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Introdução

Embora haja um consenso quanto à re
lação entre produção científica e tecnológica
e desenvolvimento socioeconômico, espe
cialmente depois que a revolução científicotecnológica acelerou a globalização de novos
processos de produção, de comunicação e de
competição —alguns diriam “novos paradig
mas” - ainda são poucos os cientistas sociais
brasileiros que se debruçam sobre o papel
que a ciência e a tecnologia desempenham
no desenvolvimento.
Apresenta-se aqui um panorama geral e
necessariamente sucinto das diversas corren
tes e tendências atuais nesse campo, incluin
do-se aí a produção brasileira. O objetivo é
estimular os cientistas sociais ao estudo des
se campo no Brasil, além de fornecer um ro
teiro básico de leitura para alunos de pósgraduação interessados no assunto.
Dada a amplitude do campo, é necessá
rio desde logo estabelecer alguns critérios de
inclusão e da (inevitável) exclusão:
•

•

Concentração em literatura das ciências
sociais, indicando também alguns eco
nomistas que marcaram referências im
portantes para os cientistas sociais que
trabalham nessa área.
Do ponto de vista temático, discute-se
especificamente a literatura que enfoca
processos e políticas de ciência, tecnolo
gia e inovação (CTI) como fatores de

•

mudança social e de desenvolvimento
socioeconômico - sem ser exaustivo,
mas principalmente no intuito de iden
tificar as principais correntes e apontar
os considerados “clássicos” nessa área.
Não se trata aqui de sociologia da ciên
cia, por um lado, nem dos (inúmeros)
trabalhos que tratam da CTI pela ótica
da economia, da engenharia ou da ad
ministração, por outro.

Delimitar o universo considerado para
este artigo é tarefa complexa. Temos de assu
mir a impossibilidade de desenhar limites
disciplinares nítidos nesse campo, em que se
podem encontrar trabalhos de economistas,
engenheiros e até físicos (por exemplo, Lo
pes, 1978) além dos de cientistas sociais.
Mesmo institucionalmente, alguns grupos
são deliberada e assumidamente multidisciplinares,1 e a interdisciplinaridade é indiscu
tivelmente uma vantagem nesse campo de
estudo. Mas é possível dizer que o elo que
liga os autores mencionados, o ponto em co
mum, é o olhar político - no sentido lato sobre o papel da CTI nos processos de mu
dança social ou socioeconômica.
Em paralelo, incluem-se alguns traba
lhos no campo da Sociologia da Educação,
da Sociologia Rural e da Sociologia do Tra
balho nos casos em que revelam uma espe
cial atenção com relação à ciência e tecnolo
gia —ou ao conhecimento —no processo de
desenvolvimento.
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Uma História

Sem falar nos clássicos pensadores que
de alguma maneira se debruçaram sobre a re
lação entre conhecimento e mudança socioeconômica,2 essa história começa no imediato
pós-guerra. Já durante a Segunda Guerra
Mundial, a demonstração impactante de
aplicações práticas do conhecimento científi
co (e não se trata aqui “apenas” da fissão nu
clear, embora esta já fosse demonstração su
ficiente) apressa o pensamento e fomenta
políticas voltadas para essa relação nos países
mais diretamente envolvidos no conflito, so
bretudo os Estados Unidos. Considerada a
primeira reflexão política sobre o assunto, o
relatório de Vannevar Bush3 ao presidente
dos Estados Unidos tornou-se um "clássico”
de leitura obrigatória, mesmo que para ser
refutado. Trata-se de uma primeira constata
ção de uma aproximação cada vez maior en
tre ciência e tecnologia, até então comumente consideradas atividades separadas e com
finalidades diversas, ou até mesmo antagôni
cas. O parágrafo introdutório sintetiza o
conteúdo do relatório:
O progresso na guerra contra a doença de
pende da existência de um fluxo de conheci
mento científico novo. Novos produtos, no
vas indústrias e mais empregos requerem
acréscimos continuados ao conhecimento
das leis da natureza e a aplicação desse co
nhecimento para objetivos práticos. Da
mesma forma, nossa capacidade de defesa
contra a agressão exige conhecimento novo
para desenvolvermos novas e melhores ar
mas. Esse conhecimento novo e essencial só
pode ser obtido com uma pesquisa científi
ca básica (Bush, 1945, p. 1).

Pela primeira vez, faz-se uma ligação
imediata entre o conhecimento científico e a
indústria, os novos produtos industriais e o
emprego. Agressão, armas e saúde sobres
saem no texto. O documento contém reco

68

mendações para que “se incremente a pes
quisa militar em tempos de paz”. A pesquisa
básica financiada pelo Estado é claramente
considerada um elemento indispensável
para o sucesso econômico das empresas:
Para que as7faculdades, universidades e insti
tutos de pesquisa enfrentem a demanda
crescente da indústria e do governo por co
nhecimento científico novo, sua pesquisa
básica tem de ser fortalecida pelo uso de ver
bas públicas (Idem, ibidem).

As propostas do relatório constituem o
ponto de partida e a base do sistema de pro
dução de conhecimento mais poderoso do
nosso planeta, mesmo que hoje, para muitos,
contradigam os princípios da pesquisa básica,
que deveria, segundo eles, se manter isenta de
interesses econômicos, lucrativos e bélicos.
Critica-se, atualmente, a abordagem li
near de Bush, ou seja, a idéia de que a ciên
cia produz conhecimento que, automatica
mente, “empurra” a produção tecnológica
que, por sua vez, alimenta o mercado de no
vos produtos e, portanto, amplia a produti
vidade das empresas, gera mais empregos e
produz mais riqueza para a nação. Esse tipo
de raciocínio suscitou uma discussão em
torno do embate entre Science push e technology p u ll ,4 que nada mais é do que uma dis
cordância sobre se a ação determinante é a
da oferta ou a da demanda. Trata-se de um
debate fundamentalmente economicista,
mas que tem sérias implicações para as aná
lises e as políticas de CTI.
Outro debate associado a essa aproxi
mação instrumental entre ciência e tecnolo
gia diz respeito à “privatização da ciência” ou
do conhecimento. Observa-se que os cien
tistas estão cada vez mais atentos às possibi
lidades de benefícios financeiros oferecidos
pelo mercado e que as próprias agências de
financiamento à pesquisa dirigem seu apoio
à ciência básica que tenha a possibilidade de
alimentar diretamente o desenvolvimento

de novas tecnologias e novos produtos (Ca
sas, Gortari e Luna, 2000; Cassiolato, Las
tres e Maciel, 2003; Martins, 2000; Salomon, 1996a e 1996b). No Brasil, observa-se
tal preocupação no debate em tomo das
propostas de uma Lei da Inovação, que pre
tende facilitar o trânsito de pesquisadores
entre academia e indústria.
Paralelamente à preocupação com a
produção do conhecimento para o avanço
social e econômico acrescenta-se a preocu
pação - mais antiga —com a educação como
instrumento ou recurso para o desenvolvi
mento, traduzida na vasta literatura sobre
“capital humano”. Constata-se, em toda essa
história de mais de cinqüenta anos, uma di
visão internacional de perspectivas e objeti
vos. Enquanto autores europeus e norteamericanos examinam o vínculo entre
ciência, tecnologia e avanço - ou “aperfei
çoamento” —da sociedade sob uma perspec
tiva recente de discutir uma forma “mais
humana” de capitalismo, a preocupação do
Terceiro Mundo, sobretudo na índia (que
tem uma produção científica admirável) e
em alguns países da América Latina, inclu
sive o Brasil, está mais voltada para a relação
entre ciência, tecnologia e desenvolvimento.
Ao longo da segunda metade do século
XX, o pensamento sobre ciência e tecnolo
gia foi um reflexo das diversas inflexões pro
vocadas no mundo pelos avanços da produ
ção científica e tecnológica. Nos primeiros
quinze anos após a Segunda Guerra Mun
dial, o impacto foi maior nas políticas de in
centivo à ciência e à tecnologia, do que no
pensamento sobre as conseqüências em ter
mos de mudança social. Nessa primeira fase,
que denominamos genericamente como a
do pós-guerra, a idéia predominante - inspi
rada pelo relatório Bush e pela política cien
tífica norte-americana - visava à produção
de conhecimento para a segurança nacional.
No Brasil, essa doutrina foi da maior impor
tância: na sua esteira construiu-se a base ins
titucional do fomento à ciência.5

Nas décadas de 1960 e 1970, surge um
novo tipo de preocupação, sobretudo no
âmbito do pensamento social crítico (Ellul,
1954). Questiona-se para que e a quem ser
ve a ciência, e apontam-se os potenciais pe
rigos de novas tecnologias que despontam
como uma ameaça à humanidade em meio à
tensão da “guerra fria”. Alguns dos textos
mais citados nesse período discutem a res
ponsabilidade social dos cientistas (Ben-David, 1974), a ciência na “periferia” e a idéia
de “tecnologia apropriada”, amplamente cri
ticada no então chamado Terceiro Mundo,
onde é interpretada como uma forma de re
comendar tecnologia “de segunda classe”
para os países em desenvolvimento (Emmanuel, 1982). De Solla Price (1963) escreve
sobre a “big Science”, típica do período, em
que os grandes financiamentos estatais para
megaprojetos na ciência provêm fundamen
talmente de verbas ligadas à defesa e à explo
ração espacial e, em decorrência, provocam
o desenvolvimento tecnológico em áreas não
ligadas à indústria bélica ou espacial. Thomas Kuhn (1962) introduz a idéia de mu
dança de paradigma na discussão sobre as re
voluções científicas. Sua contribuição foi
sendo aos poucos incorporada nas análises
sobre as mudanças radicais que a tecnologia
vinha e vem produzindo na organização in
dustrial. O “novo paradigma tecno-produtivo” gera novos conceitos de inovação tecno
lógica. Ciência e tecnologia, vistas agora
como forças produtivas, tornam-se objeto
de políticas voltadas para o aprimoramento
do desenvolvimento capitalista e instrumen
to da manutenção do consenso, segundo ar
gumenta Habermas (1973) ao apontar a di
mensão ideológica da relação entre ciência,
tecnologia e poder.
Nesse contexto, tomam novo impulso
e novo significado os estudos sobre os fato
res e as motivações que condicionam a es
colha do objeto de pesquisa. Questiona-se,
assim, a lógica do “mercado” da ciência,
isto é, até que ponto aspectos ligados à pro
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dução e à competitividade econômica esta
riam influindo nessa escolha, ou ainda, se
tal escolha estava vinculada diretamente ao
financiamento da pesquisa. A relevância de
se refletir sobre essa temática é evidente em
trabalhos como o de Martins (2000), Sou
za (1993) e Velho (1990).
Ao mesmo tempo, nos anos de 1970, as
siste-se a um outro debate, relacionado àque
le, que floresce principalmente na OCDE,6
cujas repercussões são observadas no Brasil
apenas na década de 1980. Trata-se do deba
te entre os “neo-schumpeterianos” (Freeman,
Dosi e Perez, entre outros), herdeiros das
idéias que valorizam a capacidade de “des
truição criadora” do empresário inovador ou empreendedor —, e os “regulacionistas” da
Escola de Regulação francesa (Coriat, Lipietz
e Chesnais, entre outros), que criticam o “de
terminismo tecnológico” schumpeteriano e,
inspirados na teoria marxista, afirmam que
as relações sociais de produção estão na ori
gem das escolhas e das aplicações de tecnolo
gia. Chamando a atenção para a estrutura
institucional e a construção histórica que
regulam essas relações, os “regulacionistas”
da escola francesa consideram a tecnologia
um produto social, o que lhe tira o papel de
ter um poder determinante na sociedade.
Posteriormente, em particular nos anos de
1990, há uma convergência entre as corren
tes que pensam a relação entre tecnologia,
capitalismo e desenvolvimento no sentido
de revalorizar as instituições, as condições
sociais, o Estado e as políticas. Essa discus
são teve - e continua tendo - importantes
reflexos no Brasil, sobretudo na Unicamp e
no IE/UFRJ, onde autores como Cassiolato, Coutinho, Dagnino, Erber, Possas e Ve
lho, entre outros, retomam esse debate, mas
sob o prisma das especificidades políticas e
macroeconômicas e das vicissitudes da in
serção no plano internacional de um país
em desenvolvimento.
Todavia, a atenção aos processos político-institucionais não foi acompanhada de
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um exame das condições e relações sociais
que fundamentam as opções políticas^ tec
nológicas. Isso começa a ocorrer a partir da
década de 1990. Essa lacuna foi primeira
mente preenchida em um trabalho sucinto,
denso e preciso de Figueiredo (1989), que
retoma as dimensões política e ideológica da
ciência e da tecnologia como forças produti
vas, e redimensiona a discussão das relações
de dependência, considerando as possibili
dades e os limites do desenvolvimento tec
nológico brasileiro.

América Latina e Brasil

O terceiro quartel do século XX não
viu, no Brasil, uma produção intelectual re
gular que refletisse sobre ciência e tecnologia
na sociedade.
Os primeiros trabalhos neste campo são
os de Simon Schwartzman, que mapea as
instituições científicas no Rio de Janeiro e a
formação da comunidade científica no Bra
sil (1979), e o de Regina Morei (1979), efe
tivamente o primeiro estudo que discute as
correlações de forças sociais e políticas na
cionais e internacionais que geram uma de
terminada política científica. Coloca-se a
questão que tem sido a tônica da produção
em política científica e tecnológica na Amé
rica Latina —e no Brasil —, formulada nos
anos de 1970: De que maneira a ciência
pode ser encarada como “força produtiva”
em sociedades dependentes? E de que ma
neira ela se torna instrumento de manuten
ção da dependência?
Amilcar Herrera, responsável pela cons
trução institucional do Departamento de Po
lítica Científica e Tecnológica da Unicamp,
considerava que o atraso relativo da ciência e
da tecnologia não era uma das causas do sub
desenvolvimento latino-americano, e sim o
resultado de um modelo dependente, inca
paz de traduzir em demanda tecnológica as
enormes necessidades sociais existentes.

Paradoxalmente,7 nesse mesmo período,
em meio às duras negociações do Tratado de
Não-proliferação Nuclear, reforça-se, em al
guns países da América Latina e sobretudo
no Brasil, a idéia da autonomia e do desen
volvimento endógeno, juntamente com a
opção por uma “política externa indepen
dente” (governo Geisel). O papel desempe
nhado pelos militares nos anos de 1950 e,
depois, na década de 1970 mereceu análise
detalhada de alguns estudiosos. Botelho
(1999) e Dagnino (1994), por exemplo,
analisam o papel dos militares no desenvol
vimento de ciência e tecnologia no Brasil.
Em outros países da América Latina, a
discussão também esteve centrada na possi
bilidade ou não do desenvolvimento - e do
desenvolvimento dependente - diante da re
levância cada vez maior da ciência e da tec
nologia como forças produtivas. A respeito
dessa discussão, além de Herrera, já mencio
nado, é preciso mencionar também Amilcar
Baiardi, Hebe Vessuri, Pablo Kreimer, Ma
rio Bunge, entre outros. Na década de 1980
e 1990, esse debate teve continuidade no
Brasil, principalmente, pelos esforços do
grupo da Unicamp, formado por Herrera
(Dagnino, Velho, Furtado, Brisolla, entre

outros), e d o gru p o da U niversidade d e Bra
sília (Figueiredo, Fernandes, Maciel, Mari
nho, Nunes, Sobral e Trigueiro).8
Pode-se dizer —correndo-se o risco de
uma simplificação excessiva - que há, nos
últimos 25 anos no Brasil, duas principais
vertentes de análise sobre ciência, tecnologia
e desenvolvimento. A primeira, já sintetiza
da anteriormente, examina as condições so
ciais e políticas em que a ciência e a tecnolo
gia são produzidas no país. A segunda diz
respeito à análise crítica das políticas acerca
da ciência e da tecnologia no Brasil. Nesse
sentido, é consenso que houve momentos
importantes de institucionalização das polí
ticas voltadas à ciência e à tecnologia, por
um lado, e, por outro, também a constata
ção de inconsistência, descontinuidade e in

coerência dessas políticas; no plural, já que
há momentos de surto e de interrupção per
meados de ações pontuais que não consti
tuem, de fato, uma Política.
Assim, por exemplo, as análises de Fer
nandes, Sobral et al. (1994) e Maciel, Sobral
e Trigueiro (1997) mostram as descontinuidades dessas políticas, resultantes da interfe
rência de fatores políticos e econômicos e
das oscilações em alianças e correlações de
força nos níveis nacional e estadual, apon
tando algumas de suas conseqüências. Da
mesma forma, para Maculan (1995), ao lon
go dos anos de 1980, o processo decisório, o
ambiente institucional, os objetivos e os
meios de financiamento da política voltada
à ciência e tecnologia foram marcados por
mudanças nem sempre positivas.
Na década posterior e no começo deste
século, as mudanças “paradigmáticas” na or
ganização da produção econômica e da pro
dução do próprio conhecimento (Gibbons
et al., 1994), em virtude de uma nova revo
lução científico-tecnológica, provocaram o
surgimento de um terceiro eixo de estudos,
voltado, predominantemente, para as ques
tões da inovação tecnológica, da “sociedade
em rede”, do “empreendedorismo” e da “ex
clusão digital”. Esses trabalhos m ostram as
novas roupagens - ou linguagens —da de
pendência e da divisão internacional do tra
balho tal como se apresentam hoje, tendo
em vista a aceleração da mudança tecnológi
ca e de sua difusão globalizada. Ainda são
poucos os cientistas sociais no Brasil e na
América Latina que seguem esse eixo, entre
eles, Baumgarten (2001), Fernandes (1997),
Maciel (1999, 2001), Noé (1997a, 1997b),
Sobral (2000) e Trigueiro (1998), no Brasil;
e Arocena e Sutz (2000), Casas et al. (2000),
Cimoli (2000), Katz (1988) e Sutz (1999),
em outros países da América Latina.
A tônica principal da maioria desses
autores é a de mostrar como o fosso tecno
lógico entre os eixos Norte e Sul tende a
aprofundar-se com a aceleração da mudan
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ça tecnológica, na medida em que as condi
ções sociais e políticas internas aos países
em desenvolvimento estão associadas às
pressões internacionais no sentido de refor
çar desigualdades e polarizar as capacidades
de inovação. O tema da exclusão -evidente
mente não se trata apenas de “exclusão digi
tal” —vem à tona nas práticas de pesquisa
das corporações multinacionais, nas políti
cas relativas à propriedade intelectual (ver,
por exemplo, as lutas travadas na Organiza
ção Mundial do Comércio - OMC) e nas
pressões externas no que concerne a legisla
ção sobre patentes. Como argumentam Arocena e Sutz (2000), entre outros, a difusão
de tecnologia não tem sentido sem o desen
volvimento de condições internas e externas
que permitam a compreensão, o aprendiza
do e a capacidade de produção e incorpora
ção de novos conhecimentos.
Ao mesmo tempo, alguns pesquisadores
europeus começam a prestar mais atenção aos
processos de desenvolvimento tecnológico e
produção do conhecimento na América Lati
na, pois a globalização afeta o mundo de ma
neira desigual e pode, inclusive, ocasionar ris
cos de desestabilização do sistema como um
todo. São as contradições inerentes ao capita
lismo, agora vistas sob um outro ângulo.9

Conceitos e Modelos

As transformações sócio-técnicas ocor
ridas a partir da década de 1990, em que a
tecnologia acelerou de forma inédita a cha
mada globalização, provocaram o surgimen
to de um leque de novos conceitos e mode
los que tentam explicar processos como a
globalização, a “glocalização” e o tema da ex
clusão em contextos específicos.
Sabe-se que hoje o desenvolvimento de
pende predominantemente da capacidade
de gerar e aplicar de maneira produtiva o co
nhecimento, condição indispensável não só
da produtividade e da competitividade, mas
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também do capital social. Constata-se, aiu
da, a eficácia das estratégias regionais e mu
nicipais de um desenvolvimento sustentado
na integração dos diversos agentes sociais e
na circulação ampliada do conhecimento e
da informação (Maciel, 1999). A inovação
(em sentido lato, tecnológico e social) tornase um objeto-chave tanto para a ciência so
cial, quanto para as políticas e estratégias de
desenvolvimento.
Entra em cena o que os economistas
chamam de “o social”, ou seja, a percepção
de que as teorias econômicas não explicam
nem ajudam a resolver problemas atuais,
inerentes ao capitalismo avançado, e que a
compreensão dos processos sociais que pro
duzem as mudanças é condição sine qua non
para entender os processos econômicos.
Cresce, então, o esforço de conferir às teo
rias um poder explicativo maior, introdu
zindo fatores e atores “externos” à econo
mia, ao mesmo tempo em que se percebe a
relevância das relações sociais em qualquer
aglomerado ou comunidade no sentido de
entender/transformar as possibilidades de
avanço. Portanto, há que (re)pensar os ato
res e suas interações.
Arenas transepistêmicas (Knorr-Cetina,
1982), Modo 2 de Produção do Conheci
mento (Gibbons et al., 1994), Sistemas Lo
cais de Inovação (Lundvall, 1992), TripleHelix (Etzkowitz e Leydesdorff, 1998), Arranjos
e Sistemas Produtivos Locais (Cassiolato,
Lastres e Maciel, 2003), Ambientes de Ino
vação (Maciel, 2001), Knowledge Societies
(Stehr, 1994), Learning Economies (Johnson
e Lundvall, 2003), Network Societies (Castells, 1996) são conceitos e modelos de con
teúdo e alcance muito diversificados, que
têm como objetivo comum uma construção
conceituai que seja capaz de analisar e expli
car as novas relações — atualmente, muito
mais estreitas —entre produção/circulação do
conhecimento e produção de riqueza. Nem
sempre conseguem, mas alguns resultados
são interessantes. Todos esses modelos teóri-

cos dirigem-se, de alguma forma, à exigência
colocada aos diversos atores sociais no senti
do de uma interação cada vez mais intensa e
constante entre setores da economia, insti
tuições político-administrativas, universida
des, instituições de ensino e pesquisa e orga
nizações da sociedade civil.
No âmbito restrito deste artigo, não seria
possível catalogar tudo o que vem sendo es
crito nesse campo; esse não é nosso objetivo.
O essencial é dizer não só que o conhecimen
to e o aprendizado são fundamentais para o
“progresso” ou “desenvolvimento”, mas, so
bretudo, que o sucesso desse aprendizado e,
conseqüentemente, da produção do conheci
mento dependem essencialmente da intera
ção e da cooperação entre os atores sociais en
volvidos. Decorre daí a idéia de um “sistema
de inovação”, composto por agentes diversos
em interação para o melhor aproveitamento
possível do conhecimento adquirido, o que
implica, necessariamente, sua democratiza
ção. A dinâmica da inovação depende mais
dos processos de aprendizagem interativa do
que da disponibilidade de recursos. O foco
atual recai sobre a difusão e a distribuição do
conhecimento acumulado. Assim, por exem
plo, conforme um documento recente da
OCDE, o poder de distribuição de um siste
ma de inovação pode ser caracterizado por
quatro famílias de indicadores:
•
•
•
•

Base de conhecimento.
Formas de partilhamento e de transfe
rência do conhecimento.
Eficácia do partilhamento e da transfe
rência do conhecimento.
Incidência econômica do partilhamen
to e da transferência do conhecimento.

Não por acaso é nesse contexto que sur
ge, no final dos anos de 1980, e com mais
intensidade na década de 1990, a nova “So
ciologia Econômica”, de inspiração weberiana, retomada por Swedberg, Smelser, Granovetter, entre outros,10 e mais alguns

grupos que discutem maneiras de se encon
trar caminhos para uma distribuição mais
eqüitativa dos bens - hoje não mais tanto
materiais, mas imateriais.
O conceito de “knowledge society” tam
bém aparece nesse contexto.11 Examinando a
nova realidade social, procura-se abrir a “cai
xa preta” do conhecimento e entender a es
trutura econômica das “sociedades do co
nhecimento”!' Esse tipo de abordagem,
entretanto, examina a questão somente do
ponto de vista de países do capitalismo
avançado, onde talvez seja possível identifi
car uma “sociedade do conhecimento”. Au
tores como Robert Kurz e Sérgio Paulo
Rouanet criticam essa concepção, relativizando o conceito no âmbito de sociedades
em desenvolvimento. A globalização da
ideologia de um “conhecimento” homoge
neamente distribuído e acessível a todos ten
de a escamotear a questão central das estru
turas e das relações de poder que geram uma
desigualdade cada vez mais exacerbada.
Em resposta a essa problemática surgiu
recentemente, na Universidade de Rennes,
na França, uma iniciativa de congregar pen
sadores de todas as áreas das ciências huma
nas, tanto de países “centrais” como “perifé
ricos”, para pensar novas formas de estudar
e de enfrentar na prática a desigualdade inter e intranacional em termos do conheci
mento e da qualidade de vida. Intitulada Pekea — Political and Ethical K nowledge on
E conomic Activities, essa rede já agrega al
guns dos nomes mais importantes das ciên
cias sociais, da economia e da filosofia no
mundo, com a proposta de um grande deba
te que possibilite a abertura de novos cami
nhos de análise e de ação.

Considerações Finais

Os estudiosos dessa área, principal
mente nos países “periféricos”, preocupamse com o fato de que parece haver uma ten-

dência dos órgãos oficiais internacionais e
dos governos nacionais no sentido de apli
car nos países em desenvolvimento políticas
e estratégias de análise e de ação moldadas
na realidade do capitalismo avançado. Fazse necessário, portanto, estudar a diferença
e compreender as especificidades do poten
cial e das carências de cada país, visto que
cada sociedade possui uma história cultural
e política singulares.

Reiterando, são poucos os que se dccli
cam a esse tema. A tendência oficial a copiar
“modelos” e programas não tem se mostrado
eficaz, o que indica a necessidade de se pro
por maneiras mais adequadas e elaboradas
no interior de formações sociais específicas,
além de se criar uma estrutura que possibili
te uma maior mobilização de estudiosos que
nos ajudem a vislumbrar nossas necessidades
e nossos potenciais.

Notas

1.

Caso de núcleos como o Departamento de Política Científica e Tecnológica - DPCT, da
Unicamp, o Science Policy Research Unit — SPRU,da Universidade de Sussex na
Inglaterra, o grupo da Coppe/UFRJ e o Maastricht Economic Research Institute on
Innovation and Technology —MERIT.

2.

Marx, Weber, Mannheim, Merton, Habermas, Marcuse, entre outros.

3.

Na época, diretor do Office of Scientific Research and Development (Secretaria de
Ciência e Tecnologia) do governo norte-americano.

4.

Discute-se se é a oferta de novo conhecimento científico que gera e impulsiona novas tec
nologias, ou se é a demanda da indústria por novas tecnologias que estimula a produção
de novos conhecimentos.

5.

Ver, a propósito, um clássico na área: Ciência e Estado: A Política Científica no Brasil, de
Morei (1979), que conta magistralmente como se deu esse processo. Ver também
Fernandes (1990), que analisa o papel da comunidade científica nesse processo e discute
a criação da SBPC; e Forjaz (1989). Quanto ao papel dos militares na construção insti
tucional da ciência e tecnologia, ver Botelho, 1999 e Dagnino, 1994.

6.

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, uma associação de
países do “primeiro mundo” voltada para a elaboração de estudos de políticas e estraté
gias de desenvolvimento.

7.

Não sendo possível entrar em detalhes aqui, indico ao leitor a excelente análise de Morei
(1979) sobre as contradições da política científica e tecnológica no Brasil.

8.

Ver bibliografia.

9.

Ver, especialmente, os textós de Johnson e Lundvall, Petit, Schmitz, Humbert e Saviotti
em Cassiolato, Lastres e Maciel, Systems o f Innovation and Development, 2003.

10. Ver o excelente artigo de Fernanda Wanderley publicado no BIB n. 48.
11. Ver, por exemplo, K nowledge Societies, de Nico Stehr (1994).
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Resumo

Ciência, Tecnologia e Inovação: A Relação entre Conhecimento e D esenvolvimento
Embora haja consenso quanto à relação entre produção científica e tecnológica e desenvolvi
mento socioeconômico, especialmente depois que a revolução científico-tecnológica acelerou
a globalização de novos processos de produção, de comunicação e de competição —alguns di
riam “novos paradigmas” —, ainda são poucos os cientistas sociais brasileiros que se debruçam
sobre o papel que a ciência e a tecnologia desempenha no desenvolvimento do país. Apresen
ta-se aqui um panorama geral e necessariamente sucinto das diversas correntes e tendências
atuais nesse campo, inclusive a produção brasileira.
Palavras-chave: ciência e tecnologia, inovação, desenvolvimento, sociedade do conheci
mento, "nova sociologia econômica"
Résumé

Science, Technologie et Innovation: le Rapport entre le Savoir et le D éveloppement
Malgré le consensus existant par rapport à la production scientifique et technologique et le
développement socio-économique, particulièrement après l’accélération de la globalisation de
nouveaux processus de production, de communication et de compétition par la révolution
scientifique —les «nouveaux paradigmes» diraient certains - , les brésiliens, spécialistes en
sciences sociales, qui se penchent sur le rôle de la science et de la technologie sur le dévelop
pement du pays, sont encore peu nombreux. Nous présentons, dans cet article, un panorama
général et succinct des divers courants et tendances actuelles dans ce domaine, y inclus la pro
duction brésilienne.
Mots-clés: science et technologie, innovation, dévelopement, société de la connaissance,
nouvelle sociologie économique
Abstract

Science, Technology, And Innovation: The Relationship Between Knowledge And Development
Despite a general consensus on the relevance of science and technology for so cio -eco n o m ic
development, particularly after the scientific-technological revolution accelerated the globali
zation of new production processes, communication and competition - the “new paradigm,”
according to some - few Brazilian social scientists have analyzed deeply the role of science and
technology for the country’s development. This article presents a general and succinct view of
various current thoughts and trends in this field including the Brazilian production.
Keywords: science and technology, innovation, development, knowledge society, new eco
nomic sociology
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