
afirmar a importância da crítica e da 
reintrodução, no campo científico, da 
reflexão sobre os fins, isto é, os objetivos 
da ciência e da tecnologia. Tal reflexão, 
é claro, não poderia se dar apenas no 
interior do campo científico, relacio-
nando-se diretamente com escolhas e 
posicionamentos políticos, orientados 
pelo constante esforço de fazer a crítica 
da razão técnica. Em outras palavras, e 

ARTIgO
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para além de reformas nas instituições 
científi cas e tecnológicas, era necessá-
rio um constante esforço de defi nição 
política dos limites da ciência e da 
tecnologia, na medida em que ambas, 
deixadas à sua própria racionalidade 
de progresso infi nito, poderiam criar 
monstros impensáveis.

Nesse sentido, ao invés da aposta 
nos ganhos e conquistas do pensamento 
racional e da C&T, confi gura-se um con-

texto no qual sua ambivalência passa a 
ser reconhecida como constitutiva.

Imbricada a essa mudança na percep-
ção da razão, encontramos a emergência 
de uma fi gura que – ainda que já fosse 
conhecida pelo menos desde as primeiras 
navegações – ganha nova forma, tam-
bém essencial para a compreensão das 
transformações nos modos de relação 
entre ciência, tecnologia e sociedade: a 
fi gura do risco. De fato, podemos pensar 
a importância que tal fi gura assumiu, em 
especial durante os anos 1990, no estí-
mulo à democratização dos sistemas de 
CT&I: em torno do problema do “risco”, 
pautas bastante concretas podiam ser es-
tabelecidas, articulando diferentes atores 
ao redor do problema da medida justa 
na distribuição dos riscos, ou do cálculo 
político dos custos e benefícios de uma 
técnica ou inovação.

A percepção da ambivalência da 
ciência e da tecnologia, bem como dos 
riscos que podem ser produzidos pelo 
próprio desenvolvimento científi co e 
tecnológico, sem dúvida consiste num 
fator que contribuiu para que, cada vez 
mais, houvesse demandas pela democra-
tização dos sistemas de CT&I.

Ampliando a participação
nas sociedades democráticas

Concomitante ao movimento de ques-
tionamento da neutralidade da C&T, ou-
tro movimento foi ganhando força, pelo 
menos desde os anos 1980: a demanda 
pela ampliação dos mecanismos de par-
ticipação política. Da estabilidade das 
democracias representativas, provavel-
mente frente a uma complexidade cada 
vez maior de problemas e decisões e das 
críticas em relação ao caráter “alienan-
te” da participação restrita à escolha de 
representantes, foi se estabelecendo um 
consenso sobre a necessidade de apro-
fundar os signifi cados da participação 
levando, de certo modo, a política para 
“mais perto” dos cidadãos.

“Não obstante, essa sociedade é irracional 
como um todo. Sua produtividade é 
destruidora do livre desenvolvimento 
das necessidades e faculdades humanas; 
sua paz, mantida pela constante ameaça 
de guerra; seu crescimento, dependente 
da repressão das possibilidades reais de 
amenizar a luta pela existência – individual, 
nacional e internacional. Essa repressão, 
tão diferente daquela que caracterizou as 
etapas anteriores, menos desenvolvidas, de 
nossa sociedade, não opera, hoje, de uma 
posição de imaturidade natural e técnica, 
mas de força. As aptidões (intelectuais e 
materiais) da sociedade contemporânea 
são incomensuravelmente maiores do 
que nunca dantes – o que signifi ca que o 
alcance da dominação da sociedade sobre 
o indivíduo é incomensuravelmente maior 
do que nunca dantes. A nossa sociedade 
se distingue por conquistar as forças 
sociais centrífugas mais pela tecnologia 
do que pelo terror, com dúplice base numa 
efi ciência esmagadora e num padrão de 
vida crescente”.
(Herbert marcuse, A ideologia da sociedade 
industrial - o homem unidimensional. Rio de 
Janeiro: zahar Editores, 1982, p. 14).

ARTIgO
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Não à toa, os temas da descentralização 
e das instâncias locais de participação 
emergem e se desenvolvem por toda a 
década de 1980 e 90 – e isso ocorre, inclu-
sive, no caso brasileiro: ainda que, após 
vinte anos de ditadura militar, enfrentás-
semos imensas fragilidades institucionais, 
as posições e projetos que se organizaram 
na Constituição de 88, chamada de Cons-
tituição Cidadã, expressavam claramente 
a aposta em diversas instâncias de partici-
pação, que não somente o voto e a escolha 
de representantes.

Se o reconhecimento dos limites da 
democracia meramente representativa 
impulsionou o desenvolvimento de 
práticas mais participativas, talvez pos-
samos dizer que o questionamento da 
neutralidade científica, o incremento 
da complexidade dos problemas e a 
desconfiança em relação à racionalidade 
técnica também contribuíram para o apa-
recimento de iniciativas de resistência às 
formas tecnocráticas – isto é, legitimadas 
a partir da opinião de especialistas e 
cientistas – de construção de respostas a 
questões presentes nos sistemas de CT&I.

Como afirma Edna Einsiedel, perso-
nagem de fundamental importância na 
experiência canadense de implantação de 
Conferências de Consenso, o fim do mito 
da neutralidade permite reconhecer que:

[...] há visões competindo sobre 
como devemos explorar a tecno-
logia, discutindo até mesmo a ne-
cessidade real de explorá-la. Tudo 
isso está no campo da discussão 
pública, o que torna difícil para 
especialistas trabalharem isola-
dos do resto da sociedade. Essa é 
uma razão para haver participação 
pública na ciência. Acho que há 
ainda um movimento em prol 
do desenvolvimento de formas 
mais democráticas de lidar com a 
tecnologia, de pensar sobre ela e 
governá-la.

A velocidade das transformações 
científicas e, principalmente, tecnológi-
cas, bem como o ineditismo de várias de-
las são fatores que reforçam os limites do 
modelo representativo para governá-las. 

Vale destacar um último aspecto: 
ao passo que as transformações nas 
concepções de democracia contribuem 
para modificar as relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade, as arenas polí-
ticas em que se discute CT&I também 
modificam a própria ideia de democracia 
e participação cidadã: afinal, participar 
se aprende participando, e as pautas 
de CT&I consistem em eixos bastante 
concretos em torno dos quais a socie-
dade pode se mobilizar, incitando a um 
diálogo contínuo entre diversos atores.

Participação nos sistemas de 
CT&i: aprendizagens e desafios

As diversas experiências de participa-
ção – nas Conferências de Consenso, em 
mesas-redondas, em plebiscitos ou pai-
néis de cidadãos – permitem destacar ao 
menos duas aprendizagens importantes.

 A primeira delas se refere à amplia-
ção das formas de conhecimentos tidas 
como legítimas. A criação de instâncias 
de participação, em especial aquelas 
que envolvem efetivamente processos 
de debate, permite que cidadãos “co-
muns” tenham a chance de expressar 
suas posições – muitas vezes tomadas 
a partir de um conhecimento sobre as 
coisas que não é o dos especialistas, mas 
que é igualmente legítimo, na medida 
em que fundamentado em experiências 
e concepções de mundo diversas das 
científicas. O diálogo entre atores diver-
sos, assim, consiste certamente em um 
processo de informação e disseminação 
científica, mas não se trata de uma via 
de mão única: as questões e saberes 
trazidos pelos cidadãos leigos, além de 
ampliarem as dimensões que devem ser 
levadas em conta para uma tomada de 
decisões, podem contribuir também para 
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a ampliação dos saberes científicos, por 
exemplo, ao confrontar determinados 
problemas com perspectivas e variáveis 
que não constavam do modelo original.

Em outras palavras, os debates que 
ocorrem nos espaços de participação 
não se restringem somente a valores so-
ciais e morais: eles podem se configurar 
realmente como espaços de troca entre 
formas distintas de pensar e compreen-
der o mundo.

A segunda aprendizagem é a consta-
tação de que, para além dos resultados 
efetivos da participação, o processo deve 
ser valorizado como um resultado im-
portante em si mesmo. O objetivo da pro-
moção de processos mais participativos 
não deveria ser, nesse sentido, conferir 
às instâncias participativas o poder de 
decisão – algo que seria bastante compli-
cado, pois a própria composição de tais 
instâncias não contempla a dimensão 
da representatividade, por exemplo, o 
que significa que os cidadãos envolvidos 
nem sempre detêm um mandato que 
lhes legitimaria a decidir. Seu papel é 
outro: informarem-se, escutarem, inserir 
na agenda preocupações que, em geral, 
são alheias ao conhecimento científico 
e tecnológico.

Como afirma Lars Klüver, diretor do 
Conselho Dinamarquês de Tecnologia 
(Teknologiradet) – órgão apoiador da 
iniciativa pioneira de promoção sis-
temática de consultas públicas sobre 
temas de C&T:

Nem sempre se faz um processo 
de legitimação para se obter um 
impacto direto. Faz-se também 
porque é uma forma de fazer algo 
bom para a sociedade. Acho mui-
to importante ver esses métodos 
como algo que faz alguma coisa 
para a sua sociedade. E é também 
uma forma de desenvolver, em 
longo prazo, o entendimento de 
democracia na sua sociedade.

Nesse sentido, e reforçando a pri-
meira aprendizagem mencionada, a 
opinião popular aparece mais como 
uma fonte de informações e conheci-
mento do que como um espaço de onde 
devam emergir soluções ou diretrizes a 
serem acatadas. O pressuposto é que a 
pluralidade do debate consiste em um 
processo de aprendizagem para todos 
os envolvidos, o que permite aos polí-
ticos – aqueles que em última instância 
podem ser responsabilizados pelo efeito 
das decisões – tomar decisões levando 
em conta um conjunto mais amplo de 
conhecimentos e variáveis.

Alguns desafios também podem ser 
destacados. Gostaríamos de chamar a 
atenção para dois deles, ambos bastante 
práticos e diretamente relacionados aos 
desafios que se colocam para o nosso 
sistema brasileiro de CT&I.

O primeiro se refere à necessária 
ampliação da noção de responsabili-
dade (entendida aqui como tradução 
do termo accountability). Na 4ª CNC-
TI, por exemplo, em algumas mesas-
-redondas, a noção de responsabilidade 
que se utilizava parecia se relacionar, 
principalmente, com a transparência 
na prestação de contas e no uso dos 
recursos públicos. Não se trata aqui 
de negar que essa seja uma dimensão 
fundamental, mas de sugerir que o 
processo de accountability – numa vi-
são de participação pública no sistema 
de CT&I – poderia incluir formas de 
consulta ou instâncias de participação 
desde etapas muito anteriores à fase de 
apresentação de resultados e, no mesmo 
sentido, dimensões muito mais amplas 
do que a utilização de recursos financei-
ros. Numa perspectiva mais processual 
e mais sistemática, poderia se pensar 
numa forma de accountability que in-
cluísse a participação no momento de 
definição de linhas de pesquisa prioritá-
rias, por exemplo, ou na formulação de 
problemas (em especial no caso de pes-

ARTIgO



Conhecimento – Ponte para a Vida • Agosto/10 55

quisas que desde o início se propõem a 
resolver ou impactar sobre problemas 
sociais). Em resumo, ao invés de uma 
concepção de responsabilidade que, ao 
se concentrar na prestação de contas, 
se restringe ao momento fi nal do ciclo 
de projetos e pesquisas, poderíamos 
propor uma concepção mais ampla, 
capaz de incluir em diferentes etapas 
da pesquisa, os atores interessados e/ou 
impactados pelos possíveis resultados.

Um segundo desafi o é o de criação 
de novos indicadores de CT&I, capazes 
de incorporar também valores sociais 
como participação cidadã, impactos 
sociais em termos de desenvolvimento 
humano e social, sustentabilidade so-
cioambiental, para fi car somente naque-
les mais estabelecidos. De nada adianta 
um intenso processo de ampliação de 
formas participativas e democráticas 
nos sistemas de CT&I se os mesmos as-
pectos que se valoriza não puderem ser 
traduzidos, dentro do próprio sistema, 
em indicadores.

A dissociação entre aspectos vaga-
mente valorizados e os indicadores que, 
de fato, são utilizados para análise do 
sistema, implicam em um limite claro 
à incorporação, por parte de pesquisa-
dores e projetos de pesquisa, de novos 
valores sociais. No frigir dos ovos, ins-
tituições de pesquisa e pesquisadores 
irão conformar seus projetos às neces-
sidades de mercado e às necessidades 
públicas, estas sinalizadas em editais 
e também nos parâmetros a partir dos 
quais serão avaliados.

Por essa razão, para induzir trans-
formações nos sistemas de CT&I na 
direção de mais participação e maior 
cuidado com impactos e sustentabili-
dade, faz-se necessário refl etir sobre 
as formas de avaliar o funcionamento 
dos sistemas, traduzindo as dimensões 
que se procura valorizar em algo mais 
tangível, passível de acompanhamento 
e de recompensa.

“o núcleo da questão não é tanto impor 
limites a priori ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, mas renegociar 
quem deveria decidir objetivos políticos 
em C&T e quem deveria supervisionar seu 
cumprimento. os temas dessa renegociação 
são bem conhecidos: ‘participação popular’, 
‘responsabilidade social dos especialistas’, 
‘ciência para o povo’, ‘tecnologia em 
democracia’. Desse modo, superar os 
obstáculos que difi cultam a participação 
pública nas políticas tecnológicas é algo 
reconhecido, cada vez com mais força, como 
uma das condições necessárias para uma 
gestão adequada social e ambientalmente 
às mudanças tecnológicas”.
(José A. López Cerezo; José A. méndez sans 
e Oliver Todt. participacón pública en política 
tecnológica. problemas y perspectivas. Revista 
Arbor, CLIx, 627, marzo, 1998, p. 279-308).

Para saber mais:
n Entrevista com Lars Klüver e 

Edna F. Einsiedel. Participação 
pública em Ciência e Tecnolo-
gia: infl uenciar nas decisões e, 
sobretudo, manter a sociedade 
informada e engajada. História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, 
Rio de Janeiro, v.12, nº2, p. 473-
82, maio-agosto, 2005. Disponí-
vel em www.scielo.org, acesso 
em 10 de junho de 2010.

n “Ciência, mentiras e videotape”, 
de Yurij Castelfranchi. Revista 
ComCiência, n° 82, 10/11/2006. 
Disponível em http://www.com-
ciencia.br, acesso em 23 de junho 
de 2010.
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n rEviSTA ComCiêNCiA,
Nº 100, 10/07/2008
Nesse número especial sobre o tema 
da Divulgação Científica, apresenta-
-se um interessante conjunto de re-
flexões sobre a importância da disse-
minação de métodos e resultados de 
pesquisas científicas para a criação 
de uma cultura científica entre os 
cidadãos e para a percepção pública 
da ciência. Além das reportagens 
que trazem descrição de projetos e 
práticas concretas, há artigos de pes-
quisadores do tema, narrando suas 
descobertas e experiências.
Disponível em http://comciencia.br

n CArTilhA “CoNTrolE SoCiAl
SobrE SErviçoS PúbliCoS”
A cartilha foi elaborada por pes-
quisadores do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (CEBRAP) 
no intuito de disseminar os achados 
de pesquisas realizadas pelo Núcleo 
Democracia e Ação Coletiva, em 
parceria com o Institute for Develop-
ment Studies (IDS). Elaborada em 
linguagem, inclusive visual, bastante 
didática, a cartilha ainda traz uma 
espécie de “jogo de participação”, 
excelente como material de apoio a 
atividades de discussão sobre o que 
é a participação, e o que ela pode ser. 
Segundo os autores, os materiais são 
destinados a movimentos sociais, li-
deranças comunitárias, organizações 
civis e gestores públicos.
Disponível em http://www.cebrap.
org.br/v1/template.php?area=2&pa
gina=58&pesquisa=92

n blog “mAmãE PASSoU
AçúCAr Em mim”
Escrito por Sandra Goraieb, médica 
com especializações em endocrino-
logia interessada nos efeitos de “dis-
ruptores hormonais e contaminantes 
químicos, principalmente em cos-
méticos e produtos de uso habitual” 
e co-fundadora de uma empresa 
cuja proposta é oferecer produtos 
livres de contaminantes (Projeto Mil-
lebolleblu), o blog traz informações 
preciosas sobre os componentes 
presentes em produtos de uso co-
tidiano como sabões, sabonetes, 
xampus, condicionadores, cremes, 
apresentando as consequências de 
uso tanto para a saúde quanto para 
o meio ambiente. Vale a visita!
Disponível em http://leiaorotulo.
blogspot.com

n “NAvEgANDo NA hiSTóriA”
Essa seção da página eletrônica do 
Centro de Pesquisa e Documen-
tação de História Contemporânea 
do Brasil (CPDOC), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), traz textos e 
fotografias preciosos para subsidiar 
professores ou deleitar interessa-
dos em conhecer melhor alguns 
períodos da história recente do 
país. Do mesmo modo, vale passear 
pelas outras seções da página, nos 
arquivos e nos artigos e periódicos, 
que trazem tanto trabalhos clássi-
cos na área quanto resultados de 
pesquisas recentes.
Disponível em http://cpdoc.fgv.br/
producao/dossies

acesse
Nesta seção, você encontra registros de nossas andanças pelas redes da web, com 
sugestões de páginas, artigos ou materiais interessantes. Tem alguma sugestão que 
deseja compartilhar? Envie para nós, no endereço: its@itsbrasil.org.br
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TECNologiA SoCiAl
SUAS 4 DimENSÕES E 12 imPliCAçÕES

1ª DImENsÃO
Conhecimento, ciência, tecnologia

n A Tecnologia social tem como ponto de partida os problemas sociais

n A Tecnologia social é feita com organização e sistematização

n A Tecnologia social introduz ou gera inovação nas comunidades

2ª DImENsÃO
Participação, cidadania e democracia

n A Tecnologia social promove a democracia e cidadania

n A Tecnologia social se vale de metodologias participativas

n A Tecnologia social busca a inclusão e acessibilidade

3ª DImENsÃO
Educação

n A Tecnologia social realiza um processo pedagógico por inteiro

n A Tecnologia social se desenvolve num diálogo entre saberes populares e científi cos

n A Tecnologia social é apropriada pelas comunidades, que ganham autonomia

4ª DImENsÃO
relevância social

n A Tecnologia social é efi caz na solução de problemas sociais

n A Tecnologia social tem sustentabilidade ambiental

n A Tecnologia social provoca a transformação social

Foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia Social o Sistema de 
Acompanhamento de Tecnologias Sociais (SATECS) que, a partir destas 4 
dimensões, possibilita identifi car, caracterizar, fortalecer e potencializar as 
atividades de política pública nessa área (www.itsbrasil.org.br/satecs)
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