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Prefácio

O discurso oficial dos produtores de tecnologia estimula a inovação e a
competitividade que irão contribuir para o crescimento econômico do país. A

competitividade é erigida como valor supremo da sociedade, como se fosse
uma lei de natureza imanente à espécie humana. A ideologia da competição e

da produtividade faz parte de uma visão de mundo dominada pela corrida
atrás da acumulação e do enriquecimento ilimitados, nem sempre por meios

civilizados e legítimos. Por outro lado, pesquisa e desenvolvimento constituem
elementos imprescindíveis do processo de produção, mas não podemos

ignorar que grande parte dos recursos alocados à ciência e tecnologia acaba
canalizada para projetos militares de utilidade questionável, tais como armas

de destruição em massa.

Henrique Rattner, De mega-projetos e inovações tecnológicas à nanotecnologia:
custos sociais “ocultos”

A Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
(Renanosoma) e seus parceiros chegam a outubro de 2006 com a realização
deste Terceiro Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente, que trouxe a inovação de realizar conjuntamente o Primeiro Se-
minário Internacional Nanotecnologia e os Trabalhadores na Fundação de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro). É o resultado do esforço
conjunto de passar para a sociedade de modo geral e para segmentos sociais
mais específicos as ações de pesquisa que há décadas vêm sendo desenvol-
vidas pelo setor público de vários países e também pelas grandes organiza-
ções empresariais do setor privado. Nesse contexto, um dos segmentos que
potencialmente será um dos mais afetados é a classe trabalhadora, com o
risco da perda de seus postos de trabalho. Daí a evidente preocupação da
força social representada pela Renanosoma, pela necessidade de informar e
incorporar essa classe no debate relacionado com o advento das na-
notecnologias.

O projeto Engajamento Público em Nanotecnologias, cuja aprovação pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
foi anunciada no segundo seminário, está em pleno desenvolvimento, ten-
do já produzido seus frutos, apesar das dificuldades encontradas.
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Estes dois seminários constituem, portanto, a continuação de um traba-
lho incessante desenvolvido no sentido de informar os mais diversos seto-
res econômicos e sociais do país, além de ter o mérito de promover a articu-
lação e o diálogo entre segmentos sociais como o dos acadêmicos, empresá-
rios, sindicatos, organizações não-governamentais e responsáveis pelas po-
líticas públicas de ciência e tecnologia.

Na abertura deste seminário, o educador Sérgio Mota Florentino, repre-
sentante da ONG Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas (Iiep), fa-
lou sobre seu trabalho e as preocupações com jovens trabalhadores e os pos-
síveis impactos das novas tecnologias.

O ambientalista Pedro Ivo Batista, assessor do Ministério do Meio Am-
biente, falou sobre a preocupação com o conjunto das mudanças e inova-
ções tecnológicas, em como isso pode repercutir e na luta para que a
tecnologia tenha um lado ambiental, tendo em vista o paradoxo vivido pela
humanidade: pesquisas avançadíssimas e, ao mesmo tempo, enorme exclu-
são social. Batista indicou que atualmente se relacionam ciência, meio ambi-
ente e desenvolvimento, e podem gerar um projeto de futuro para um país
como o Brasil, de megabiodiversidade, com grande diversidade cultural,
com capacidade de entrar num processo contra-hegemônico de alternativa
à mundialização.

A professora Magda Zanoni, pesquisadora do Núcleo de Estudos para
o Desenvolvimento Rural do Ministério de Desenvolvimento Agrário
(Nead/MDA) e encarregada das relações entre o MDA e as universidades
brasileiras, em termos da produção científica e de sua aplicação, colocou-
se na posição de pesquisador-cidadão, o qual entende estar referenciado
ao diálogo da ciência com a ética, ao controle social da pesquisa e à finali-
dade social da ciência como serviço público que serve às populações, so-
bretudo às mais necessitadas e que isto evidentemente não limita os ou-
tros objetivos da ciência. Referiu-se ao fato de que, em relação às discus-
sões de mais de 30 anos sobre as biotecnologias, até hoje não se conseguiu
solucionar os conflitos de interesses entre a sociedade civil, as empresas,
os lobbies, o governo e os pesquisadores. Segundo seu ponto vista, as Ciên-
cias Humanas e Sociais estiveram bastante ausentes desse debate, por ra-
zões diversas. Criticou o fato de que as questões de biossegurança sejam
tratadas exclusivamente por doutores de notório saber nas áreas da Gené-
tica, da Biologia Molecular, da Biofísica, da Bioquímica, da Agronomia e
do Meio Ambiente. Nesse sentido, saudou a existência da Renanosoma,
que teve a intuição de iniciar essas discussões convidando os pesquisado-
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res das Ciências Humanas e Sociais para debater questões de tecnologias
avançadas, das novas tecnologias.

Magda Zanoni destacou que, quanto às nanotecnologias, está haven-
do a oportunidade excepcional de vivenciar sua gênese e, ao mesmo tem-
po, seu ritmo acelerado de desenvolvimento; demonstrou a importância
do diálogo entre as instituições e o diálogo de saberes, diálogo de conheci-
mentos, onde se encontram cientistas e pesquisadores das Ciências Hu-
manas e Sociais.

Depois de dar as boas-vindas, o diretor-presidente do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas do Estado de SP (IPT), Vahan Agopyan, afirmou que o
Brasil não está muito atrasado na discussão da nanotecnologia; que esta é
apenas uma nova abordagem do estudo da tecnologia, em escala
nanométrica, e o flanco está-se abrindo de maneira total, não definindo as
prioridades brasileiras. Alertou para que não se caia no mesmo erro da
biotecnologia.

Agopyan destacou a necessidade de conscientizar os pesquisadores acer-
ca da importância do evento, da importância de seu trabalho para a socieda-
de e o meio ambiente, das pessoas envolvidas e dos trabalhadores em geral.
Afirmou que o controle social das pesquisas é um aspecto em que há grande
carência, pois estamos nos dissociando da sociedade.

A primeira parte deste livro corresponde à mesa Nanotecnologia via
Setor Público e Privado, coordenada por Magda Zanoni, que discutiu as-
pectos referentes ao papel do Estado e das empresas privadas no campo das
nanotecnologias.

O engenheiro químico da Petrobras Eduardo Pires Cassus, também pro-
fessor de Química Inorgânica na Fundação Técnico-Educacional Souza Mar-
ques, disse ser muito importante que ocorra o intercâmbio entre as empre-
sas e a academia. Esclareceu que dentro da Petrobras existe um centro de
pesquisas, o Cenpes, cuja missão é prever e antecipar as soluções tecnológicas
da Petrobras. Cassus informou que a Petrobras tem interesse em
nanotecnologia e que, para a indústria de petróleo, talvez ela facilite muita
coisa. O Cenpes desenvolve estudos e pesquisas tendo em vista os futuros
desafios da empresa. Quanto à geração de energia, antevê que a
nanotecnologia pode-se beneficiar em relação ao uso técnico de combustí-
veis. O engenheiro informou, ainda, que a Petrobras está constituindo uma
rede de pesquisa temática de nanotecnologia, além do desenvolvimento
conjunto com as universidades, da participação do Cenpes e das próprias
pesquisas.
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Em sua palestra, o professor Jacobus Swart, titular da Universidade Es-
tadual de Campinas, apresentou uma síntese de suas realizações como coor-
denador de pesquisa do MCT. Informou que existe um site da Rede
Tecnologia de Micro e Nanoeletrônica para sistemas integrados inteligen-
tes, com o nome abreviado Mamitec. Apresentou suas observações sobre o
site Mamitec, e sobre como a Rede entende a nanotecnologia. Destacou o
fato de que a natureza é repleta de nanotecnologia, que nanotecnologia não
é algo totalmente novo e que podemos aprender muito com a natureza, prin-
cipalmente sobre muitos sensores.

Pela palestra do engenheiro Carlos Eduardo Calmanovici, chefe do Cen-
tro de Pesquisa e Desenvolvimento da Oxiteno do Brasil S. A., foi possível
conhecer a ação dessa empresa da área química do grupo Ultra, que dispõe
de uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Nela as diretri-
zes de P&D são definidas para nossa realidade e nosso contexto. A empresa
tem como foco o mercado latino-americano, de modo mais amplo, mas bus-
ca especificamente o mercado brasileiro, concorrendo com as grandes em-
presas multinacionais. Para o expositor, a nanotecnologia não é uma área
em si mesma, não é uma indústria, não é um mercado específico. É uma
dimensão, é uma escala, pode e deve ser explorada. A exploração dessa es-
cala traz a possibilidade de mudanças em vários setores. Calmanovici en-
tende que o papel fundamental da Renanosoma é o de garantir que a apro-
priação dessas tecnologias seja feita da forma mais ampla possível, atenden-
do e beneficiando toda a população.

A segunda parte deste livro refere-se à mesa Sociedade Civil e
Nanotecnologia, coordenada por Edmilson Lopes Júnior, do Departamento
de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e Renanosoma.

A palestra da médica veterinária Silvia Vignola, especialista em Saúde
Pública e. Vigilância Sanitária e presidente do Conselho Diretor do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), proporcionou a visão de uma
entidade que participou ativamente das discussões sobre a entrada da
biotecnologia no país e que discute a questão do consumo dentro de um
contexto de sustentabilidade e responsabilidade social. Para esta conferen-
cista, existe em relação à nanotecnologia preocupação imensamente maior
do que com a biotecnologia, porque não haveria mais o limite do DNA,
agora tudo poderia ser modificado.

A economista Liliane Rezende, do Departamento Intersindical de Estu-
dos e Estatísticas Sócio-Econômicas (Dieese), apresentou um pouco da histó-
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ria do Dieese e da discussão do tema inovação tecnológica junto ao movimen-
to dos trabalhadores. Questionou em que medida o nano, o microuniverso
nos coloca do ponto de vista da Ciência Social. De como o universo do singu-
lar, ao mesmo tempo, faz-nos pensar sobre nossa forma de pesquisar, de inda-
gar e de produzir ciência, a partir da interdisciplinaridade. Como dialogar
desde o início sobre qualquer tema e não apenas estabelecer momentos a priori
e a posteriori, ou seja, como determinadas profissões “pensantes” criam expe-
rimentos e invenções para que depois a Ciência Social e Humana avalie seus
impactos e resultados. E também como manter a autonomia de escolha a par-
tir da seleção de caminhos de trajetórias, sem que a identidade ou a
homogeneização imponha uma regra ou um obstáculo.

Em sua apresentação, Kurt Politzer, diretor da empresa Geteq e mem-
bro da direção da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim),
afirmou que se o Brasil não avançar em novas tecnologias os outros países
vão avançar. Em relação ao princípio da precaução, constatou que é usado
quando não se tem um conhecimento científico suficiente para, apenas usan-
do os aspectos de conhecimento científico, poder demonstrar os males que
um produto pode trazer. Segundo Politzer, é preciso ter muito cuidado ao
usar o princípio da precaução, porque se for usado apenas como artifício
para invalidar a livre entrada no Brasil, dentro do que rezam os acordos
internacionais, a validade desta precaução é posta em dúvida, será avaliada
por outros países que pertencem à Organização Mundial de Comércio (OMC)
e provavelmente será reprovada.

A terceira parte deste livro refere-se à mesa Ética e Nanotecnologia, co-
ordenada por Ricardo Neder, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e
Renanosoma.

Em sua apresentação, Jean-Pierre Dupuy, membro do Centro de Pes-
quisa em Epistemologia Aplicada entre 1987 e 1994 e fundador e diretor
do Grupo de Pesquisa e de Intervenção sobre Ciência e Ética da Escola
Politécnica de Paris (Grise), destacou duas observações metodológicas: a
de que a ética não é um cálculo custo-benefício, que não se pode confundir
ética e prudência, e em compreender “prudência” como gestão racional
do risco. A segunda observação foi que a ética é tecnologia, não técnica, e
isso porque a tecnologia é a técnica inserida no discurso [logos] que a acom-
panha, sustentando-a ao mesmo tempo em que é sustentado por ela. Em
sua apresentação discutiu natureza, ética, epistemologia e o desencadear
da complexidade. Destacam-se suas observações metodológicas quando
identifica um erro que consiste em confundir ética e prudência, e em
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compreender “prudência” como gestão racional do risco. Para Dupuy, de-
veria estar claro que as questões éticas suscitadas pelas tecnologias avan-
çadas não podem ser tratadas assim.

Franklin Leopoldo e Silva, professor titular da Universidade de São Paulo
(USP) no Departamento de Filosofia, apontou algumas questões como o fato
de que seria preciso entender que o lugar central da tecnologia no mundo
em que vivemos não é casual ou fruto de alguma espécie de acidente histó-
rico. A técnica e a tecnologia estão profundamente arraigadas na origem e
na constituição do que chamamos de civilização, principalmente naquele
aspecto da civilização que chamamos de conhecimento ou ciência.

Considerou que o prolongamento tecnológico do conhecimento cientí-
fico é a grande prova de que a ciência e o poder estão, desde o início, inex-
plicavelmente ligados. Em sua apresentação, argumentou que o mundo so-
bre o qual o homem opera tecnologicamente é outro, é um novo mundo, e
essa interação homem-mundo, reconfigurada pela técnica, cria novas con-
dições, das quais se originam problemas éticos que no passado não foram
equacionados ou que teriam sido pensados apenas como possibilidades li-
gadas à imaginação.

Maurício de Carvalho Ramos, professor doutor da Universidade de São
Paulo no Departamento do Filosofia, tratou de problemas epistemológicos e
éticos envolvidos na distinção entre o natural e o artificial, e da maneira pela
qual tal distinção relaciona-se com a idéia de controle da natureza. No seu
entender, a ciência é uma atividade que tenta preservar três valores básicos: a
neutralidade, a imparcialidade e a autonomia, valores que deveriam estar
presentes em todas as formas de ciência praticadas no mundo moderno.

O médico Maurizio Salvi, do Departamento de Ciências da Vida e
Tecnologias da União Européia em Bruxelas, falou sobre temas éticos,
toxicológicos, avaliação de impacto e de uma abordagem integrada sobre o
desenvolvimento da tecnologia com os campos da nanotecnologia. Tratou
também de algumas das especificidades que emergem do debate da
nanomedicina, e em especial na União Européia onde faz parte de um gru-
po de pesquisa. Informou que em poucos meses a nanotecnologia vai ser
colocada como elemento-chave e prioritário ao ser reconhecida como um
dos cinco itens de inovação na Europa.

Salvi observou que a segurança é vista não só como requisito técnico,
mas como fator ético, em que se protege a autonomia do indivíduo e como
componente ético para a proteção da autonomia e da dignidade humana
como tais. Afirmou que são especialmente importantes, no uso da nanome-
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dicina, o princípio da precaução e a garantia de acesso igualitário às tec-
nologias.

A quarta parte deste livro refere-se à mesa Resultados das Pesquisas
Edital CNPq n° 13/04 Avaliação de Impactos Sociais, Ambientais, Econômi-
cos, Políticos e Éticos/Legais, coordenada por Adriano Premebida.

O professor Marcos Nalli, professor adjunto C da Universidade Estadu-
al de Londrina no departamento de Filosofia, apresentou seu texto
“Nanotecnologia e ética”, abrangendo temas como os “experimentos cientí-
ficos” das autoridades na Alemanha nazista com seres humanos, a
banalização do mal e a consciência do escândalo, e concluiu com um
questionamento sobre quais seriam as pistas éticas para as nanotecnologias.
Em relação a este último tema, questionou sobre como essa atualização ética
de nossa singularidade poder-se-ia realizar a partir dos desafios postos pe-
las nanotecnologias quase diariamente.

Em sua apresentação, Paulo Zawislak, professor associado do Departa-
mento de Ciências Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA) da Escola de Administração (EA) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), falou sobre o projeto que teve apro-
vado pelo CNPq em 2004 e que analisa Economia, Ciência, Tecnologia, Soci-
edade, Meio Ambiente. A pesquisa tentou entender o funcionamento de uma
tecnologia num quadro socioeconômico. Como compreende que a regulação
é, sem sombra de dúvida, um instrumento relativamente moderno, perce-
beu a oportunidade de pegar uma tecnologia emergente, uma tecnologia
que é tanto vertical no conceito científico do termo como horizontal no que
diz respeito a impactos em diferentes setores industriais, em diferentes ati-
vidades econômicas e de diferentes formas nas construções sociais dos ho-
mens de forma geral.

O pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) Oswaldo
Sanchez Júnior apresentou resultados preliminares da pesquisa “Impactos
do Desenvolvimento da Nanotecnologia”, financiada pelo CNPq. O objeti-
vo basicamente foi o levantamento do desenvolvimento recente e das pers-
pectivas das nanotecnologias no Brasil e o conhecimento que têm sobre
nanotecnologias os seguintes segmentos sociais: acadêmicos, empresários,
sindicalistas, associações e elaboradores de políticas públicas em ciência e
tecnologia.

A quinta parte deste livro corresponde à mesa Nanotecnologia e Agri-
cultura, coordenada por Paulo Marques, da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e Renanosoma.
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Em sua palestra, o engenheiro agrônomo Joaquim Machado, doutor em
Genética e Melhoramento de Plantas (USP), gerente de assuntos governa-
mentais Syngenta, destacou o fato de que os nanossensores são algo em que
as empresas estão investindo muito. Informou que, mesmo dentro das em-
presas, a farmácia deixou de conversar com seus parceiros de agroquímicos
e sementes dentro das empresas, tal é o potencial de nanossensores. Man-
tém-se segredo dentro da própria corporação, cientistas protegem suas des-
cobertas de seus colegas, pelo menos até que elas cheguem ao mercado.

Segundo Machado, um primeiro impacto da nanotecnologia é o fato de
agregar valor ao produto ou melhorar sua performance. O palestrante afir-
mou que o setor de produção de bens da sociedade moderna deve entender
que um arcabouço regulatório governamental é também a expressão da ex-
pectativa da sociedade sobre essas inovações. Chamou a atenção sobre a
maneira como as empresas da área de Agricultura estão olhando a nano-
tecnologia e o Brasil.

A apresentação do engenheiro agrônomo Hermann Paulo Hoffmann,
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), destacou a vo-
cação do Brasil para o agronegócio. Informou que a área comercial de nano-
tecnologia já abrange hoje cerca de 212 produtos com nanotecnologia, e que
isso mostra a presença da nanotecnologia em vários campos. Entre as apli-
cações das nanotecnologias no agronegócio, é relevante uma aplicação de
filmes de revestimento que ajudam na conservação de frutas. Tratou tam-
bém das membranas com vários processos agroindustriais e disse que há
uma grande preocupação com a questão da qualidade e com a questão
socioambiental. Para este pesquisador, a formação de recursos humanos é
importante para a constituição de redes de trabalho, estudos de impactos
socioeconômicos e ambientais da nanotecnologia no setor do agronegócio
nacional.

A economista Marisa Barbosa, pesquisadora do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), apresentou o projeto de pesquisa “Impactos Sociais e
Ambientais da Nanotecnologia no Agronegócio da Soja no Brasil”, a ser fi-
nanciado pelo MDA, que objetiva avaliar as possibilidades da nanotecnologia
na cadeia produtiva da soja e os motivos que levaram a escolher essa cadeia
produtiva.

O pesquisador científico Richard Dulley comentou um documento do
Nanoforum destacando as aplicações das nanotecnologias no setor agrícola
e as dúvidas que existem quanto aos prazos para que a manufatura molecular
de alimentos possa constituir-se numa realidade. E concluiu ressaltando a
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preocupação maior em relação à nanotecnologia no campo da segurança
alimentar, e de como essa necessidade irá fortalecer a adoção da nanotec-
nologia na aplicação de nanossensores, os quais garantirão a segurança ali-
mentar, assim como uma tecnologia que alertará os consumidores e comer-
ciantes quando os alimentos estiverem próximos do final de sua data de
validade.

A sexta parte deste livro refere-se à mesa Nanotecnologia e Meio Ambi-
ente, coordenada por Ruy Braga, do Departamento de Sociologia da USP e
Renanosoma.

Gian Carlo D. Ramos destacou a idéia de um pesquisador alemão da
escola ecológica que criou a idéia da mochila ecológica, e todos os materiais
usados, desde o começo até o produto final, são biodegradáveis. Isso signi-
fica analisar o material desde a matéria-prima até a degradação final. E, com
essa mochila ecológica com nanotecnologia, a idéia de desmaterialização da
economia cai, pelo menos por enquanto, porque não se sabe se a tecnologia
vai avançar nesse sentido.

A apresentação do professor Jean-Pierre Leroy, da Fase do Rio de Janei-
ro, apontou alguns campos nos quais movimentos e organizações que se
ignoravam podem-se encontrar. Afirmou que a disjunção persistente em
nosso país entre moral individual e ética foi um dos motivos que levaram à
permanência de um Estado privatizado, a uma escandalosa desigualdade e
à naturalização da relação entre senhor e escravo nas relações sociais entre
desiguais, à depredação e à privatização do meio ambiente. E o pesadelo de
um mundo transgênico de super-homens e de supernanomáquinas, já pre-
sente embrionariamente nas novas biotecnologias, candidata-se a aprofundar
o abismo moral e material.

Rubens Nodari demonstrou que, se já não é possível controlar o ambi-
ente com partículas enormes, imagine-se como se poderia fazer alguma
rastreabilidade com partículas nano. Alertou para a existência da bioacu-
mulação, que já está demonstrada: as membranas celulares, que são as mem-
branas dos seres vivos, não têm a capacidade de filtrar ou de impedir a
entrada de algumas dessas partículas. Se os agrotóxicos também passam
pelo cordão umbilical, o que vai acontecer com as crianças que estão sendo
gestadas? Então, no meio ambiente é impossível existir limites.

Na apresentação de Paulo Martins foi dada uma visão do que poderia
ser a relação entre nanotecnologia e meio ambiente na perspectiva dos tra-
balhadores a partir de suas reflexões, que indicam ser insustentável a socie-
dade em que vivemos. O conferencista afirmou que a nanotecnologia que-
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bra a barreira entre o que é orgânico e o que é inorgânico, e a humanidade
antes não tinha a possibilidade de juntar o orgânico e o inorgânico, e passa
a tê-la. Isto é um marco na história do desenvolvimento da ciência.

Martins também tratou da visão que os ambientalistas têm dos traba-
lhadores, vistos como produtivistas, e discutiu a entrada das nanotecnologias
no processo de construção de uma sociedade sustentável na qual os atores
centrais seriam os trabalhadores e os ambientalistas.

A sétima parte deste livro corresponde à mesa Nanotecnologia e Socie-
dade, coordenada por Tânia Magno, da Universidade Federal de Sergipe e
Renanosoma.

A apresentação do professor Edmilson Lopes Júnior teve como objetivo
apontar um caminho de trabalho para a Renanosoma. Foi explicitado que se
deve também construir um saber razoável sobre o campo científico no Bra-
sil. O professor afirmou que já existe certa sociologia da ciência no Brasil;
entretanto, a especificidade desse campo da nanotecnologia está marcada
por uma luta política fundamental de instituições ou situadas num lugar
que é tido como periférico. Lopes Júnior informou que, no Brasil, os estu-
dantes dotados de maior capital cultural geralmente concorrem para Medi-
cina, Administração, Jornalismo e Informática; nos últimos lugares estão
Química, Física, Biologia e Ciências Sociais, o que cria um enorme problema
para esses cursos.

A intervenção do professor Edmilson Lopes Júnior chamou a atenção
para a notícia alvissareira da aprovação do projeto do engajamento público
em nanotecnologia. Sugeriu que se pense nos próximos editais, não apenas
nos editais específicos direcionados à nanotecnologia, mas nos de Ciências
Humanas, para que pensem em projetos direcionados ao entendimento desse
campo.

A professora Noela Invernizzi apresentou o texto “Nanotecnologias,
pobreza de desenvolvimento. Novas tecnologias, velhos argumentos?”, ela-
borado em conjunto com Guillermo Foladori e Donald MacLurcan.

O texto analisa diferentes posições sobre o papel das nanotecnologias,
que refletem interpretações diversas da relação entre ciência, tecnologia e
sociedade. Destaca os diversos argumentos utilizados no debate em dois
grandes grupos: um com a posição instrumentalista, que reproduz um
enfoque determinista da tecnologia ao realçar os impactos (benéficos) dos
artefatos sobre a sociedade; outro identificado como a posição contextual,
ao enfatizar que as tecnologias não são simples artefatos neutros, mas arte-
fatos que materializam relações sociais, interesses, poder político, valores,
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etc., presentes no contexto social no qual a tecnologia é produzida. O texto
apresenta uma revisão da literatura que resgata os principais argumentos
no debate sobre nanotecnologias, desenvolvimento e pobreza. E apresenta
um interessantíssimo quadro síntese dos argumentos com as principais posi-
ções no debate sobre nanotecnologias, pobreza e desenvolvimento no qual
estão explicitadas datas, instituições, autores e os principais argumentos.

Em sua exposição, Federico Neresini apresentou os primeiros resulta-
dos de uma pesquisa feita na Itália sobre a representatividade social na nano-
tecnologia, descrevendo sua metodologia. A questão seria: como as nanotec-
nologias são percebidas pelos italianos no momento? Verificou-se, como
primeiro resultado, que a idéia que permeia as representações é que o que é
pequeno é bom e útil.

Como o professor Henrique Rattner não pôde apresentar seu texto,
intitulado “De megaprojetos e inovações tecnológicas à nanotecnologia: cus-
tos sociais ‘ocultos’”, isto foi feito por Paulo Martins.

Segundo o autor, pesquisa e desenvolvimento constituem elementos
imprescindíveis do processo de produção, mas não se pode ignorar que gran-
de parte dos recursos alocados à ciência e tecnologia acaba canalizada para
projetos militares de utilidade questionável. Sem pretender argumentar con-
tra a necessidade de P&D nas sociedades contemporâneas, entende que de-
vem ser prioritariamente orientados para as demandas sociais das massas
carentes. Resumindo, o professor Rattner deixa claro que decisões científi-
cas e tecnológicas não são ética ou politicamente neutras, porque seus ato-
res não se podem despir de suas posições, interesses e valores sociais.

A oitava parte deste livro corresponde à mesa Nanotecnologia e Econo-
mia, coordenada por Noela Invernizzi, da Faculdade de Educação da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR) e Renanosoma.

Em sua apresentação, Chris Phoenix afirmou que já existem máquinas
em escala molecular, e o que propõe é trabalhar e projetar esse tipo de má-
quina. Phoenix explicita que, falar sobre manufatura molecular não signifi-
ca brincar de Deus, mas brincar de ser Homem, fazer engenharia, projetar
coisas, fazer as coisas funcionarem. Podem-se desenvolver e testar os pro-
dutos rapidamente, as pessoas podem ter mais experiência com menor cus-
to e desenvolver também outros produtos; podem-se ter produtos com mais
lucratividade, e adaptados a cada local.

De acordo com o conferencista, a parte boa é a produção de comida, que
poderia ser muito melhorada, além do que se poderia criar uma rede de
proteção à pobreza; ainda está muito no âmbito especulativo, mas o primei-
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ro passo nessa direção já seria uma revolução na agricultura; ainda segundo
ele, essa tecnologia seria desenvolvida rapidamente, o que não pressupõe
tempo para elaborar uma política sábia.

A professora Sônia Dalcomuni relatou suas atividades na universidade,
na graduação e no mestrado em Economia e suas relações com a informação
sobre as nanotecnologias, concluindo que, na Rede, cada um funciona como
um nódulo, com uma determinada responsabilidade de ação local e uma
interação nacional. No caso do Espírito Santo, procurou introduzir a discus-
são sobre o novo paradigma emergente, e também foi feito o trabalho de
divulgação do livro da Renanosoma, com as idéias do trabalho da Rede, em
vários lugares.

Referiu-se aos centros de degustação de café que foram criados visando
ao aumento da melhoria da qualidade do café. Para a expositora, deve ha-
ver a preocupação do impacto ambiental, e de a tecnologia não ser poupa-
dora de mão-de-obra. Devem ser analisadas três premissas principais: fim
pacífico, cuidado ambiental e não gerar desemprego.

Em sua apresentação, Murilo Barela, do Dieese, relatou sua experiência
em termos de negociações coletivas de trabalhadores e as relações disso com
o advento de novas tecnologias e os possíveis impactos que tem trazido para
a classe. Entretanto, disse que a tecnologia foi feita para facilitar a vida do
homem, tornar as atividades mais eficientes e menos custosas.

O professor Guillermo Foladori falou sobre a situação dos investimen-
tos em nanotecnologia no mundo. Discutiu a existência ou não da neutrali-
dade científica e a presença militar estadunidense na America Latina, desta-
cando que ela não se reduz às instituições militares de ciência e tecnologia.

Foladori destacou que a revolução das nanotecnologias, segundo alguns
analistas, é mais profunda e rápida do que todas as anteriores. Ainda que seja
cedo para avaliar seus possíveis benefícios, se se prestar atenção à orientação
da tecnologia, podem-se notar algumas diferenças importantes com todas as
anteriores na história da humanidade. Mas a peculiaridade das nanotec-
nologias é que nascem fortemente atadas aos investimentos militares.

Segundo o palestrante, seria importante gerar amplos debates públicos
sobre a orientação da C&T. Dado que na América Latina a maioria das in-
vestigações se realize ainda com fundos públicos, seria imperioso que os
resultados da C&T beneficiassem a maioria da população, em vez de cum-
prirem compromissos ou interesses militares.

Após os trabalhos das mesas, seguiram-se debates com a participação
de um pesquisador (key notes) que teve como função dar início aos debates
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formulando algumas questões, e depois o debate aberto ao publico presen-
te. Todos os debates estão presentes neste livro.

Durante o terceiro seminário, foi lançada publicamente a Rede Latino-
Americana de Nanotecnologia e Sociedade, que possui uma página na web.
Essa rede foi organizada por Guillermo Foladori, Noela Invernizzi e Gian
Carlo D. Ramos com o objetivo de instrumentar uma rede latino-americana
para discutir e criar um diálogo sobre a relação entre nanotecnologia e soci-
edade. Basicamente são três os grandes objetivos desta Rede: como se trata
de uma rede acadêmica, pretende-se: facilitar o relacionamento de pesqui-
sadores que já estejam trabalhando sobre a temática de nanotecnologia e
sociedade; fazer pesquisa e divulgar as investigações sobre nanotecnologias
na América Latina; pôr em contato os cientistas das áreas físicas e naturais
com as áreas sociais, ONGs, empresas e organizações sociais. O impulso
também será orientado para chegar aos sindicatos e debater com eles as
implicações dessas nanotecnologias na América Latina.

Os dois seminários realizados constituem parte do esforço da
Renanosoma e de seus parceiros no sentido de que a sociedade se engaje e
se informe cada vez mais sobre a existência real das nanociências e das na-
notecnologias, de modo que possa dispor dos elementos de informação in-
dispensáveis e necessários para que tenham um mínimo de condições para
opinar sobre o tema, seja a favor ou contra as tecnologias convergentes que,
com certeza, estarão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia num futuro
próximo.

São Paulo, outubro de 2006

Caio Galvão França
Chefe de gabinete do Ministério de Desenvolvimento Agrário; coorde-

nador do Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento Rural do Ministério
de Desenvolvimento Agrário de 2003 a 2007
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6 de novembro de 2006 (manhã)

Valeria Minateli – Senhoras e senhores, bom dia. O IPT, Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, tem a satisfação de recebê-
los aqui, hoje, para o Terceiro Seminário Internacional Nanotecnologia, So-
ciedade e Meio Ambiente. Também vai ocorrer o Primeiro Seminário Inter-
nacional Nanotecnologia e os Trabalhadores, que será na Fundacentro, à
Rua Capote Valente, 710, em Pinheiros, no dia 10 de novembro. Para com-
por a mesa, vamos convidar Vahan Agopyan, diretor-presidente do IPT,
Magda Zanoni, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Pedro Ivo Batista, representante do Ministério do Meio Ambiente, Sérgio
Mota Florentino, representante da ONG Intercâmbio, Informações, Estudos
e Pesquisas (Iiep), e Paulo Martins, coordenador deste seminário, pesquisa-
dor do IPT e coordenador da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Socie-
dade e Meio Ambiente (Renanosoma), International Sociological Association
(ISA), Research Committee/23.

Para dar as boas-vindas e uma explicação sobre o seminário, convida-
mos Paulo Martins.

Paulo Martins – Bom dia a todos. É com prazer que recebemos aqui
todos vocês, já no terceiro seminário. Quero, antes de qualquer coisa, agra-
decer a todos que estão contribuindo com este seminário, os quais não vou
nomear pessoalmente porque são mais de 50 pessoas. Quero aqui deixar
meus agradecimentos aos Ministérios que nos estão apoiando: o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, que contribuiu conosco no ano passado e está
contribuindo neste ano; o Ministério do Meio Ambiente, que agora também
passa a contribuir com nossas atividades, neste seminário; à instituição em
que trabalho, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a diversas outras enti-
dades que têm contribuído conosco.

Neste ano, temos uma atividade conjunta com o Iiep, um seminário
sobre tecnologias e os trabalhadores, o que nos deixa muito contentes por-
que estamos ampliando nossa discussão sobre as nanotecnologias.
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Desta forma, agradeço aos meus colegas de Rede, aos que estão aqui e
aos que estarão chegando e colaborando, assim como às novas entidades
que têm aderido a esta atividade sobre nanotecnologias, como o Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese); en-
fim, a todos os que têm contribuído conosco neste caminho de divulgar mais
as nanotecnologias. Obrigado.

Valeria Minateli – Convidamos para seu pronunciamento Sérgio Mota
Florentino.

Sérgio Mota Florentino – Bom dia. Para mim dá um frio no estômago
falar aqui. Não sou doutor, eu sou um trabalhador e assim tem sido a minha
vida. Trabalhei em diversas empresas e acho que vale a pena me identificar
um pouco. Comecei logo cedo, já perdendo um dedo; isso muda muito quan-
do você é trabalhador, você perde aí uma porção que mexe com seu destino.
Eu tive a oportunidade, enquanto operário, de estudar no Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai), me preparar e já me iniciar como
ferramenteiro.

Trabalhei na Westinghouse, essa mesma que entrega aquele gerador
vagalume de Angra 2, depois trabalhei na Burroughs, empresa de tecnologia.
O que interessa um pouco ao assunto aqui é o seguinte: eu peguei justamen-
te a mudança entre a máquina mecânica e a máquina eletrônica. Com isso,
eu vi se desfazerem 200 empregos de ferramenteiros profissionais, reduzin-
do-os a 20 em apenas seis meses, todo mundo encostado sem fazer nada
aguardando essa mudança tecnológica. É por isso que trago essa fala aqui.

Trabalhei na Telefunken também, vi muito da tecnologia ser emprega-
da em veículos da ditadura militar, nos seus rádios. Identificávamos aquilo
ali porque as antenas eram fixas, não abaixavam, e foram esses mesmos car-
ros que assassinaram alguns trabalhadores, o que sentimos bastante. Traba-
lhei na Phillips, na Walita. Aí entrou 1978, o início das greves também, então
me convidaram para sair de lá.

Eu me preparei, sou técnico em mecânica de precisão. Meu outro em-
prego foi na indústria de embalagens, indústria metálica, aí eu peguei a eu-
foria do plano cruzado. Em seis meses nós tínhamos 13 mutilados, sem de-
dos. Já na época eu era vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa), segurança do trabalho. Vice-presidente eleito dos tra-
balhadores, porque o presidente é indicado pela empresa. Eu vi gente per-
dendo dedo por falta de proteção, das mais simples que vocês possam ima-
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ginar, qualquer coisa feita com lata de sardinha podia fazer uma proteção
eficiente para aquilo, mas não vi isso acontecer. O fato de denunciar isso
tudo me levou a ficar fora dessa empresa. Venci a primeira batalha, mas, na
segunda, o advogado falou que eu precisava ir para Brasília, ou sei lá. Ir
para Brasília eu não sabia como ia ser, eu não tinha dinheiro e, conseqüente-
mente, perdi nessa esfera. Ganhei na primeira, mas perdi na segunda.

Hoje eu trabalho com jovens e adolescentes da periferia, na Zona Leste,
na favela Iguatemi. Assim, o que eu vejo não é grande coisa e eu trago, por
conta disso, como é que fazemos para levar conhecimento a uma camada
pobre e que depende disso. Eu vejo menino desperdiçando talento. Na Zona
Leste tem menino que, se preencheu quatro linhas em Física, foi muito; não
tem conhecimento de Física, ele não vai concluir uma série de estudos que
vem fazendo. Está faltando ali um professor de Física. Quando digo isso,
vejo o seguinte: nós estamos aqui, eu tentei me informar ao máximo, mas
não consegui reunir toda a informação. Fico pensando se o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas não tem como agir nessa dimensão, que é você pegar
esse trabalhador, esse garoto, e fazer retornar a ele o conhecimento que é da
humanidade. Se é nosso, vamos devolver para nós. Se nós temos recursos
que são do Estado, eles são das pessoas, não são do capital. Como é que
faremos para tomar o rumo? Vejo que este seminário é uma iniciativa.

Nós trabalhamos com alguns jovens que, na falta de oportunidades, estão
buscando alternativas que não têm exata dimensão do que sejam. Eu acho
que é um pouco isso, fico torcendo para que consigamos avançar. Não te-
mos mais o problema da fome, temos alimentos para todos, mas também
temos a miséria para muita gente. Nesse sentido, vejo que precisamos de-
senvolver conhecimentos e tecnologia que se voltem para uma mudança de
fato, porque assim atingimos um grande número de pessoas. O capital tem
servido para reunir mais capital e, se embarcamos nessa lógica, vejo que fica
muito difícil para nós.

Valeria Minateli – Agradecemos as palavras de Sérgio Mota Florentino.
Passamos então a Pedro Ivo Batista.

Pedro Ivo Batista – Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero agrade-
cer o convite feito ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) para se engajar
nesse processo de debate. Quando Sebastião Neto, do Iiep, e Paulo Martins,
da Renanosoma, procuraram-nos e passaram o material, eu conversei com a
ministra, que não pôde vir. Pediu, então, para que eu estivesse aqui repre-
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sentando o Ministério. Nós viemos e ficamos bastante preocupados com as
perspectivas da nanotecnologia para o conjunto das mudanças e inovações
tecnológicas, e como isso pode repercutir. Realmente é uma coisa incomen-
surável. E nós, apesar de sermos um Ministério pequeno, estamos nessa luta
para que a tecnologia tenha um lado ambiental. Ficamos, assim, convenci-
dos de que o Ministério tem de se engajar nesse processo.

Estou aqui hoje também com o professor Rubens Nodari, que vai parti-
cipar a partir de quarta-feira. Ele é que tem sido, junto com Magda Zanoni,
nosso paladino na CTNBio. Então, é um desafio e vocês agora podem espe-
rar do Ministério do Meio Ambiente um engajamento nesse processo. Já
estamos no terceiro seminário e queremos contribuir.

O que acho também importante ressaltar, como Sérgio já recordou (não
sei se ele se recordou de mim), é que eu também venho do movimento sindi-
cal. Fui da direção da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Acompanhei
a luta de Sérgio Mota Florentino e Sebastião Neto, que não está aqui, e de
Paulo Martins. Nós nos encontramos na Comissão de Meio Ambiente, de
forma que eu também não sou doutor, sou um trabalhador que está lá, hoje,
ocupando um espaço na assessoria da ministra. Minha tarefa é acompanhar
um pouco esses processos, principalmente aqueles que a sociedade civil está
sempre provocando em matéria ambiental.

Assim, acho que esse novo momento que a humanidade vive é um ver-
dadeiro paradoxo, porque chegamos a pesquisas avançadíssimas sobre a
física quântica, sobre biotecnologia e, ao mesmo tempo, mantemos no pro-
cesso um bolsão enorme de exclusão social, de crianças desamparadas, chei-
rando cola nos grandes centros. Chegamos a descobrir a transgenia, a traba-
lhar com a transgenia, mas ao mesmo tempo não conseguimos, em grandes
regiões do mundo, resolver o problema da fome.

Então temos hoje um avanço, fala-se numa quinta revolução tecnológica.
E por que é que esses avanços tecnológicos não conseguem, digamos assim,
repercutir, no sentido de termos uma sociedade que chegue mais próxima
do nosso sonho de igualdade e fraternidade, de uma sociedade em que to-
dos possam ter o direito a oportunidades? É um primeiro elemento que te-
mos a indagar. Por que é que a tecnologia, tão avançada como está, não
poderia alcançar esses objetivos? Hoje nós temos todas as condições, do ponto
de vista científico, do ponto de vista tecnológico, de liquidar a fome no
mundo. Por que é que não conseguimos? Por que é que todos os grandes e
bons projetos tecnológicos derivam para outros projetos? As melhores das
intenções, quando se avançou com o avião, com a pólvora, depois viraram
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esses instrumentos de guerra; hoje há um mundo de guerra violenta e de
alta tecnologia, no qual os maiores sofredores são as populações. É só ver o
que aconteceu recentemente no Líbano, o que está acontecendo na Palesti-
na, uma guerra sofisticadíssima, em que um alvo é atingido a longa distân-
cia, matando milhões de pessoas.

Esse processo é o grande paradoxo. Digamos que é um dos nossos pro-
blemas do que chamamos crise civilizatória. Nós atingimos um determina-
do grau de conhecimento, um grau de ciência e técnica avançadíssimo, mas
não conseguimos superar os grandes dilemas da humanidade. Então, esta é
a primeira indagação: o que é que a nanotecnologia pode, nesse sentido,
fazer avançar ou não, para que a ciência possa nos ajudar a resolver os pro-
blemas das grandes maiorias, não só do nosso país, mas do nosso planeta?
Um segundo elemento que acho importante e que, tenho certeza, este deba-
te vai suscitar: até que ponto freamos a ciência, se temos e devemos ter sem-
pre liberdade total para avançar na ciência, há algum limite?

Hoje sabemos que podemos colocar uma orelha humana num rato, mas...
Podemos? Já fazemos, nós podemos fazer uma transgenia em alta escala e,
com a nanotecnologia, nem se fala sobre as mudanças que poderemos fazer.
Então, o que é que pode frear a ciência? Qual a relação da ciência, qual a
relação desse novo campo que se abre, da nanotecnologia, com a ética? Mui-
tas vezes hoje seremos questionados sobre avançar ou não na pesquisa cientí-
fica, não pela ciência em si, mas pelo diálogo com a ética. Pode ser que uma
determinada pesquisa tenha de ser freada no diálogo com uma ética. E não é
uma ética abstrata, tem de estar relacionada com um projeto de futuro. Acho
que é uma segunda questão fundamental para debatermos nestes dias.

A terceira questão fundamental é que devemos ter muita racionalidade
na pesquisa, não podemos nos pautar só pelas agendas dos grandes mono-
pólios, das grandes transnacionais, nem nos pautarmos pela empolgação. É
uma questão importante, principalmente para nós, que percebemos que, hoje,
a questão ambiental está relacionada com tudo, não é mais uma questão dos
verdes ou dos ambientalistas, é uma questão hoje do próprio futuro, da nos-
sa espécie no nosso planeta.

Vejamos o que está acontecendo com as mudanças climáticas, mesmo
os que não reconheciam esses problemas climáticos estão começando a
reconhecê-los, como o último relatório de um pesquisador inglês que levan-
ta, inclusive do ponto de vista financeiro, o que vai representar para o mun-
do, se não for freado, o aquecimento global. Assim, um elemento importan-
te é o princípio da precaução. Sem querer ter uma visão conservadora de
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avanço científico, mas como nós usamos o princípio da precaução? Afinal
de contas, vivendo num mundo frágil que se inter-relaciona, até que ponto
nós podemos alterar esse mundo? Acho que este é um terceiro dilema impor-
tante.

Um quarto dilema é o controle disso, até que ponto os cientistas podem-
se apartar da sociedade e fazer suas pesquisas enclausurados, sem haver
um controle dessa questão? A nanotecnologia já oferece produtos nas prate-
leiras dos mercados, sem nenhuma informação aos grandes consumidores,
às classes trabalhadoras, às pessoas comuns, sem nenhum controle social,
sem nenhuma regra. Nós sabemos que toda ciência sempre é apropriada
por alguém, então acho que esse é um dilema, uma questão importante que
vejo neste seminário.

E, finalmente, qual é nosso projeto de futuro? O estudo científico é mui-
to objetivo, tem premissas científicas muito objetivas, mas sua utilização não
pode ser neutra, tem de estar relacionada a um projeto de futuro.

Hoje, é interessante, abrem-se os jornais e o grande debate é sobre o
desenvolvimentismo ou monetarismo. Será que temos só essas duas opções?
Porque nós sabemos que um país como o nosso precisa desenvolver-se, mas
sabemos o que significa a versão mais apurada do desenvolvimentismo, que
é aquela que não conseguiu fazer a relação entre desenvolvimento e meio
ambiente. E sabemos o que é o monetarismo, que é uma fase de uma política
econômica restritiva, de uma política econômica difícil para um país como o
nosso.

Acho que as questões que se relacionam hoje – ciência, meio ambiente e
desenvolvimento – podem gerar um projeto de futuro, num país como o
nosso, de megabiodiversidade, com uma diversidade cultural maravilhosa,
com uma capacidade de entrar nesse processo, não diria de globalização –
porque esta globalização que está aí é uma globalização do grande capital –
, mas num processo contra-hegemônico de alternativa à mundialização. Quer
dizer, um novo mundo é possível?

Como nos inserimos nisso se usarmos a nossa capacidade científica, a
tecnologia a serviço de um novo projeto de futuro? Para nós, do Ministério
do Meio Ambiente, tem de ter relação com a sustentabilidade. Nós contra-
pomos a esse debate a idéia de que é possível desenvolver e ao mesmo tem-
po garantir a sustentabilidade desse desenvolvimento. É possível desenvol-
ver sem destruir de forma terrível os nossos ecossistemas.

É possível rimar a economia com a ecologia, que nunca deveriam ser
separadas, mas foram separadas por um modelo que predominou durante
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esse período todo, e por um pensamento que inclusive corta muitas vezes a
própria esquerda. Da direita eu nem falo, porque não há que perder tempo
com ela, do ponto de vista do futuro. Mas até que ponto nossos paradigmas
de pessoas que querem mudar o mundo, de pessoas que querem garantir
melhores condições de vida, é um paradigma antigo, de que tudo isso pode
ser feito em detrimento de nossos recursos naturais?

Assim, acho que este seminário tem um valor muito profundo, e fico
grato de ter sido convidado, mais do que convidado, não é, Paulo Martins?
Convocado, este é o termo. O Ministério não foi convidado, foi convocado a
se engajar nesse processo, assumir responsabilidade nesse processo, pela
importância que ele tem.

Magda Zanoni estava me dizendo uma coisa muito positiva. No caso da
biotecnologia, nós perdemos um certo tempo. Quando entramos no debate,
entramos em condições desfavoráveis. No caso da nanotecnologia, estamos
iniciando o debate de forma muito favorável, que o Brasil pode compa-
tibilizar, sim; pode, sim, ter eficiência na pesquisa tecnológica, ter uma pos-
tura não-conservadora ou retrógrada. Estar aberto para as novas transfor-
mações que se avizinham aí, mas, ao mesmo tempo, usar o princípio da
precaução, ver os impactos que isso tem na sociedade, no meio ambiente,
ter o controle social, ter um projeto de futuro em que essas novas tecnologias
possam ser utilizadas para o bem comum. E um papel fundamental para o
cientista, para a universidade, que é o serviço: prestar um serviço relevante,
fundamentalmente para o povo brasileiro, não simplesmente um serviço
para as grandes corporações, que sempre querem tergiversar ou transfor-
mar o que há de melhor na ciência em apropriação privada para seus gran-
des empreendimentos.

Então, faço uma saudação a todos vocês. Vou ficar este dia todo, nossa
companheira Cândida vai ficar esta semana com vocês e Rubens Nodari
também vai chegar para se engajar nesse processo. Como disse, sentimo-nos
muito honrados e gratos de estar aqui, engajando-nos de forma humilde,
inclusive para aprender mais com vocês sobre esse processo de nanotecno-
logia.

Valeria Minateli – Agradecemos, então, as palavras do senhor Pedro Ivo
e convidamos, para as palavras de abertura, Magda Zanoni, por gentileza.

Magda Zanoni – Bom dia a todos. É com grande satisfação que, pela
segunda vez, como disse Pedro Ivo, fui convocada por Paulo Martins, como
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representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a participar des-
te debate.

Eu me apresento rapidamente, acho que temos muito, muito trabalho
nestes quatro, cinco dias. Sou professora da Universidade de Paris VII –
Denis Diderot e pesquisadora do Centro Nacional da Pesquisa Científica na
França. Fiz minha licenciatura no Brasil e depois, com uma bolsa de um ano,
fui à França, e o que o exílio de 14 anos me deu foi a possibilidade de fazer
um concurso nacional na Universidade de Paris e ser professora e pesquisa-
dora lá durante 37 anos. Voltei ao Brasil com a eleição do presidente Lula,
para então, enfim, prestar serviços de tudo aquilo que contraditoriamente
ou paradoxalmente o exílio me proporcionou. Não me considero infeliz por
ter ficado tantos anos fora do Brasil, mas, depois da possibilidade de voltar
para cá, tenho contribuído regularmente com a universidade brasileira, na
formação e capacitação de alunos franceses e brasileiros. Fui convidada a
participar do gabinete do ministro Miguel Rosseto, no momento da eleição,
para encarregar-me das relações entre o Ministério do Desenvolvimento
Agrário e as universidades brasileiras, em termos da produção científica e
de sua aplicação.

Gostaria de dizer também que o doutorado que fiz na França, conside-
rando que eu não podia voltar ao Brasil, acabou me fazendo interessar por
um campo de trabalho que foi o da reforma agrária em Portugal, em termos
de uma construção teórica que era aquela das relações sociedade e natureza.
A questão era como os trabalhadores agrícolas alentejanos, com vistas a uma
reforma agrária, construíram um modelo em que não só as tecnologias, mas
as relações sociais e os impactos ambientais, digamos, participavam dessa
construção.

Com três anos de experiência no Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, tive a oportunidade de passar de uma carreira científica para um trabalho
de execução que é bastante difícil e diferente daquilo que nós, universitários,
fazemos. Gostaria apenas de fazer algumas observações, porque sou apenas
um membro da mesa e essas observações me vêm, sobretudo, a partir de um
certo tempo, sobre questões de ciência e depois de trabalhar 25 anos em pesqui-
sa sobre meio ambiente e desenvolvimento na agricultura. Gostaria também
de dizer que o seminário do ano passado confirmou minha opção, depois de
muitos anos de trabalho temático sobre as questões da agricultura e meio
ambiente. Depois desses muitos anos pude dar um pulo, diria assim, quase
que de fim de carreira, para a problematização das questões da ciência e da
sociedade.
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Esta é uma evolução que talvez muitos de nós já tenhamos efetuado, e
gostaria também de dizer que me coloco numa posição que é aquela do
pesquisador-cidadão. Aqui no Brasil temos discutido pouco esta questão.
Na Europa, talvez pelo adiantado processo de desenvolvimento e pelos seus
impactos, esta discussão se faz muito presente. E esse conceito de pesquisa-
dor-cidadão faz-me defini-lo, sobretudo pelo diálogo da ciência com a ética,
pelo controle social da pesquisa e pela finalidade social da ciência como
serviço público que serve às populações, sobretudo as mais necessitadas.

Isto evidentemente não limita os outros objetivos da ciência. Então, esta
questão de ciência cidadã coloca-me num gabinete de ministro, com as refle-
xões que eu trouxe da universidade e a relação de um ministério que produz
políticas públicas e que as aplica. As questões que se colocam sobre a tecnologia
se fazem porque este ministério trata da situação de milhares de pequenos
agricultores familiares e de assentados da reforma agrária, cuja maioria vive
em situação de pobreza extrema ou de pobreza tout court, como se diz em
francês, e também porque esses assentados esperam por um auxílio, por meio
das políticas públicas, de um novo modelo de desenvolvimento.

Gostaria de dizer que a média dos acampamentos da reforma agrária é
de seis anos sob as lonas. Então, essas lonas pretas nas beiras das estradas,
mostram evidentemente que nós somos um ministério do socorro. Temos
centenas de demandas diárias e, nesse tempo todo, nossas reflexões sobre as
tecnologias dizem respeito diretamente a esse contexto, a essas populações
e às suas necessidades. E aí nos integramos também à questão da demanda
de conhecimento, à demanda de produção tecnológica dessa sociedade, des-
ses grupos sociais, e nos posicionamos, sobretudo em questões cruciais até
então, que são as das biotecnologias.

Gostaria de dizer que tive um ano intenso de trabalho; acho que a ob-
servação que fiz a Pedro Ivo tem bastante conseqüência, no sentido de que
há 30 anos nós estamos nas biotecnologias e até hoje não conseguimos solu-
cionar os conflitos de interesses entre a sociedade civil, as empresas, os lobbies,
o governo e os pesquisadores. Então, diria, sobretudo, que as Ciências Hu-
manas e Sociais estiveram bastante ausentes desse debate, por razões diver-
sas que não cabe aqui analisar, o que os sociólogos poderiam fazer por meio
de pesquisas interessantes.

Gostaria também de dizer que justamente esta evolução a partir da con-
solidação das posições da Renanosoma e a minha participação na Comissão
Técnica Nacional da Biossegurança deram-me um cabedal de conhecimen-
tos e, sobretudo, das dinâmicas entre sociedade e natureza ali representa-
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das. Esta comissão, da qual sou membro nomeado pelo ministro, reflete o
estado da relação entre ciência e sociedade em nosso país.

É um verdadeiro laboratório. Infelizmente, não é permitida a presença
de pesquisadores em Ciências Humanas e sociais. São questões de bios-
segurança, tratadas exclusivamente por doutores de notório saber em áreas
da Genética, da Biologia Molecular, da Biofísica, da Bioquímica, da Agrono-
mia e do Meio Ambiente. Acho que esse caso é a grande exceção: permitir
que o meio ambiente esteja presente nessas discussões. São 12 meses de par-
ticipação, com dinâmicas exclusivamente, diria, de domínio da questão da
sociedade e da natureza, de domínio pelos campos de pesquisa das Ciências
Biológicas e das Ciências Naturais.

Isto nos mostra que há uma falta, uma lacuna fundamental, porque não
se consegue – e não se pode – discutir, a restrição é feita pelo domínio dos
campos científicos das Ciências Biológicas e Naturais. Não se podem discu-
tir as questões sociais e econômicas, porque elas fazem parte das ciências
que não decidem e que não conhecem a biotecnologia, notadamente a ques-
tão das células-tronco e dos transgênicos.

Faço essa comparação e ao mesmo tempo saúdo a Renanosoma, que teve
a intuição de iniciar essas discussões convidando os pesquisadores das Ciên-
cias Humanas e Sociais para debater questões de tecnologias avançadas, das
novas tecnologias. Realmente, se isso tivesse sido feito em termos da
biotecnologia, nós não teríamos chegado ao estado atual de conflitos impor-
tantes, com a presença de pressões sociais, sobretudo das grandes empresas
sobre os pesquisadores. Chegou-se, de certa maneira, a uma submissão dos
pesquisadores aos ditames dessas novas tecnologias, sobretudo quando se
trata dos transgênicos, da produtividade, com pretextos e preconceitos que
considero importantes sobre a agricultura mais tradicional, uma agricultura
alternativa ou uma agroecologia, justificando essas pesquisas e essas tec-
nologias para resolver o problema da fome no mundo, quando se sabe que na
Europa, hoje, já se produzem 12 toneladas de trigo por hectare.

O problema da tecnologia aplicada provinda da Revolução Verde já está
presente e nós não temos mais o que buscar sobre a fome, senão distribuir-
mos eqüitativamente os recursos e as tecnologias existentes, e também le-
varmos em consideração tecnologias que não são as nossas, ocidentais, ou
mesmo, dentro do Brasil, as tecnologias regionais. Eu digo tecnologias por-
que são construídas a partir da cultura e do saber dos povos amazônicos,
dos povos sertanejos, e que também merecem a reprodução, tendo como
objetivo sua própria reprodução social.
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Parece-me que essas questões são bastante discutidas no Brasil. Estive
há pouco tempo no encontro da Sociedade Brasileira de Antropologia, e es-
sas questões são muito discutidas, com uma riqueza imensa, nos congressos
de Sociologia, de Antropologia, mas se resumem a discussões entre pares.

Uma questão fundamental, que Pedro Ivo levantou em sua exposição, é a
democratização da ciência e da tecnologia, e uma participação, uma democra-
cia mais de conteúdo participativo do que uma democracia exclusivamente
representativa. Tomo como exemplo – porque foi uma experiência forte neste
meu último ano de vida e de trabalho – a questão das biotecnologias, que têm
uma representação social de salvação da agricultura, dos solos, da luta contra
os agrotóxicos, digamos, da redução da fome no mundo. São representações
que ainda se referem ao positivismo de Augusto Comte, do século XIX, pelo
qual a ciência conduz diretamente ao progresso, e o mito do progresso cientí-
fico hoje já está sendo contestado, sobretudo nos países que aplicaram direta-
mente, diria cegamente, os resultados da ciência.

A fundamentação teórica com que trabalho é uma fundamentação so-
bre as relações da sociedade com a natureza. Essas relações entre a socieda-
de e a natureza se concretizam, se dão por intermédio de uma interface. A
interface das relações entre sociedade e natureza se dá por meio dos instru-
mentos técnicos, das técnicas e das tecnologias que a própria sociedade, a
partir de sua cultura e de sua história, constrói para utilizar os recursos na-
turais disponíveis.

Assim, a construção da tecnologia subentende as dinâmicas sociais e a
própria estrutura social de uma sociedade. Não existe uma tecnologia, mes-
mo que ela seja dominante e posta econômica e politicamente. As tecnologias
decorrem das especificidades das sociedades que as constroem. Isto quer
dizer que nós também temos escolhas tecnológicas a fazer, não somos obriga-
dos a impor tecnologias em contextos sociais onde elas não cabem. Isto
pode ser visto a partir desse embate nacional, bastante acirrado, que é o
dos transgênicos, que continua. Não sei se vocês tiveram a oportunidade
de ver nos últimos meses, de setembro até novembro, foram publicados 28
artigos na grande imprensa nacional, vários editoriais do jornal O Estado de
S. Paulo, vários editoriais da Folha de S. Paulo. Aí vocês vêem o papel da
mídia, que fornece elementos para as representações sociais de determina-
da tecnologia.

As biotecnologias são apresentadas como salvando o mundo, salvando
o solo, salvando-nos da poluição, esses são os grandes argumentos. A mídia
transformou-se num grande apoio à biotecnologia, sobretudo aos transgê-
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nicos, inclusive denegrindo os pesquisadores dentro da CNTBio. Estes, em-
bora sejam minoria, têm reflexões um pouco mais avançadas sobre a ciên-
cia, a política, a ética e o desenvolvimento. Cortam-nos a palavra quando
damos, qualquer que seja ele, argumento político, social ou econômico.

Estamos trabalhando com biossegurança. Então vocês vêem que há uma
representação social de certos pesquisadores e, sobretudo, pesquisadores
das ciências ditas, entre aspas, duras e das tecnologias que nos levam a re-
duzir o campo das dinâmicas sociais e o campo do trabalho que as Ciências
Sociais podem trazer, para contribuir com uma reflexão mais global sobre as
técnicas, as tecnologias e particularmente as biotecnologias. Volto, então, a
dizer que, no caso da Renanosoma e no caso deste encontro, é uma contribui-
ção essencial a que se está fazendo, o que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
tem proporcionado por meio do espírito dinâmico e da contribuição funda-
mental de Paulo Martins. Espero que esta contribuição possa ampliar-se
enquanto modelo para as outras tecnologias que virão.

Parece-me fundamental destacar que, quanto às nanotecnologias,
estamos tendo a oportunidade excepcional de vivenciar sua gênese e ao
mesmo tempo seu ritmo acelerado de desenvolvimento. Penso que este en-
contro tem um papel essencial, como já disse, em termos de diálogos entre
instituições oficiais de pesquisa, empresas, indústrias, sociedade civil e con-
tinentes, porque teremos representantes da União Européia e diferentes
autoridades brasileiras.

Estão aqui presentes representantes da União Européia, ministérios,
agências de pesquisas tecnológicas, institutos de pesquisas tecnológicas,
indústrias, empresas, universidades, associações e redes da sociedade civil,
como Fase, Idec, Renanosoma e muitas outras. Além desse diálogo entre as
instituições, parece-me também que, dentro do programa da Renanosoma,
aparece nitidamente uma intenção de diálogo de saberes, de conhecimen-
tos, em que se encontram cientistas e pesquisadores das Ciências Humanas
e Sociais de 12 universidades brasileiras e 4 universidades estrangeiras, con-
templando temáticas que relacionam a nanotecnologia ao setor público, à
sociedade civil, à agricultura, ao meio ambiente, à economia, ao mundo do
trabalho. E felicitamo-nos pelo mundo do trabalho.

E, além disso, objetos e campos científicos da Sociologia, da Filosofia,
da História da Ciência, da Agronomia, da Economia, da Ciência Política, da
Administração, da Educação e cientistas das áreas tecnológicas. Acho que
essa contribuição realmente é exemplar e que todos nós, das universidades
e dos ministérios, podemos levar essas idéias e esses procedimentos, para
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que no Brasil se inicie, realmente, um movimento de pesquisadores-cida-
dãos que coloquem a questão da ética acima dos seus interesses econômicos
e profissionais. Muito obrigada.

Valeria Minateli – Passamos, então, para o encerramento desta primei-
ra parte, às palavras do professor Vahan Agopyan.

Vahan Agopyan – Bom dia, senhoras e senhores. Colegas de mesa, se-
jam bem-vindos ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que atua no
desenvolvimento tecnológico do país desde fins do século XIX e que sempre
esteve, e pretende sempre estar, discutindo os assuntos que estão mais em
voga. Em particular, hoje nós estamos falando de nanotecnologia, assunto
bastante em voga que domina a área tecnológica da grande mídia, seja im-
pressa, falada ou televisionada, e que estamos voltando a discutir.

Eu só discordo do Pedro Ivo, nós estamos atrasados, o Brasil está de fato
muito atrasado na discussão da nanotecnologia. Apesar de ser um dos vetores
da política industrial brasileira, do atual governo, nossas atividades estão bas-
tante precárias como país. Também fico preocupado porque estamos abor-
dando a tecnologia de forma global, não sabendo priorizar nossas necessida-
des, não sabendo definir nossos pontos mais importantes. A nanotecnologia é
apenas uma nova abordagem do estudo da tecnologia, em escala nanométrica,
e nós estamos abrindo o flanco de uma maneira total, não definindo as priori-
dades brasileiras. Espero que não caiamos no mesmo erro da biotecnologia,
também neste aspecto, em que nós não definimos nossas prioridades e hoje
não estamos atuando nos nichos em que poderíamos atuar.

Mas este evento hoje tem uma importância muito grande. Estamos ten-
tando conscientizar os pesquisadores acerca da sua importância, da impor-
tância do seu trabalho à sociedade e ao meio ambiente, e das pessoas envol-
vidas, os trabalhadores em geral. Essa consciência, que a tecnologia perdeu
talvez na segunda metade do século XX, tenta-se recuperar internacional-
mente, tenta-se dar essa visão, alertar o pesquisador de que qualquer ação,
qualquer estudo, qualquer atuação, qualquer desenvolvimento afeta, e afe-
ta muito, o meio ambiente, a sociedade, os trabalhadores. Eu acredito que
eventos como este sirvam de alerta e ajudem os pesquisadores a entender
melhor sua função social.

Fiquei muito grato, muito feliz quando ouvi a professora Magda falar
do controle social da pesquisa. Realmente, este é um aspecto em que nós
estamos sentindo uma carência muito grande. Estamos nos dissociando da
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sociedade, ou melhor, a tecnologia dissociou-se bastante, na segunda meta-
de do século XX, assim, acho que este retorno é muito importante. Então,
sejam bem-vindos, tenho certeza de que serão cinco dias muito intensos.
Acredito que uma diversidade de discussão, com o apoio dos ministérios,
com o apoio da parte acadêmica, com o apoio dos institutos de pesquisa,
com o apoio de diversas entidades sociais, vai resultar em algumas idéias
novas e evitar repetir os erros que já cometemos.

Então, bem-vindos, não vou me alongar mais. Já estamos um pouco atra-
sados em nosso cronograma, então, bom trabalho, e espero que os resultados,
de fato, contribuam para o nosso desenvolvimento social. Obrigado.
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Sessão 1
Nanotecnologia via setor público e privado

6 de novembro de 2006 (manhã)

Coordenadora: Magda Zanoni
Palestrantes: Eduardo Pires de Cassus, Jacobus Swart, Carlos
Eduardo Calmanovici

Valeria Minateli – Vamos dar início à primeira mesa, Nanotecnologia
via Setor Público e Privado, que será coordenada por Magda Zanoni.

Paulo Martins – Como coordenador deste evento, quero dar algumas
explicações. Contamos com a presença da Petrobras, por meio de Eduardo
Pires Cassus.  Temos o professor Jacobus Swart, a quem agradecemos a pre-
sença. O professor Jacobus Swart, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), é um dos pesquisadores que mais têm contribuído no desenvol-
vimento da nanotecnologia no Brasil, por suas atividades de coordenador
de rede pesquisa em nanotecnologia e participante do Projeto Milênio; com
sua presença, estamos assegurando a apresentação do desenvolvimento de
nanotecnologia no Brasil feito pelas universidades.

Carlos Eduardo Calmanovici é nosso ex-colega do IPT, traz a experiên-
cia da empresa privada, da Oxiteno; e Eduardo Pires Cassus, da Petrobras,
tem uma participação bastante intensa nesse campo. Com esta mesa, vamos
ter um painel de desenvolvimento da nanotecnologia no Brasil, importante
como fonte de informação para as repercussões que nós, das Ciências Hu-
manas, pretendemos fazer sobre a nanotecnologia no Brasil.

Magda Zanoni – Vou iniciar também agradecendo a presença, na mesa,
de Eduardo Pires Cassus, Carlos Eduardo Calmanovici e Jacobus Swart. E
passo palavra a Eduardo Pires Cassus.
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Eduardo Pires Cassus – Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite,
em nome da Petrobras, e dizer que é muito importante esse tipo de inter-
câmbio entre as empresas e a academia. Quero começar falando um
pouquinho da Petrobras. Quem é a Petrobras, todo mundo ouve falar dela,
talvez até abasteça na Petrobras, ouve a propaganda da Petrobras no rádio,
assiste na televisão à propaganda da Fórmula 1. Mas, afinal de contas, o que
é que a Petrobras faz?

A Petrobras é a 14ª companhia de petróleo do mundo; ela vem atual-
mente fazendo investimentos da ordem de US$ 87 bilhões, entre 2007 e 2011.
Só em pesquisa e desenvolvimento (P&D), US$ 1,5 bilhão para o mesmo
período. Possui 15 refinarias, sendo 11 no Brasil, mais de 30 mil quilômetros
de dutos, mais de 7 mil postos de serviços, não só no Brasil, mas na América
do Sul. Ela tem mais de 11 bilhões de barris de óleo em reservas comprova-
das, 10 termoelétricas, 2 hidroelétricas, produção de amônia e uréia e tam-
bém gás natural. Tudo isso para ser, mais do que uma empresa de petróleo,
uma empresa de energia.

Dentro da Petrobras existe um centro de pesquisas, o Cenpes, construído
em 1970. Agora ele já não comporta mais o número de pessoas que tem, foi
projetado para 800 pessoas e tem quase 4 mil. Ele vai ser ampliado, vamos
construir um Cenpes ainda maior do outro lado da rua, na Ilha do Fundão,
no Rio de Janeiro. Nós temos atualmente 122 mil metros quadrados e vamos
ter mais 183 mil metros quadrados para tentar comportar todos os pesquisa-
dores do centro.

O Cenpes também tem uma missão, que é a de prever e antecipar as
soluções tecnológicas da Petrobras. Se a Petrobras hoje está pensando em
2015, nós no Cenpes já estamos pensando em 2030. Ele tem essa função de
imaginar como a sociedade vai estar nesse futuro, do que essa sociedade vai
precisar, quais serão as demandas em termos ambientais, em termos de ener-
gia, é por isso que existe o Cenpes. Esta é a missão desse centro de pesquisa
que também pretende ser um símbolo de excelência na indústria de petró-
leo e energia.

A Petrobras atua nessas áreas que citei. Além delas, existem trabalhos
matriciais, pesquisas matriciais exigindo participação de profissionais de
várias áreas. Assim, temos uma área de exploração em águas profundas,
refino, modelagem de bacia, recuperação avançada de petróleo, transporte,
reutilização, refino, energias renováveis, meio ambiente, combustíveis e gás.

Com isso tudo, nós também temos interesse em nanotecnologia. Para
nós, a nanotecnologia é a nova revolução industrial e, para a indústria de
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petróleo, talvez ela facilite muita coisa. Por exemplo, a separação de óleo e
gás no reservatório, a questão dos processos catalíticos, o meio ambiente, a
limpeza de vazamentos, entre outras áreas, só para citar algumas. O que
acontece no mundo energético, além do petróleo? A participação da
tecnologia em outras fontes, como, por exemplo, energia solar e biomassa.

Quais são nossos desafios para esse futuro, 2015-2030? A questão de
catalisadores mais eficientes, afinal de contas, a legislação vai-se tornando
cada vez mais rígida, fruto de uma demanda social. A questão dos poços
ultraprofundos, o petróleo está cada vez mais difícil, então é preciso cavar
cada vez mais fundo, em condições cada vez mais rígidas, mais difíceis.
Esse petróleo não pode vazar de jeito nenhum, ele tem de ser retirado com
segurança em situações cada vez mais complexas. Alta temperatura, alta
pressão, rochas que nem sempre estão em condições de serem perfuradas
facilmente. Isso também vai exigir novos materiais.

Nós estamos falando também de sensores, precisam resistir a essas situ-
ações extremas e dar resultados confiáveis. Falamos também de separação.
No próprio fundo do poço é preciso separar o petróleo do gás, da água,
devolver a água, tirar o gás, tirar o petróleo, impedir que esses líquidos se
misturem na subida. A tecnologia GTL, gas to liquids, tentar transportar esse
gás, não na forma em que ele vem na natureza, mas transformando-o em
combustível líquido facilitaria muito o transporte. A questão dos hidratos
de metano, que, para quem não sabe, é um material sólido que se forma a
partir do próprio gás; na temperatura do fundo do mar, ele congela e blo-
queia linhas de petróleo. Isso para quem transporta petróleo é um proble-
ma, mas também é um combustível. A tecnologia gas by wire, com a qual se
transforma esse gás em eletricidade na própria plataforma e posteriormente
se traz essa energia para as cidades litorâneas brasileiras. Uma recuperação
de petróleo e a questão do estudo de perfuração, que vão ter de se adequar
a essas profundidades maiores que nós temos de explorar.

Além disso, o que já está mais avançado, em que já se tem quase domí-
nio? A questão dos fluidos, as barreiras seletivas para separar água dos
hidrocarbonetos, alguns sensores, a questão de revestimentos para a indús-
tria de petróleo, o seqüestro de alguns materiais e alguns gases indesejáveis,
como o dióxido de carbono. Além disso, o filtro para metais pesados, a
fotossíntese artificial, está um pouco afastada. Existe um caminho nesta di-
reção, os nanotubos talvez sirvam como meios de armazenar energia, a
catálise e os polímeros. Também as nanoestruturas para absorver esses me-
tais pesados, materiais dopados para aumentar as propriedades físicas, os
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fluidos magnéticos, talvez sejam formas para capturar o óleo em vazamen-
tos, a fotocatálise e a eletrônica molecular. Esses levantamentos foram estu-
dos feitos pela Intervep, a indústria de petróleo da Venezuela.

E a energia, como se pode beneficiar com a nanotecnologia? O uso téc-
nico de combustíveis, por exemplo, nas células dos combustíveis permite
uma eficiência maior, sem produção de gases. Os catalisadores com
seletividade também podem ser muito úteis no uso do petróleo, além de
materiais mais fortes, da fotossíntese, da eletrossíntese. Há possibilidade de
fabricação distribuída de materiais e, além disso, é necessária grande quan-
tidade de informações na questão da exploração de petróleo. Então temos o
que se chama extração de grande quantidade de informações alimentando
quem faz a extração.

Além disso, a questão da geração de energia em estado sólido, via ener-
gia solar e sua conversão, tanto piso elétrica como piso não-elétrica, a ques-
tão da mudança de certos materiais usando-se, por exemplo, calcário como
fonte de carbono ou rejeito como matéria-prima, além de silicato substituin-
do o aço líquido e a questão da separação molecular.

A Petrobras está constituindo uma rede de pesquisa temática de
nanotecnologia, além de desenvolvimento conjunto com as universidades,
da participação do Cenpes e das próprias pesquisas. Tudo isso por conta da
Resolução 33 da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que afirma que, por
conta das atividades e dos lucros da empresa, ela deve investir em projetos
de pesquisa.

Atualmente (antes da consolidação da rede temática de nanotecnologia),
com efeito, a Petrobras investe nas diversas instituições espalhadas pelo país
que fazem projetos individuais para a empresa, e desta forma são contrata-
das; ela tem processos com cada uma dessas empresas. Por isso, nós temos
atualmente R$ 50 milhões de aplicação anual e mais de 600 contratos. O que
nós desejamos é uma rede em que o diálogo seja Petrobras-rede, o que faci-
litaria toda essa questão de contato e desenvolvimento, que seria conjunto.
As universidades trabalhando em conjunto poderiam atingir um desenvol-
vimento muito maior do que individualmente.

Então, no primeiro momento, os investimentos são focados em infra-
estrutura, cresce o investimento em projetos e serviços. O foco dessa rede
são as tecnologias estratégicas na empresa. Como funcionaria essa rede? Ela
tem, entre outros, técnicos científicos, membros de todas as instituições e as
instituições parceiras, que também vão poder entrar na rede. Vamos tratar
da questão da infra-estrutura física e humana destinada a regrar os projetos
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e serviços tecnológicos. Podem participar incubadoras, universidades, for-
necedores e outros institutos de pesquisa. A abrangência da rede de
nanotecnologia é uma, dentre outras 37, ao todo 38 redes da Petrobras e 7
núcleos regionais, que vão cuidar de questões locais e envolvem 76 institui-
ções e 17 unidades da federação. Quem participa das redes de nanotecnologia
são sete universidades: Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universida-
de Estadual Paulista (Unesp), Universidade de Campinas (Unicamp), Uni-
versidade Paulista (Unip) e Universidade de São Paulo (USP).

Nós não temos dúvida de que os conhecimentos que surgirão na
nanotecnologia por meio dessa rede irão afetar os negócios da empresa e
toda a indústria de petróleo, gás e energia.

Todas as outras empresas estão investindo em nanotecnologia, algumas
mais, outras menos, mas todas têm algum tipo de pesquisa, têm algum tipo
de interesse e estão focadas não só na própria energia, mas nas questões
ambientais, essa demanda da sociedade, e elas vão estar atentas, agindo
nesta questão. Bem, o que é que a nossa rede pretende fazer? Pretende agir
na área de materiais relacionados à compactação de informações, novas for-
mas de armazenamento de energia, materiais muito específicos como um
polímero, a questão da energia solar, catálise, fibra de carbono, materiais
cerâmicos e compósitos. E também nas áreas associadas, de desenvolvimen-
to, sensores, catálises, compósitos, absorção de solventes, nanopós, coleto-
res de energia solar, polímeros e grânulos, sistemas heterofásicos.

Para encerrar esta curta apresentação, pode-se dizer que a tecnologia
tem crescido e vai crescer no futuro. Nos anos 1970, as pessoas faziam con-
tas com as réguas de cálculos com quatro operações; em 2005, tínhamos o
laptop para fazer contas em qualquer lugar, aonde você fosse, carregava seu
computador. Em 2006, têm-se computadores do tamanho de uma caneta,
você monta, projeta numa tela, projeta num teclado e tem um processador
embutido numa canetinha; aonde vamos chegar em 2030, isso fica na imagi-
nação, por enquanto. Obrigado.

 Magda Zanoni – Continuando a sessão, vamos passar a palavra para o
professor Jacobus Swart, da Faculdade de Engenharia da Unicamp.

Paulo Martins – O doutor Jacobus vai apresentar a visão do que ele tem
feito como coordenador da Rede e o que ela tem desenvolvido.
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Jacobus Swart – Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite para fa-
larmos sobre a utilidade da nanotecnologia, a rede de pesquisa e também
tentar responder a algumas das questões levantadas pelos que falaram nes-
te debate.

Nós temos uma rede de pesquisa que faz parte do Instituto do Milênio
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Nosso sítio na rede é Tecnologia
de Micro e Nanoeletrônica para sistemas integrados inteligentes, com o nome
abreviado Mamitec. Vou falar resumidamente sobre o Mamitec, como en-
tendemos a nanotecnologia, um dos pontos levantados, ações em nanotec-
nologia, e a última questão sugerida pela Renanosoma, como os sociólogos
podem contribuir com redes como a Mamitec.

Primeiramente, o Mamitec, que faz parte do Instituto do Milênio, é nosso
segundo projeto. O primeiro foi de 2001 a 2005, nossa rede tinha outro nome
e 17 projetos; agora são 34 projetos. No primeiro projeto, tínhamos 59 pesqui-
sadores em 11 grupos de departamentos e 8 instituições localizadas em 8 ci-
dades e 6 estados. Esse novo projeto foi ampliado, agora com 93 pesquisado-
res de 28 grupos, 18 instituições em 12 cidades e 10 estados. Há participantes
vindos de norte a sul, começando com a Universidade Federal do Maranhão,
Rio Grande do Norte, Campina Grande, Pernambuco, Brasília, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio, a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Centro de Pesquisa em
Instrumentação para Agricultura de São Carlos, a USP Engenharia Elétrica de
São Carlos, a Unicamp com quatro departamentos, Laboratório Nacional de
Luz Síncroton (LNSL), Mackenzie, Escola Politécnica da USP, IPT, Universi-
dade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio Grande do Sul
com quatro departamentos. É uma rede de certa forma interdisciplinar, com
predominância na área elétrica. São 15 departamentos de Engenharia Elétri-
ca, três de Informática e Computação, três de Física e dois de Química, a
Embrapa, que é voltada à agricultura, e dois institutos mais generalistas, como
o IPT e a LNSL.

Quais os objetivos do Mamitec? Pesquisar de forma ampla, começando
em sistemas eletrônicos e redes de sensores, e depois projetar os circuitos
que fazem parte dos sistemas. Desenvolver metodologias e ferramentas para
projetos e circuitos integrados, com ênfase no baixo consumo de potências,
isso é importante, tolerantes a falhas e cobrindo tanto os circuitos analógicos
como os digitais, medidos em várias freqüências e sensores integrados. E
depois desenvolver dispositivos, pois os circuitos são compostos por dispo-
sitivos, transistores, sensores, dispositivos fotônicos e óptico-eletrônicos
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Mems e Nems. Mems significa micro eletric mechanicals systems, são sistemas
microeletromecânicos que são, sobretudo, sensores, microssensores e
microatuadores. Há a sigla Mems e outra, Nems, a diferença é que uma é
nano e a outra não é nano (Mems), mas são da mesma família.

Com o objetivo de desenvolver dispositivos precisamos das técnicas, e
vamos desenvolver as técnicas de micro e nanofabricação e materiais associ-
ados. São esses, portanto, os quatro objetivos dessa rede de pesquisa.

A questão levantada é como entendemos nanotecnologia. Para isso,
primeiramente vamos relembrar a definição. Acho que a mais aceita é a de
tecnologias construtoras em estado nanométrico, o que significa abaixo de
100 nanômetros, com propriedades modificadas. Não basta ter a dimen-
são, é necessário que haja também alguma mudança na propriedade, com-
parada a dispositivos maiores. Esta é a definição mais usada; no entanto,
em nossa opinião não se deve fazer uma separação radical. É uma transi-
ção natural e gradual de micro para nano. As duas convivem e usam uma
plataforma similar. A mesma plataforma desenvolvida para microtecno-
logias é também base para ser usada em nanotecnologias e muitas vezes as
duas convivem. As duas técnicas são usadas ao mesmo tempo, integran-
do-se no mesmo dispositivo. São integradas, assim, há dificuldade em se-
pará-las. Por exemplo, Mems e Nems (anteriormente descritos), por que
fazer Mems ou Nems, a escolha é a que dá a melhor relação entre custo e
desempenho.

Na eletrônica, realmente já estamos há algum tempo em nanoeletrônica.
Hoje, estamos indo do nanotecnológico chamado 90 nanômetros para 65
nanômetros, onde na verdade as dimensões mínimas dos transistores ficam
abaixo desse número. Starlight hoje é 65 nanômetros, e o comprimento do
transistor é de 35 nanômetros. Isso vai gradualmente sendo reduzido, e cer-
tamente é nanoeletrônica que está em nossos computadores, na eletrônica
que usamos diariamente.

Destaco o fato de que realmente a nanoeletrônica usa e envolve propri-
edades quânticas que não eram visíveis nas dimensões maiores. Então, real-
mente isso é nanoeletrônica. A evolução da indústria eletrônica no mundo
nos próximos anos prevê uma redução gradual nas tecnologias para 90, 65,
45 nanômetros, e assim por diante. Em 2018 deveremos ter 8 nanômetros e o
que você consegue colocar de transistores por chip? Hoje com 4  bilhões, isso
deve ir a 256 bilhões. Um vírus de gripe tem a dimensão normal de 100
nanômetros e um transistor é menor do que um vírus de gripe. É disso que
trata a nanoeletrônica.
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As várias propriedades envolvidas nesses dispositivos de pequenas di-
mensões não se encontram nos transistores grandes. A dimensão da ordem
de grandeza do caminho livre médio dos elétrons, do comprimento de onda
do elétron, onde os efeitos quânticos tornam-se importantes. O transporte
agora é quântico balístico. Temos questões relativas aos vários efeitos quân-
ticos que estão envolvidos e são explorados. Isto é indicado pela Física Quân-
tica. Não sei se cabe discutir isto aqui, mas são efeitos quânticos que real-
mente ocorrem agora nos transistores de pequenas dimensões e que com-
provam que realmente é nanoeletrônica.

A natureza é repleta de nanotecnologia; nanotecnologia não é algo total-
mente novo e podemos aprender muito com a natureza, principalmente so-
bre muitos sensores. Os pequenos animais têm vários sensores em seus cir-
cuitos cerebrais, de pequenas dimensões. Um mosquito tem habilidades
graças à grande quantidade de sensores, de radiação e de umidade. Outros
animais também. Existe nanotecnologia na natureza e nós podemos apren-
der com isso, fazer engenharia com isso.

Outra questão: o que é que a nossa rede faz em termos de nanotecnolo-
gia? Vou descrever primeiro as atividades gerais e depois as reais, nano-
tecnológicas e atividades em Mems. Por exemplo, nanotecnologia é utili-
zada para fabricar circuito integrado. Nós estudamos os processos e a tecno-
logia para se fazer circuito integrado, mas não em escala starlight, porque aí
eu precisaria de um superlaboratório, que nós não temos aqui. Muitas uni-
versidades do mundo não têm; são as grandes indústrias que têm. O que
nós podemos, sim, é desenvolver o conhecimento, dominar os materiais, as
técnicas envolvidas e fazer algumas aplicações. É um dos trabalhos que fa-
zemos.

Modelar, criar modelos matemáticos para cada transistor. Você precisa
disso para poder projetar um circuito, projetar sistemas. Temos um grupo
que se aprofunda na questão de modelos e este ano agora está saindo um
livro sobre o tema, em publicação internacional. Projetamos vários circui-
tos, várias aplicações, circuitos de radiofreqüência, circuito, por exemplo,
para biomedicina, engenharia, medir potenciais, eletroquímicos, rádios, co-
municação, circuitos para sensores ópticos, de imagem, para essas câmaras,
que têm mais e mais usos. Estudamos os circuitos usados para isso.

Um outro assunto é estudar a extração de óleo de buriti. Tem um grupo
trabalhando nesta questão, em Brasília. Esse óleo tem propriedades elétri-
cas muito interessantes.
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Outro estudo de aplicação para o meio ambiente e para a agricultura é
um sistema de controle de irrigação, que é algo muito importante, não se deve
exceder na quantidade, nem faltar quantidade. Excesso de quantidade de água
significa desperdício e também perda de nutrientes, há vários efeitos prejudi-
ciais. Então, uma maneira de a tecnologia ajudar é dividir um mapa do terre-
no em vários pontos, medir a umidade em cada ponto, ter um sensor e uma
eletrônica que transmite os dados coletados. Depois, por processamento, po-
demos controlar localmente a quantidade de água em cada ponto.

Estamos trabalhando com a Embrapa num sistema desse tipo. E isso
tem de ser barato. Cada nó tem muitos nós e cada nó tem de ser bastante
barato, econômico. Para isso estamos desenvolvendo toda a eletrônica para
ser integrada num único chip. Essa é uma maneira de baratear, colocar toda
a eletrônica, tanto de conversão como de processamento do sinal e a comu-
nicação para a central, tudo num único chip.

Essas são algumas atividades gerais e agora apresentarei o que nós real-
mente fazemos e o que pode, sem dúvida, ser considerado nanotecnologia.
Uma das coisas são os materiais e técnicas usados para circuitos integrados
avançados – starlight. Embora não tenhamos capacidade de fazer um circui-
to integrado starlight, podemos estudar os materiais e as técnicas. Por exem-
plo, aqui estudamos um dielétrico. São dielétricos para transistor, mas com
espessuras de um ponto de cinco nanômetros. Realmente é material em es-
cala nanométrica. Ou fazer litografias, quer dizer, os transistores são feitos
com estruturas que temos de usar no processo de litografia e usamos para
isso um feixe de elétrons. Com esse feixe de elétrons podemos definir linhas
e pontos com dimensões abaixo de 100 nanômetros. Isso você define num
filme numa camada orgânica, eletrossensível, para depois transferir para a
camada de baixo. Para transferir para baixo, tem de remover, para isso usa-
se plasma. Estamos estudando essas técnicas de oclusão.

Recentemente, recebemos um equipamento financiado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com feixes de íons
e elétrons. O tamanho do feixe de íons é da ordem de 101 nanômetros e de
elétrons, 1.1. Com o equipamento nós conseguimos definir, cortar materiais,
depositar localmente os nanomateriais e ao mesmo tempo tirar imagens. Há
exemplos de cortes, não precisam de proteção, não é preciso máscara, isso é
feito diretamente com feixes de íons que removem o material e depois um
filme é depositado localmente.

Uma espira feita com 100 nanômetros de espaço, linha mais espaço ao
todo, da ordem de 100 nanômetros. Há uma, essa máquina acabei de fazer
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com 35 nanômetros. Não dá para fazer isso num Pentium, misturar outros
materiais e estruturas. Ou, com a ponta dele, microscópio de força atômi-
ca, fazer uma pequena raspagem pontual, pontos, e depois crescer local-
mente nesses pontos, seletivamente, para fazer nanopontos. Ou fazer uma
nanopartícula embutida dentro de um óxido com óxido de silício, implan-
tamos íons e, por longo cozimento, eles formam agregados, isto é, uma
forma monocristalina que permite aplicações na fotoeletrônica e na elétri-
ca também.

Muitas memórias desses pendrives usam essa tecnologia. Essas memóri-
as são programadas e a programação é a quantidade de elétrons que coloco
em cada um desses nozinhos, em cada uma dessas partículas, formando
uma carga que modifica a condução pelo transistor.

Estudamos também nanotubos de carbono, o que já foi mencionado aqui
por Eduardo Pires Cassus. Uma das aplicações dos nanotubos de carbono
pela Petrobras é para armazenar energia. É também usado como sensor, muito
usado como sensor de gases e em outras aplicações, como transistores.
Estamos trabalhando em técnicas de caracterização de nanotubos de carbo-
no. Temos algumas técnicas diferentes de obtenção, podemos rever algu-
mas, como os nanofios e nanotubos de carbono. Estudamos isso com vários
difusores, com vários tipos de gases e condições de temperatura e ambiente,
ou com plasma também, sistema eficaz para crescer nanotubos. Ou pode-
mos comprar nanotubos em líquido e depois aplicá-los sobre a superfície, e
uma coisa interessante é que eles normalmente vão em qualquer direção, e
com campo elétrico você pode orientá-los. Aplicando um campo elétrico,
entre eletrodos, os nanotubos de carbono alinham-se, porque o campo elé-
trico induz a isto. Aqui a motivação é a mesma. São técnicas usadas na
microeletrônica, mesma técnica que você usa para fabricar os circuitos inte-
grados, para fazer microssensores, microatuadores e que têm aplicações em
várias áreas: controle de processos industriais, controle de vazamentos quí-
micos, de temperatura, pressão, movimento, aceleração. Na medicina, pre-
cisamos de muitos sensores, assim, há aplicações em muitas áreas. Muitas
vezes, não se precisa dele na escala nano, na micro já é suficiente. Precisa-se
de muitos sensores e muito processamento. O processamento, sim, tem de
ser de auto-integração, dispositivo, sensor em si, não necessariamente tem
de ser nano, basta ser micro. Em muitos casos é mais que suficiente.

E aqui temos uns dados de mercado. Sistemas com Mems têm um mer-
cado da ordem de US$ 50 milhões hoje, que cresce 15% ao ano; os dispositi-
vos Nems, de grandeza abaixo, crescem nesta ordem também. É um merca-
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do que está crescendo muito, mais e mais sensores são necessários para vá-
rias áreas. Para isso, precisamos de técnicas, as mesmas técnicas da micro-
eletrônica, mas algumas particulares, algumas diferentes, como microusi-
nagem do silício. Os transistores são produzidos com esses conhecimentos,
agora nós precisamos de um dispositivo eletromecânico, então temos de
desenvolver as técnicas, microusinar o silício, deixar partes suspensas. Por
exemplo, essa membrana suspensa reduz bastante a perda de calor, então é
algo que é sensível à radiação, detector de radiação e que muda a resistência
do material elétrico. O material não pode perder calor, precisa de sensor de
temperatura, então tem de estar suspenso.

Também usamos essa mesma técnica para moldar a superfície de silício
e com isso criar moldes que podem ser usados para aplicações de mi-
croespelhos e lentes, várias aplicações ópticas. Os Mems muitas vezes preci-
sam de estruturas bem maiores, mais profundas, são micro; para isso preci-
samos desenvolver técnicas de plasma intenso. Nós trabalhamos nessas téc-
nicas também.

Um exemplo de projeto de sensor de óxido de nitrogênio com medidas
in vivo são as pontas microfabricadas, com eletrodos, potenciais
eletroquímicos, para se medir com esse tipo de dispositivo; pode ser aplica-
do na área biomédica, mas também em outros processos químicos. Então,
há uma área chamada microfluídica, em que se trabalha com fluidos em
pequena escala, são os dispositivos com microcanais e microssensores. Este
é um trabalho feito aqui no IPT, junto com a Escola Politécnica, chamado
sensor de radiação – que mede a mudança de temperatura pela radiação no
ambiente. Esse projeto tem suas aplicações limitáveis e também aplicações
para dirigir no escuro, quer dizer, evitar acidentes.

Outro de nossos interesses volta-se para a radioastronomia. Aqui são
sensores de radiação infravermelha. Então, precisamos de um material
absortivo, que precisa de um ouro poroso. Também para radioastronomia,
preciso selecionar a freqüência em que quero estudar uma estrela, e é preci-
so selecionar a freqüência de radiação. Para isso, preciso de um filtro. O
filtro é microfabricado com filme metálico, com estrutura de cruzes, aí tem
efeito eletromagnético de permitir filtrar apenas uma dada freqüência.

A última questão, como eu vejo que a Renanosoma pode contribuir para
redes como a nossa e outras redes de pesquisa em nanotecnologia. Primei-
ramente, acho que os sociólogos podem ajudar a motivar a sociedade e os
jovens para a importância da dedicação à ciência e tecnologia, e em particu-
lar à micro e à nanotecnologia. Acho que isso é um ponto muito importante,
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motivar os jovens a se engajarem na ciência, estudarem ciência e suas apli-
cações. Estudarem e identificarem áreas de micro e nanotecnologia que te-
nham maior impacto econômico e social. Isso ajuda a selecionar investimen-
tos em áreas de maior interesse da sociedade.

Também acho que a Renanosoma pode contribuir com a formação de
uma consciência realista e não alarmista, identificando os benefícios e os
perigos do uso das novas tecnologias e produtos. Não devemos propagar
um medo generalizado, a nanotecnologia pode trazer benefícios e temos de
fazer uso disso. Li recentemente que a Samsung lançou panelas e outros
produtos de linha branca com íons de prata, com uma camada antibacteriana.
O artigo questiona se isso é perigoso ou não. Isso tem de ser estudado, se
tem perigo ou não, embora colóides de prata já sejam usados há muito tem-
po como antibacterianos. Mas, por exemplo, existe transmissão de bactérias
por manuseio de dinheiro, por telefone público. Se pudermos evitar essa
situação com nanotecnologia, acho que isso trará benefícios maiores que os
danos.

 Termino com agradecimentos ao MCT e a todos os membros da rede
que coordeno.

Magda Zanoni – Passamos a palavra a Carlos Eduardo Calmanovici,
gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Oxiteno.

Carlos Eduardo Calmanovici – Bom dia a todos. Quero inicialmente fa-
zer um agradecimento. Considero uma grande oportunidade participar de
uma discussão como esta, uma discussão extremamente importante. Definiti-
vamente, o pesquisador isolado em um laboratório, para mim, é coisa que já
não existe mais. Cada vez mais a sociedade está mais próxima do laboratório
e o pesquisador também está cada vez mais inserido nessa sociedade. Então,
considero que é uma discussão muito importante, agradeço o convite e a opor-
tunidade da organização do evento para participar deste seminário.

Não preparei nenhuma apresentação audiovisual porque acho que o
contato, a conversa é mais efetiva, e estava pensando como organizar essa
conversa com uma rede, um seminário para pessoas da área de Humanas,
cientistas pesquisadores das Ciências Humanas. A encomenda passada por
Paulo Martins foi para que eu comentasse um pouco, brevemente, sobre o
que a Oxiteno está fazendo com nanotecnologia e em seguida sobre como
uma rede como a Renanosoma pode contribuir, pode apoiar, pode interagir
com o nosso tema.
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Antes de tudo, gostaria de dizer para vocês o que é a Oxiteno. Não sei se
todos sabem, então seria importante dizer primeiro o que ela faz, o que ela
é, onde a nanotecnologia participa da Oxiteno. Oxiteno é uma empresa da
área química, primeiro ponto importante. É uma empresa do grupo Ultra,
um grupo de capital 100% nacional, portanto, a Oxiteno é uma empresa
brasileira da área química.

Tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, um
centro de P&D aqui próximo, no ABC paulista, em Mauá, no Pólo
Petroquímico de Capuava. Não só tem laboratórios de P&D no Brasil, mas
todo o P&D, efetivamente, está concentrado no Brasil. Isso significa que as
diretrizes de P&D são definidas aqui, para a nossa realidade e no nosso
contexto. O foco da empresa é o mercado latino-americano de modo mais
amplo, mas especificamente o mercado brasileiro. Assim, é importante que
essa concentração e as diretrizes de P&D estejam voltadas e relacionadas
com o mercado local. A Oxiteno hoje tem cerca de mil funcionários. Nós
consideramos e conceituamos as atividades de desenvolvimento e inovação
num sistema de P&D&E, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, sistema
que conta com 140 pessoas. Isso dá uma dimensão da importância que a
atividade de desenvolvimento e inovação tem numa empresa como a nossa.
Os concorrentes da Oxiteno são grandes empresas multinacionais e só para
estar presente neste mercado e participar de forma efetiva é necessário tam-
bém manter um esforço grande, um esforço importante em P&D, e é isso
que fazemos no momento.

Também vou mostrar um pouco para vocês como a Oxiteno está inserida
na cadeia produtiva. Ela está no início da cadeia, produz basicamente
aditivos, aditivos de especialidades, que apóiam e viabilizam a obtenção de
outros produtos que são, na verdade, a ponta da cadeia. Então, em nenhum
dos mercados em que atua a Oxiteno está na ponta final, não tem produtos
que vão para o comércio final, mas participa dessa cadeia produzindo maté-
rias-primas, esses aditivos, essas especialidades químicas que apóiam a ob-
tenção desses produtos finais. Nesse sentido, a Oxiteno atua em mercados
como de alimentos, catalisadores –mercado que tem uma interface impor-
tante com a nanotecnologia –, produtos funcionais, cosméticos, detergentes,
tintas, recobrimentos, revestimentos e uma série de outros, mais de 20 mer-
cados diferentes. Nós temos equipes dedicadas em mais de dez segmentos
de atuação, equipes com laboratórios dedicados. Isso é um panorama geral
da Oxiteno e de sua atuação.
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Especificamente com relação à nanotecnologia, nós temos atuado em
duas frentes diferentes. Primeiro, numa frente de nanodispersões e, segun-
do, numa frente de nanocompósitos. Estas frentes estão integradas num pro-
grama de nanotecnologia da Oxiteno.

Vou começar comentando brevemente o programa de nanodispersões.
Nesta área, nós nos preocupamos em estudar a influência de diferentes
tensoativos nas propriedades e nas características finais de produtos como,
por exemplo, o látex. Vou falar um pouco do histórico, porque esse progra-
ma de látex, e nanolátex, foi o que originou e motivou a Oxiteno no sentido
de desenvolver um programa efetivo de nanotecnologia. Nós fizemos um
amplo trabalho com o professor Galembeck, da Unicamp, para relacionar e
estudar como diferentes tensoativos impactavam a produção de látex. Usa-
mos uma resina padrão, única, um processo único, e variamos os tensoativos.
E, por acaso, um desses látex foi obtido na escala nanométrica, em torno de
40 nanômetros. Isso motivou a exploração dessa oportunidade porque nós
percebemos que, com a química tradicional, com os tensoativos tradicio-
nais, de linha, todos eles comerciais, era possível obter materiais, obter pro-
dutos com características diferenciadas. Trabalhando simplesmente a quí-
mica, ou a física e química de superfície.

A partir desse primeiro estudo, outros se sucederam e nós montamos
um programa de nanocompósitos. Esse programa é mais complexo, envol-
ve várias universidades brasileiras, exatamente três delas, e o objetivo é
modificar a química das argilas para que essas argilas possam ser incorpo-
radas em matrizes termoplásticas e, com isso, obter propriedades diferenci-
adas. Propriedades mecânicas diferenciadas, como maior flexibilidade, maior
dureza, maior resistência mecânica, de modo geral. Também melhorar o efeito
barreira, essas argilas modificadas têm o efeito de melhorar muito a
permeabilidade dos filmes termoplásticos, aumentando com isso a durabili-
dade dos alimentos, por exemplo, via embalagem de filme. Esses nano-
compósitos podem também ter propriedades ópticas bastante interessantes,
eles têm o efeito de melhorar a transparência do termoplástico, do produto
final, e outras ainda, como propriedades antichamas; pode haver uma série
de melhorias que ainda estão sendo estudadas. Essas são as duas frentes
exploradas e têm um programa dentro da Oxiteno, tanto no campo de
nanodispersões quanto no de nanocompósitos.

Com relação à segunda parte, à segunda pergunta, gostaria de fazer
alguns comentários sobre como vejo a Renanosoma e como poderia ser sua
interação com os diversos atores. É um olhar totalmente externo, estou fa-
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lando de fora da rede e são pontos de reflexão, são elementos para reflexão
e debate. Acho que o primeiro papel que poderia ou deveria ser considera-
do seria o alinhamento de expectativas entre os diferentes atores que parti-
cipam ou que atuam de alguma forma relacionada à nanotecnologia com o
resto da sociedade. Assim, esse alinhamento de expectativas seria uma pri-
meira contribuição que considero relevante, muito importante para que os
discursos estejam realmente e de fato andando na mesma direção, cami-
nhando juntos.

Nanotecnologia não é assunto simples; muito pelo contrário, é um as-
sunto extremamente complexo que envolve várias e diferentes qualificações,
diferentes perfis e abordagens. Nesse sentido, os desenvolvimentos que es-
tão ligados à nanotecnologia necessitam forçosamente de trabalho em equi-
pe e de abordagens multidisciplinares. Nós vimos aqui, nos exemplos ante-
riores que pude trazer para discussão, que a abordagem multidisciplinar é
fundamental e é condição para que se avance no conhecimento da
nanotecnologia.

Por isso é muito importante viabilizar a interação e, mais do que isso,
a integração das diferentes abordagens para garantir um resultado me-
lhor e mais completo dos esforços que estão sendo feitos em nanotec-
nologia. Nanotecnologia não é uma área em si mesma, não é uma indús-
tria, não é um mercado específico. É uma dimensão, é uma escala, precisa
e pode ser explorada. A exploração dessa escala, dessa dimensão traz uma
perspectiva interessante, uma perspectiva encorajadora em várias áreas
do conhecimento. Abre a possibilidade de uma transformação, a possibi-
lidade de mudanças em vários setores. Quanto mais domínio houver des-
sa escala, quanto mais pudermos conhecer essa escala, maiores serão as
oportunidades, maior será a possibilidade de explorar suas perspectivas.
Hoje isso já está acontecendo, não é uma idéia, não é uma perspectiva,
uma ilusão do futuro, já está acontecendo no dia-a-dia, as pessoas já estão
trabalhando nesta dimensão e, em minha opinião, nós não podemos ficar
alheios a essa tendência.

No entanto, é necessário garantir que essa tendência seja utilizada e
traduzida de forma útil, de forma positiva para a sociedade, no sentido de
melhorar as condições e a qualidade de vida das pessoas, no sentido de
melhorar e garantir uma competitividade crescente para o Brasil, e que es-
sas oportunidades, no final das contas, transformem-se em benefício para
toda a população. Este é o papel que eu entendo fundamental da Rena-
nosoma, garantir que a apropriação dessa tecnologia, dessas tecnologias, ou
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desse conhecimento, seja feita da forma mais ampla possível, atendendo e
beneficiando toda a população.

Eu sei também que há setores que têm uma percepção mais negativa
com relação à nanotecnologia. Acho que essa percepção negativa é boa, con-
tribui para o diálogo, contribui para o crescimento e para a reflexão, enfim,
é muito salutar no sentido de que o papel da rede talvez seja também o de
permitir, favorecer que esses diferentes pontos de vista apareçam e sejam
publicados de forma objetiva, de forma clara e não emocional, como Jacobus
Swart disse, de forma realista, sem o conteúdo emocional que pode acom-
panhar esta discussão. Então é importante focar a discussão com as diferen-
tes opiniões.

Nesse sentido, o papel da rede talvez pudesse favorecer inclusive a con-
vergência dessas diferentes opiniões, desses diferentes pontos de vista. Quan-
do eu digo convergência, estou pensando efetivamente em convergência,
não coincidência. Não penso que seja bom ou desejável haver uma coinci-
dência total de pontos de vista, mas que um lado escute o outro, que haja
uma convergência nesse sentido, de um perceber o que o outro está dizen-
do, isso me parece fundamental para que o diálogo evolua. Nanotecnologia
representa, então, uma possibilidade de mudança, nós vimos aqui vários
aspectos dessa possibilidade de mudança, e outras também virão.

A sociedade normalmente tem, no meu entendimento, uma percepção
um pouco ambígua, talvez ambivalente da mudança: de um lado, a mudan-
ça é bem-vinda pelos aspectos positivos, mas existe também certa desconfi-
ança em relação à mudança, pelo simples fato de ser uma mudança e por
representar uma ruptura, uma descontinuidade do que já vinha sendo prati-
cado antes; representa riscos, representa um questionamento e esse questio-
namento traduz-se também na sociedade. Assim, essa ambivalência tam-
bém me parece boa, no sentido de que promove uma discussão, evidencia
pontos de vista diferentes, e isso é bom para o diálogo, para a evolução de
qualquer sociedade.

Finalmente, imagino que nós, tendo consciência dessa situação, dessa
realidade, tendo de conviver com essas diferentes opiniões, com essas dife-
rentes abordagens, acho que toda essa questão está relacionada ao conceito
mesmo de nanotecnologia, que envolve multidisciplinaridade. Parece-me
que reforça conceitualmente a idéia da nanotecnologia, como um leque de
nanotecnologias que explora determinadas dimensões antes não explora-
das e que o diálogo avance no sentido do equilíbrio e da serenidade, para
que o resultado desse esforço seja o melhor possível e seja maximizado na
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sociedade. Com isso, agradeço e encerro o que tinha preparado para o deba-
te com vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e agradeço a todos
pela atenção. Muito obrigado.

Debate

Magda Zanoni – Vamos passar ao debate e eu convido Maurício de
Carvalho Ramos, do Departamento de Filosofia da USP, para iniciar e pro-
por as primeiras questões.

Maurício de Carvalho Ramos – Atendendo ao pedido de abrir os deba-
tes, evidentemente na minha área, na minha formação, vou formular duas
questões de teor filosófico, mas eu também sou da área das Ciências Biológi-
cas e gostaria de fazer alguma articulação nessa direção.

Quero colocar a primeira questão para o professor Jacobus. Vou pedir um
esclarecimento para o que se entende como o modo ou propriedade que a
nanotecnologia pode conferir aos materiais. Por que essa expressão “a nova
propriedade”, “novas qualidades”? Depois vão aparecer problemas episte-
mológicos sérios, no sentido de, por exemplo, saber até que ponto a ciência,
ou a nanotecnologia, rearranja os materiais e, portanto, não há novidade al-
guma, ou se, de fato, a modificação da forma já significa uma mudança gran-
de o suficiente, e isso pensando em termos muito gerais. Mas isso depois pode
refletir numa questão bem específica: o problema das patentes.

Em que medida a novidade é novidade no sentido natural da palavra, e
representa uma certa segurança, ou ela é novidade no sentido mercadológico,
comercial da palavra, em que ela pode ser protegida por lei de propriedade
intelectual? Esta é a minha questão para o senhor refletir, sobre as novas
propriedades.

A questão para o doutor Carlos diz respeito a duas afirmações, feitas no
início e no final da exposição. A primeira é com relação à necessidade de a
pesquisa ser feita por grupos, a pesquisa ser interdisciplinar e que o traba-
lho do cientista isolado já não teria mais razão de ser. Minha pergunta é: em
que medida seria possível incorporar numa equipe de pesquisa em nano-
tecnologia a presença do cientista social? Mas não como porta-voz apenas
da sociedade em relação ao cientista. Eu teria uma crítica à idéia de que os
cientistas e os tecnólogos teriam de retornar à sociedade; eles nunca saíram
da sociedade porque todo trabalho tecnológico, tudo aquilo que é feito em
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ciência e tecnologia é uma expressão de uma série de instituições, valores,
como o professor Jacobus colocou.

Então, por ser a sociedade de uma determinada forma é que a tecnologia
é feita de determinada forma. Sendo assim, seria uma integração no sentido
positivo mesmo da palavra. Então, como é que o sociólogo, mesmo aquele
que discutiria questões de ética, se integraria à equipe interdisciplinar? Pode
ser feito da mesma maneira que um químico se integre, contribui positiva-
mente para o desenvolvimento dos projetos de nanotecnologia. Você havia
dito também, doutor Carlos, que conhece os problemas particulares de uma
empresa, que é preciso competir, etc. Como essa interdisciplinaridade po-
deria ser ampliada até esse ponto?

Jacobus Swart – Vou esclarecer a questão das propriedades. Não se tra-
ta de novas propriedades, mas sim de mudança de propriedades pela di-
mensão. Quer dizer, se tenho uma dimensão acima de 100 nanômetros, te-
nho propriedades de corpo do material; no momento em que se reduz a
escala, as propriedades mudam. Por que mudam? Veja, por exemplo, a ques-
tão da energia. Há várias energias possíveis. No átomo você tem as cama-
das, os orbitais com energias discretas. Os elétrons têm energias bem especí-
ficas, permitidas, formando as camadas e os orbitais. Num sólido, há ban-
das, há faixas de energias contínuas. Às vezes, há uma faixa proibida, sem
essa energia proibida, depois uma banda de energia contínua. Isso acontece
nos metais, acontece nos semicondutores e também nos isolantes.

Agora, na hora em que você reduz a dimensão de um material, você vai
estar entre um sólido de corpo e um átomo isolado. Entre um átomo isolado
e um material de corpo. Como conseqüência, os níveis de energia permiti-
dos vão ser novamente discretos, dentro da faixa da banda. No sólido, mui-
tos estados são contínuos, mas, na dimensão pequena, eles são novamente
discretos. O que é que isso causa? Por exemplo, mudança de cor. Cor tem a
ver com as transições permitidas. É uma das propriedades. Isso já era co-
nhecido na época dos romanos, se não me engano, as soluções coloidais de
ouro. Dependendo das dimensões, ele tem uma coloração. Então é mudan-
ça da propriedade pela dimensão; não é que seja uma nova propriedade,
mas sim, mudança da propriedade. Como essas propriedades acontecem de
corpo para dimensão, tenho de estar falando de nanotecnologia. Isso acon-
tece para grãos, para partículas e em outros dispositivos também ocorrem
efeitos quânticos que não ocorrem no material de corpo. Trata-se de propri-
edades associadas à dimensão.
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Sobre a outra questão, de novidades e patentes, quer dizer que a novi-
dade não é propriedade nova. As propriedades são de domínio público.
Não consigo patentear uma propriedade, mas sim uma estrutura nova, feita
e aplicada de certa forma, e isso pode ser, sim, uma novidade, e dessa for-
ma, pode ser patenteada. Mas não a propriedade física. Não sei se isso res-
ponde à questão.

Eu gostaria de reforçar a questão da interdisciplinaridade. Quando você
vai para as pequenas dimensões, realmente essas novas propriedades e es-
truturas podem ser exploradas pelas diversas áreas da medicina, da eletrô-
nica, da óptica, da química...

Carlos Eduardo Calmanovici – Normalmente, quanto menor a dimen-
são do objeto estudado, maior o tamanho da equipe. É inversamente pro-
porcional. As dimensões pequenas exigem equipes com maior número em
disciplinaridade. Isso porque a nanotecnologia não é uma área em si. Não é
um produto no mercado em si, mas é uma dimensão, uma escala que permeia
e abrange vários aspectos em várias áreas do conhecimento.

Com relação à participação de um cientista social, um pesquisador da
área de Humanas num projeto de pesquisa, eu diria até num projeto qual-
quer, num projeto tout court, não necessariamente em nanotecnologia, é uma
discussão muito interessante. Na verdade, nós já discutimos sobre isso com o
doutor Paulo, e essa possibilidade parece-me desafiadora, é uma inovação
interessante e deve ser explorada. A pergunta talvez seja mais para a própria
Renanosoma. Até um desafio, uma pergunta para a Renanosoma tratar, como
viabilizar, como desdobrar essa idéia na prática.

Quando temos um projeto qualquer dentro da empresa, no caso da
Oxiteno, por exemplo, como é que funciona? A equipe é formada em função
das habilidades necessárias para desenvolver aquele projeto. Em relação aos
conhecimentos, cada um agrega alguma coisa para desenvolvê-los. Alguns
projetos já contam com cientistas da área de Humanas para, enfim, pesquisar
e antecipar reações do mercado final, por exemplo, como é que o mercado
final vai receber, qual vai ser a reação em termos de aceitação do produto,
aceitação da forma, do conceito do produto, inclusive.

Cada sociedade trata essas questões de forma diferenciada e alguns pro-
jetos já contam com pesquisadores dessa área. Isso não é feito pelo foco que
você estava falando. Para essa questão eu não tenho uma solução pronta para
oferecer, mas gostaria de enfatizar o interesse nesse tipo de encaminhamento.
Parece uma área muito interessante e que deveria ser explorada.
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Magda Zanoni – Sônia Dalcomuni pediu a palavra.

Sônia Dalcomuni – Bom dia a todos. Sou diretora do Centro de Ciênci-
as Jurídicas e Econômicas do Programa de Mestrado em Economia da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo. Em primeiro lugar, gostaria de me diri-
gir ao doutor Carlos Eduardo. Assim como você deu uma idéia da dimen-
são da Oxiteno em relação ao pessoal engajado em P&D&E, 140 pessoas, eu
gostaria que explicasse um pouco mais essa dimensão também no que se
refere aos investimentos, patentes e produtos que já estejam no mercado, ou
em vias de, a partir da Oxiteno, e quais deles teriam sido desenvolvidos em
pesquisa conjunta com o setor público.

Em relação ao professor Jacobus – na verdade este é o nosso terceiro
seminário, se nos lembrarmos bem –, desde o início tínhamos já em mente
alguns dos alertas e das sugestões da Royal Society of Engeneering, de Lon-
dres, a respeito das possibilidades e riscos das nanotecnologias, e um gran-
de desafio em tentar arquitetar algum tipo de governança de forma a
potencializar os benefícios e reduzir ao máximo as possibilidades de impac-
tos negativos, sociais e ambientais.

Neste terceiro seminário, embora o governo esteja muito bem represen-
tado pelas pessoas – Magda Zanoni (MDA) e Pedro Ivo, Rubens Nodari
(MMA) –, eu reitero, Paulo Martins, em que, para as próximas investidas,
precisamos insistir na presença do próprio MCT. Porque volta realmente
um pouco a questão que o colega apresentou: é como se a pesquisa, a ciência
e tecnologia acontecessem ao lado, alternativamente às discussões na área
econômica e social, não é? E tem toda uma questão de envolvimento, de
agenda, de recursos públicos, que na verdade deve definir um pouco ex ante
onde efetivamente nós podemos e devemos apostar mais esses nossos re-
cursos nas investigações.

Em relação à rede, ao professor Jacobus Swart, nestes já mais de cinco
anos de trabalho, eu gostaria de ter um pouco do balanço em termos do avan-
ço, além, obviamente, da composição da rede, da ampliação das áreas de es-
tudo, em relação a resultados, patentes. E, mais especificamente, em que me-
dida o professor sugeriria um aperfeiçoamento da política de C&T para a
área, na medida em que pudesse inclusive contemplar o que o professor colo-
cou como proposta à Renanosoma, que seria, por exemplo, enfocar algumas
áreas ou produtos com maiores possibilidades de impactos sociais e econômi-
cos. Em que medida isso poderia estar previamente contemplado na política
maior do Ministério da Ciência e Tecnologia? Obrigada.
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Participante 1 – Eu me dou muito bem com as pessoas físicas. Sempre
me saí bem com as pessoas. Agora, com as pessoas jurídicas, com as institui-
ções privadas, sempre me atrapalho muito, não consigo me acertar muito
bem. Preocupo-me muito com a questão das patentes, essa coisa toda. E se
nós tivéssemos patenteado o duplo sublinhado, o negrito, o sei lá o quê? Eu
sou fã das vacinas, eu tomo todas. Com 52 anos, vi algumas pessoas que,
mesmo com uma perna manca, mancando por aí afora, saíram-se bem com
as vacinas. Nós temos uma nova geração que não tem esse problema. Por
outro lado, eu vejo o seguinte: nós todos aqui botamos bastante dinheiro no
Proálcool, não é? Construíram-se tecnologias muito boas, tenho a impressão
de que esse pessoal está vendendo e não sei se está me devolvendo esse
dinheiro de volta. Não sei, parece que emprestaram dinheiro por três anos,
sem juro, sem correção monetária, numa época de inflação de 30%. Será que
estou tão errado assim? Será que esse valor é tão absurdo assim? Será que
deu dinheiro e só? Eu fico realmente preocupado.

A telefonia, por exemplo. Lutou-se duramente na construção de uma telefo-
nia, quando se chegou numa tecnologia, foi para a Telefônica, empresa espa-
nhola. Essa nova Telefônica vem e absorve. E agora tem telefone para todos.
Eu não sei, na época falou-se bastante, explorou-se bastante; por último, com
relação ao preço do telefone antes, comprava as ações, vendia as ações, ga-
nhava, tinha lá até um ganho grande, não sei. Fica uma conversa bem torta,
bem torta mesmo. Tinha gente que nem usava o telefone, comprava telefone
só para o negócio das ações. Mas a conversa que fica é outra. Então, como é
que se faz, a universidade trabalhando com recurso público, de repente nós
temos a patente do privado e como ficamos nós, a sociedade? Eu vim a este
evento, chamaram-me como trabalhador. Vim incorporado, não é? Agora, estou
incomodado com isso, não tenho respostas, gostaria de ouvir de vocês.

Richard Dulley – Tenho, instado por Paulo Martins, pesquisado a área
de Nanotecnologia e Agricultura, dentro do tema tecnologia, sociedade e
meio ambiente. Sinto que falta um pouco da parte técnica mesmo das nano-
tecnologias. Acho que os professores teriam mais capacidade de esclarecer
esse aspecto. Consigo entender o papel dos sensores na agricultura. A curto
prazo, dá para perceber sua aplicação na agricultura de precisão, a agricul-
tura inteligente, supercontrolada, o professor Jacobus referiu-se à irrigação.
Aí eu consigo entender o papel da nano.

Mas, do que eu li, não se sabe quando, mas afirmam que vai ser possível
produzir, por exemplo, suco de laranja bottom up. Então não vai precisar
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mais plantar e colher a laranja e tudo mais. Dá para entender isso. Agora, o
que eu não consigo entender para o setor agrícola, e acho que isso tem a ver,
inclusive, com uma mesa que não seria a de agricultura, é de onde viria essa
massa toda representada por toneladas e toneladas de suco bottom up? Gos-
taria que os palestrantes me dessem uma luz sobre essa questão.  Atualmen-
te, para se produzir laranja, é preciso plantar e colher laranja; se, entretanto,
vou produzir o suco de laranja diretamente, bottom up, de onde viria toda a
massa? Toneladas e toneladas de suco de laranja são produzidas no mundo
inteiro, e como é que vocês imaginam, ou podem me esclarecer, de onde é
que viria essa massa? Consigo entender a nano, o sensor, que foi construído
menor que um grão de poeira e consegue passar a informação; agora, e a
massa? De onde virá para que se possa produzir?

Já li também que o papel da agricultura seria produzir uma massa de
novos átomos. Mas seriam apenas átomos de carbono? Quer dizer, há ou-
tros átomos que possam produzir produtos agrícolas bottom up, retirados,
por exemplo, do lixo? Reorganizando os átomos em forma de laranja, de
pêra, em outras coisas. Vocês poderiam dar alguma luz para que eu possa
entender isso? Essa questão da massa, quando em muita quantidade, de
onde vem?

Luiza – Meu nome é Luiza, trabalho na Fundacentro, do Ministério do
Trabalho, na área de meio ambiente e saúde do trabalhador. Queria fazer uma
pergunta: sou química de formação e trabalho na área de agentes químicos e
a relação com a saúde do trabalhador, há uns 20 e tantos anos. Tenho tido
muita dificuldade, pois vocês sabem que ainda não conseguimos,
tecnologicamente, resolver vários problemas na área ambiental e na área de
saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador é muito mais complicado que a
ambiental, porque dar um nexo causal para uma doença que cientificamente
já está comprovada, há séculos até, pode-se dizer assim, não conseguimos até
hoje dar. Lógico, tem condições políticas, mas tem também o lado técnico.

Em termos técnicos, vou fazer uma pergunta: vocês acham que o desen-
volvimento da nanotecnologia, para fins de produção industrial, etc., está ca-
minhando da mesma forma em relação ao controle dos riscos? Nós sabemos,
por exemplo, que não existem filtros, equipamento para proteção respirató-
ria, hoje, para micropartículas. O que está acontecendo, tanto nos institutos
de pesquisa quanto nos institutos privados, se já estão gerando essa nova
tecnologia, como se protege a saúde desses trabalhadores que estão manipu-
lando esses materiais ou no tratamento desses efluentes? Como se trabalha
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isso? O desenvolvimento é o mesmo, ou nós estamos como durante as outras
revoluções que já ocorreram, tendo de correr atrás depois que esse risco foi
gerado? Esta é a pergunta que eu queria fazer.

Alexandre – Bom dia, meu nome é Alexandre, sou escritor e ambientalista.
Queria fazer três perguntinhas, que na verdade são uma só, para o professor
Jacobus, que é extensiva para o professor Carlos Eduardo. Tendo em vista que
a natureza é vista como algo a ser explorado sempre em função do lucro e que
o capitalismo e o livre comércio, agora em nível global, regem e controlam
toda a atividade produtiva humana, e ainda a grave crise ambiental que en-
frentamos, como esses avanços científicos vão impactar o meio ambiente e a
vida das pessoas? A outra pergunta é: P&D em nanotecnologia geram resídu-
os? Em caso positivo, o que é feito com esses resíduos? E uma pergunta tam-
bém, mais de ordem filosófica: quem de fato vai se beneficiar com a
nanotecnologia? O desenvolvimento dela só serviria para ampliar o abismo
social que já existe na sociedade?

Carlos Eduardo Calmanovici – São várias questões, lembrem-me se eu
esquecer alguma. Com relação ao investimento, é uma pergunta específica
da Oxiteno, eu vou tentar abranger algumas outras nesta resposta. O inves-
timento da Oxiteno, em dinheiro, corresponde a mais ou menos R$ 30 mi-
lhões por ano, o que é muito pouco comparado com o que a Petrobras mos-
trou. Mas esta é a dimensão da Oxiteno, que é uma empresa, repito, brasilei-
ra, uma empresa pequena, e nesse cenário é um investimento considerável.
Normalmente fazemos uma carteira de projetos muito direcionada para o
atendimento do mercado.

Nesse sentido, os projetos de uso imediato são gerados internamente, e
os projetos mais prospectivos, de mais longo prazo e de maior risco de su-
cesso são feitos com universidades. Hoje nós temos, se não me engano, mais
de dez projetos com universidades, alguns deles, esses que eu comentei, de
nanotecnologia. Especificamente o projeto que nós fizemos com a Unicamp
no passado, que gerou uma série de látex diferentes e particularmente um
nanolátex, foi um projeto aberto, quer dizer, as informações foram
disponibilizadas num programa de doutorado, uma pessoa fez o doutorado
com base nos dados desse projeto. Por conta do próprio doutorado, os da-
dos são públicos e foram publicados em várias situações. Com esse trabalho
não foi desenvolvido nenhum produto novo, mas foi gerada uma utilização
diferenciada de um produto comercial corrente.



66
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

Nos últimos cinco anos, a Oxiteno colocou no mercado mais de 120 pro-
dutos novos, efetivamente novos. Eu acho que 124, 125 produtos novos. A
margem de contribuição que vem de produtos novos na Oxiteno fica em
torno de 11%. Produtos novos são considerados, para fazer esse cálculo,
aqueles com menos de cinco anos de existência. Isso significa que o P&D,
apesar do esforço importante e justamente por conta desse esforço, alto cus-
to financeiro, inclusive, de investimento, também tem alguns indicadores
que são controlados com bastante interesse, ou seja, o P&D da Oxiteno, como
em qualquer outra empresa, imagino, tem de dar resultado, efetivo e com-
provado por meio desses indicadores. Novos produtos são um dos indica-
dores que a Oxiteno segue para verificar a consistência do P&D interno.

Voltando e tentando responder um pouco à parte toxicológica também.
O nanolátex é composto de partículas em dimensões micrométricas ou
nanométricas, eventualmente, que são geradas num meio disperso. Então,
não há contato físico nem por via respiratória, nem por via cutânea, não há
contato nessa condição em que ele é gerado, por polimerização e emulsão
num meio disperso. O solvente que se usa, no caso do látex, é água, que é
um solvente muito importante, mesmo do ponto de vista industrial. Eu não
queria entrar muito na parte técnica, mas só para dar uma noção, as partícu-
las do látex são feitas com o propósito de coalescer, formando filmes. Essa é
a principal característica. Por isso, esse tipo de produto é utilizado para fa-
zer qualquer tipo de revestimento. Como uma das aplicações mais importan-
tes, o nanolátex já é utilizado na Europa, por exemplo, para fazer verniz à
base de água. Esse verniz à base de água substitui o verniz de base solvente,
que é o verniz tradicional. Na medida em que as partículas do látex coalescem
e forma-se o filme, deixa de existir a partícula. Então não há mais possibili-
dade de contato físico com essas partículas, que já não existem mais.

Do ponto de vista toxicológico, do ponto de vista ambiental, tem um
ganho também, que é a eliminação, ou a possibilidade da eliminação de
solventes numa aplicação de verniz, por exemplo. Esse é o caso específico,
concreto, de que tratamos. Não estou aqui falando de outras possibilidades,
vantagens da nanotecnologia do ponto de vista do gasto de energia, ou ge-
ração de energia, mas do ponto de vista específico desse caso, do produto
que estudamos com o professor Galembeck, da Unicamp. Por que estou fa-
lando isso? Porque, novamente, a nanotecnologia não é uma indústria, um
segmento isolado, em cada uma das aplicações. Acho que, do ponto de vista
técnico, poderia tentar responder aos seus comentários, mas isso tem de ser
tratado caso a caso, porque cada caso tem uma especificidade própria e difi-
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cilmente conseguiríamos, em meu entendimento, generalizar um procedi-
mento, uma abordagem que desse conta de todos os casos da nano. Não sei
se faltou algum comentário. Posso continuar depois do professor Jacobus.

Jacobus Swart – Tomei nota de vários pontos. Primeiramente, os avan-
ços da rede. Nós temos cinco anos de rede, nosso maior resultado é, na ver-
dade, conhecimento e recursos humanos. Quer dizer, são grupos, sobretudo
universitários, onde formamos pessoas, o que é essencial para avançar nes-
sa área, e acho que esse é o produto principal da rede. Nosso trabalho é
formação de recursos humanos e temos publicado internacionalmente, pro-
duzido conhecimento. Temos muito pouco resultado materializado em pa-
tentes. Isso por dois motivos: primeiramente, quem deve patentear são, so-
bretudo, as indústrias. A Unicamp é uma exceção, ela está no topo das que
mais têm patentes no país, mas na verdade espera-se que isso seja função
das indústrias que vão fazer dinheiro com as patentes. Nós não temos, na
universidade, a cultura de patentear, nossa cultura é publicar. Acho que este
é um problema brasileiro também, Santos Dumont não se preocupou em
patentear o avião, ao contrário dos estadunidenses, os irmãos Wright, que
quiseram patentear e fazer dinheiro. É uma questão política e não cultural,
não é?

O país precisa de patentes, senão os outros ganham dinheiro em cima
do nosso trabalho. Um resultado, por exemplo, é esse da área de controle de
irrigação, em que já há uma empresa produzindo a primeira versão. Então,
acho que tem repercussão econômica e social. Outra questão, uma preocu-
pação sobre se esse dinheiro é investido, como é que vem uma empresa e
depois ganha com isso? Acho que essa questão é universal, no mundo intei-
ro governos sempre financiaram a inovação e depois a sociedade como um
todo ganhou. É para ganhar com ela. Tudo bem que a empresa ganhe espe-
cificamente, cresça, mas o capitalismo vive, é fundado nas empresas, que
dão empregos, que geram recursos. Não vou entrar em discussão se o capi-
talismo é bom ou não, mas é assim que ele funciona. Existe sempre o incen-
tivo do governo para a inovação, o que tem contribuído para o desenvolvi-
mento dos países.

Sobre a questão do perigo, controle, também quero que tudo seja testa-
do, não quero consumir nada que depois vá me fazer mal, tem de ser testa-
do cientificamente, mas não vou ser contra só porque é nano. Tem muita
coisa de nano que existe na própria natureza, sempre existiu e que não faz
mal. O transistor nanoeletrônico, por exemplo, não faz mal nenhum. Ele ser
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micro ou nano, em termos de efeito sobre o corpo humano é o mesmo, não
existe efeito. Mas pode ser que alguns cremes, algo relacionado à alimenta-
ção, ao vestuário, possa ter, e é importante que seja comprovado cientifica-
mente se faz mal ou não. Agora, sobre controle ambiental, poluição, eu acho
que a nanotecnologia vai até ajudar, gerando nova instrumentação. Toda
essa instrumentação com sensores pode checar a existência de vazamentos
de nanopartículas ou de poluentes. Acho que a nanotecnologia pode ajudar
o meio ambiente, mais do que não usá-la. Certamente há meios, como foi
dito, de as nanopartículas não ficarem em suspensão no ar, mas sim serem
manipuladas adequadamente, se você as restringe ao líquido e depois colo-
ca formas de controle, com medida e ação quando necessárias. Então acho
que a tecnologia é boa e pode ajudar.

A nanotecnologia beneficia a quem? Beneficia, em primeiro lugar, quem
fez a patente, quem produziu, quem inovou. Mas certamente também bene-
ficia os usuários. Na eletrônica dos anos iniciais, eram transistores grandes,
o custo de um computador só era admissível para as grandes empresas. Nos
primórdios, alguém da IBM falou: “Acho que tem mercado para cinco com-
putadores no mundo”. Porque a idéia, na época, era um computador muito
grande e muito caro. Depois foi sendo reduzindo o tamanho dos transisto-
res, assim como o custo, e hoje muitas pessoas podem ter computador e
telefone. Então a tecnologia beneficia, logicamente, quem inventa, quem pro-
duz e os usuários de forma geral.

Também foi colocada a questão de política para a área. Acho que falta
política no Brasil, sim. O país precisa definir melhores prioridades e, quan-
do define prioridades, ver oportunidades onde tem maior chance, investir
de verdade naquilo e não diluir fazendo tudo. Ninguém, nenhum país pode
fazer tudo. É bom definir prioridades, ver onde podemos ter maior benefí-
cio e fazermos um investimento com retorno.

Acho que isso falta no país. O governo, em 2003, definiu quatro áreas
prioritárias, mas as ações são muito lentas, quer dizer, acho que precisam
ser mais elaboradas, mais efetivas para incentivar essas prioridades, e tem
de ter política pública. Quanto à questão do bottom up, eu também não en-
tendo, quer dizer, eu também consigo visualizar a aplicação dos sensores
em toda a indústria eletrônica para melhorar a agricultura de precisão, con-
trole ambiental, aplicada à medicina; mas como fazer bottom up, quer dizer,
como sintetizar o suco de laranja? Aí estaria a questão, não é?  Eu acho que
é um sonho. Não sei se vamos chegar nisso. Também não sei me aprofundar
muito nessa questão. Acho que isso não vai aparecer durante a minha vida.
Quer dizer, quem sabe?  Acho que é isso, espero que não apareça.
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Tânia Magno – Bom dia a todos. Quero cumprimentar Paulo Martins e
agradecer pela minha presença aqui. Faço parte da rede já desde o início,
mas, infelizmente, no primeiro e no segundo encontros não pude estar pre-
sente. Quero parabenizar também a mesa. Mminha pergunta – não sei nem
se é uma pergunta, mas é uma preocupação muito grande. Estava aqui ou-
vindo as palestras, olhando o professor Jacobus e dizendo, eu sou cientista
social, somos dois mais dois, quatro, quatro mais quatro, oito, faço peque-
nas operações, mas não domino a física e a química. Até porque fiz o curso
de professora, sou professora primária e pouco vi de física, pouco vi de quí-
mica. Depois fui fazer Ciências Sociais e menos vi ainda. Então, o que eu
conheço da química e da física foi de uma filha que fez física e hoje é artista.
Não sei se a física inspirou a arte, mas está fazendo artes. Então eu fico pen-
sando no grande público.

Nós estamos, aqui, dentro da matemática tremendamente específica.
Tenho um colega da física, Mário Averaldo, que trabalha com astrofísica e
eu pedi uma vez que fizesse uma demonstração, falasse de sua teoria para
meus alunos de métodos de pesquisa, exatamente para entender essa
interdisciplinaridade e esse processo de criação que vale para todos os
campos. E o Mário conseguiu traduzir, obviamente sem fazer os modelos
matemáticos, a teoria dele de expansão e retração do universo, é com isso
que ele trabalha. E eu estava aqui imaginando como falar ao grande pú-
blico, que foi uma das questões, as diversas opiniões, difundir na socieda-
de, e digo como traduzir em linguagem, desculpem a brincadeira, lingua-
gem “mortal”, para que as pessoas entendam o que é a nanotecnologia, a
micro também. Porque acho que nem a isso se chegou. Para que a sociedade
possa se manifestar, porque, se você não entende, como vai se manifes-
tar? Você não se manifesta. Então, uma das grandes preocupações que
tenho é esta: como traduzir, sem reduzir, sem diminuir, sem perder a quali-
dade do que você está falando. Porque uma coisa é falar entre meus pa-
res; outra é ter um discurso e traduzir: “Olha, esse tipo de conhecimento
que nós estamos produzindo vai gerar isso e aquilo, ele tem tais e tais
condições”, para que a sociedade possa entender. E aí, sim, essa pessoa
poderá participar sem criar nem fobias nem manias. Porque isso é um
perigo, colocado bem pelo Carlos Calmanovici. Quer dizer, você de repente
cria sobre aquilo, “ah, é o bicho-papão, vai matar todo mundo”, ou então
é a “salvação do mundo”.

Todo novo conhecimento, por ser novo, em qualquer área, gera expec-
tativas, positivas e negativas, e isso é muito bom, porque faz com que haja o
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peso da balança, para que os “doutores Silvanas” não proliferem, mas tam-
bém não prolifere o outro lado. Minha preocupação, no caso da nanotecno-
logia, é traduzir de forma mais ampla esse novo campo, que não é tão novo,
de conhecimento. Até gostei dos exemplos dos insetos, quer dizer, isso é
algo que já existe, como estar tentando talvez até imitar a natureza e poten-
cializar, mas e os limites, e o alcance? Aí é questão ética. O que é, até onde se
vai e por que se vai até lá? E até onde a tentação do cientista pode ser freada
frente à tentação do capital? Este é um outro drama. Quer dizer, preciso
avançar, mas aí vem muito dinheiro, vão dar milhões de reais e eu aceito,
porque meu laboratório vai crescer, minhas viagens vão crescer, minha pro-
dução vai crescer, meu currículo vai crescer e, obviamente, minha carreira
vai ascender.

São questões que pesam nesse campo, sem entrar na questão específica
de cada desenvolvimento, de cada nanotecnologia. É uma questão em que
talvez nós, do campo das Ciências Humanas, no meu humilde e parco conhe-
cimento – sempre brinco, quando perco meu lápis-tabuada fico perdida – pos-
samos realmente integrar, inclusive, equipes multidisciplinares, inter-
disciplinares. O que vai fazer um sociólogo numa equipe desta? Se tiver de
trabalhar com o senhor nesta equipe, não vou fazer nada, vou ficar ali olhan-
do, até que consiga entender para traduzir para o meu campo de conheci-
mento. Honestamente, estou falando isto. Obrigada.

Gabriel – Olá, sou Gabriel, aluno de iniciação científica da Universida-
de de Mogi das Cruzes. Trabalho com nanotecnologia também lá com os
professores. Esses novos materiais possuem estruturas atomicamente modi-
ficadas, desconhecidas na natureza, por exemplo, nanotubos, que têm pro-
priedades eficientes como resistência, condução de eletricidade, que até
pouco tempo atrás não existiam na natureza. Sabemos também que pesqui-
sa, em qualquer área, busca o bem-estar da humanidade e, além de tudo,
sabemos de fato que o uso intensivo de materiais químicos traz consigo da-
nos ao meio ambiente e à humanidade. Então, gostaria de saber se já temos
laboratórios que estão estudando, antes de levar ao mercado, a biodis-
ponibilidade, a biodegradabilidade e a toxicidade desses novos nanomate-
riais frente às células biológicas, fungos, bactérias, orgânicos primordiais
que realizam a secagem de nutrientes. Porque esses novos produtos, natural-
mente, vão perder a eficiência, a utilidade, então eles terão de ser reciclados
e vai haver interações biológicas nesse processo. Existe alguma legislação
que controle a produção desses novos materiais? Obrigado.
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Magda Zanoni – Eu queria dar uma palavrinha a respeito das interven-
ções que foram feitas. Um pequeno esclarecimento que vem por meio da
intervenção de Tânia Magno sobre o que eu vou fazer, como socióloga, tra-
balhando com o professor Jacobus. Acho que é interessante a pergunta, por-
que realmente são questões mais epistemológicas e metodológicas de como
construir a ciência e de como, digamos, executar a pesquisa. Entraria, então,
no aspecto que foi citado aqui várias vezes, do conceito de interdisci-
plinaridade e de multidisciplinaridade, que, me parece, está estreitamente
ligado a todas as questões que colocamos. Constatou-se realmente que a
questão da tecnologia, pelos dois palestrantes, pode beneficiar a sociedade;
que a pesquisa propriamente dita, em nano, tem várias aplicações que não
devem incitar o medo na sociedade.

Evidentemente qualquer inovação suscita esperanças e medos, e não
por acaso. Nós estamos relembrando – um parêntese – que este ano faz 25
anos de Chernobyl, com 200 mil contaminados, muitos deles já falecidos.
Então, acho que são considerações que temos sempre de ter nas nossas, di-
gamos, defesas do progresso científico e tecnológico. Nem sempre o pro-
gresso científico e tecnológico dá bons resultados. Sinto muito, mas dá óti-
mos resultados em certos aspectos e dá ruins por outro. E a sociedade desen-
volve medos porque historicamente alguns acidentes graves situam-se na
memória das pessoas.

Assim, quando aparecem as nanotecnologias, nosso problema aqui não
é o medo da nanotecnologia, mas é, retrospectivamente, quais foram as tec-
nologias que, talvez de modo bastante acelerado, desenvolveram-se e não
trouxeram os resultados esperados. Quando se pensa, como o professor Ja-
cobus Swart falou, na laranja e no impacto da nanotecnologia sobre a produ-
ção do suco, eu me lembro, em função dos estudos que fiz sobre a Europa
num processo de análise de impacto da Revolução Verde, sobre como as
populações rurais tratavam os recursos naturais; na Inglaterra, na França e
em outros países está se revendo uma série de tecnologias que culminaram
em desemprego...

A União Européia teve um esvaziamento de 12 milhões de agricultores
para os centros urbanos. Hoje a França tem 3 milhões e 500 mil desemprega-
dos graças às tecnologias. Graças ao trator, à química, aos agrotóxicos. En-
tão, não quero ser parcial, acho que nas intervenções dos dois colegas inte-
ressou-me muito tudo aquilo que diz respeito à saúde, à melhoria das con-
dições de vida; interessa-me menos, digamos, num segundo nível, o proble-
ma do mercado, acho que o mais destacado nas intervenções.
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O Brasil tem de ser competitivo, isto é uma posição dominante hoje na
Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia (CTN-Bio), é o ponto prioritário.
Nós, que estamos querendo fazer da biossegurança uma luta contra a
biotecnologia e os transgênicos, não estamos respeitando a competição do
Brasil no nível internacional, estamos impedindo que o Brasil seja vanguarda
mundial nessas pesquisas. Isso é o que dizem os cientistas que pesquisam
biotecnologia e os transgênicos. Então eu me pergunto: será que a competi-
ção, ou a competitividade do Brasil em relação ao mundo, vai implicar repetir
os mesmos erros que os países desenvolvidos já assumiram e já criticaram
muitas vezes? Acho que a discussão foi muito interessante porque mostrou,
por um lado, a distância que existe entre a ciência, as técnicas, a tecnologia, as
Ciências Tecnológicas e as Ciências Sociais.

Evidentemente, o professor Jacobus faz uma pesquisa extensa, necessá-
ria; o doutor Carlos também, mas ela não é acessível nem aos pesquisadores
de outros campos científicos, porque seu objeto é particular, específico. Evi-
dentemente, quando o doutor Carlos diz que quanto menor a dimensão,
maior é a equipe, é uma equipe dentro das ciências, dentro da física, dentro
da química, dentro da biologia, então é uma pesquisa que eu diria multi-
disciplinar – o “inter” tem diferença – no campo das Ciências Exatas e Tecno-
lógicas. Uma interdisciplinaridade seria a interação no quadro de uma equi-
pe interdisciplinar, onde todos têm de se instruir em uma forma de diálogo
e de trocas por intermédio de um glossário para se entenderem, em um glos-
sário das diferentes ciências. É assim que se vai praticar um diálogo. Há
instrumentos e dispositivos para construir essa interdisciplinaridade, mas
diria também que o quadro teórico da problemática é a relação das socieda-
des com a natureza.

A prova é que na nanotecnologia são os materiais, são os elementos físi-
cos e na biotecnologia é a questão da vida, dos genes, do DNA, etc. São
relações que põem em contato a sociedade com a natureza e, neste caso,
parece-me que é importante que as Ciências Sociais se apropriem do campo
da tecnologia com as Ciências Exatas, mas o diálogo tem de traduzir, e este
é o grande ponto da interdisciplinaridade, é trabalhar conjuntamente uma
problemática. Não significa que as ciências técnicas, as tecnologias, as Ciên-
cias Exatas construam uma problemática e depois se acrescentem o sociólo-
go, o antropólogo, o filósofo para vir tratar das possíveis questões que já
surgiram.

O diálogo tem de ser feito e é difícil. Eu trabalhei na França, há 20 anos,
em programa de Ciências Sociais e ciências duras, como se diz, e não é fácil
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resolver esse diálogo. Mas, por exemplo, estava anotando nas intervenções
o que é que seria, numa problemática de relações sociedade e natureza, em
que as interações se fazem numa interface que se chama tecnologia, a cons-
trução dos dispositivos que nós temos para explorar a natureza, os recursos
disponíveis em todas as escalas, micro, mini, macro, que uma sociedade
constrói a partir da sua cultura. Mas aí, qual é a problemática global que
permite hipóteses particulares, num primeiro momento uma hipótese glo-
bal e num segundo momento uma hipótese particular a cada campo e objeto
científico? Se sou um cientista social e vou trabalhar num quadro das
nanotecnologias, desde o início a formulação das hipóteses surge, há neces-
sidade de formulação. Então, digamos, a hipótese do campo das Ciências
Sociais: o emprego, o mercado, as políticas públicas, foi o que surgiu aqui,
eu estou recuperando, não é? O emprego, o mercado, as políticas públicas, o
acesso às tecnologias, a apropriação do saber e dos benefícios do produto,
tudo isso vocês levantaram aqui. Isso é campo para as Ciências Sociais.

 Ao mesmo tempo, dentro das hipóteses que eu relacionaria com o am-
biente, há todas as questões: modificações dos ecossistemas, ruptura dos
equilíbrios, poluições, ou não. Essas hipóteses têm de ser levantadas num
primeiro momento conjuntamente e depois cada pesquisador vai trabalhar
em seu campo, mas continuando a comunicar os resultados parciais das
pesquisas com o grupo das ciências e das tecnologias. Esse é um trabalho
interdisciplinar, de diálogo. E o professor Jacobus vai-se acostumar, nesse
contexto, a falar uma linguagem mais simples, porque senão a Tânia não vai
entender absolutamente nada. Mas é fácil traduzir, não vão ser traduzidos
os conceitos, a terminologia, porém sem perder o rigor. O problema nosso,
dos cientistas, é que temos um rigor tão fechado que não conseguimos ex-
plicar sem perder o rigor. E nosso exercício, acho, é explicar para aqueles
que têm outro nível científico, pertencem a outro campo, trabalham com
outro objeto, sem perder o rigor. Mais adiante, isso significa também expli-
car para a população aquilo que acontece, os resultados, o produto, os bene-
fícios, os riscos e as vantagens, com rigor, mas de maneira que possa ser
compreendida.

Aí acho que entra todo o nosso problema da ciência, Ciências Sociais,
Ciências Ambientais, Ciências Tecnológicas, que é a dificuldade que temos
de transformar a terminologia dos nossos resultados e da nossa pesquisa
sem perder o rigor, para obter resultados que as populações possam com-
preender. Quando falo de apropriação social do conhecimento, é isto que
quero dizer. Como posso fazer com que uma população de periferia, ou ru-
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ral, que não tem instrução alguma, possa entender os benefícios da nano-
tecnologia, os perigos da biotecnologia, etc.?

Acho que, para nós, um país enorme, com tanta carência em nível cultu-
ral, seria necessário distinguir a interdisciplinaridade da multidisciplinari-
dade, porque é uma questão de método e é importante. A multidiscipli-
naridade consiste em termos vários cientistas, das várias áreas, cada um
trabalhando para responder a uma questão, sem uma construção comum.
Há momentos de interações, mas a construção não vai desde a problemáti-
ca, ciência, tecnologia e sociedade, até a produção dos resultados, incluindo
o princípio de precaução, a ética, etc.

Na multidisciplinaridade, as pessoas citam um relatório e um pesquisa-
dor de certa área tem de dar uma resposta a uma situação. A interdis-
ciplinaridade é um caminho construído em comum, com a construção de
uma problemática comum, com a definição de objetos híbridos, que não são
só puramente sociologia, mas que têm uma amplitude maior. Devemos traba-
lhar esses conceitos, porque só nesses casos é que conseguimos ter um diag-
nóstico global. Acho que, no caso das nanotecnologias, elas já estão bastante
avançadas no Brasil, há um financiamento importante do MCT. Parece-me
que seria muito interessante o trabalho com as Ciências Sociais para poder
proporcionar, num certo momento (claro que a pesquisa em termos heu-
rísticos tem de continuar), uma seleção pela sociedade. O que é que interes-
sa para a sociedade? Em termos de saúde do trabalhador, em termos de
saúde em geral, em termos ambientais, quais são as nanotecnologias que
vão ter impacto para o progresso das condições de vida das populações,
para evitar a destruição ambiental? E não só me referindo ao mercado, por-
que acho que, neste aspecto, a regulamentação governamental tem de ter
mão firme, porque a mão invisível do mercado nem sempre traz benefícios
ao conjunto da população.

Penso que nossa proposta para a Renanosoma seria desenvolver, talvez,
uma experiência modelo, ou piloto, uma experiência de trabalho conjunto,
com as Ciências Sociais, tentando definir as temáticas dentro de uma pro-
blemática comum. Então, eu faço bem essa distinção entre inter e multi. É
claro que a interdisciplinaridade é a mais difícil, mas me parece que ela nos
leva a uma construção do saber e depois, no quadro da inovação meto-
dológica, chegaria a um trabalho participativo na pesquisa, que é outra eta-
pa do problema: como trabalhar com a participação das populações e não só
para as populações; que papel representam as populações com o que nós
trabalhamos no nosso quadro de pesquisa.
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Carlos Eduardo Calmanovici – Gostaria de fazer um comentário muito
breve. Essa discussão inter versus multidisciplinaridade lembra-me muito o
período em que trabalhei no IPT e tínhamos essa discussão. Acho que o
próprio IPT é um exemplo do que pode ser. O IPT é um instituto
multidisciplinar ou interdisciplinar? Ou quer ser o quê? Qual é a visão de
futuro deste instituto? Ou seja, acho que essa é uma experiência necessária,
tem de acontecer e nós devíamos começar pelo lado mais fácil. Onde e como
é mais fácil implementar isso? Talvez pela própria universidade.

Em relação ao seu comentário sobre tradução, como é que se traduz, ano-
tei como decodificação. Como é que podemos decodificar uma questão. Por
que decodificação? Porque, na verdade, para mim não se trata de passar para
o outro lado para entender o outro, não necessariamente. Por isso também
falei em convergência e não coincidência, quer dizer, não é preciso estar do
lado do outro. Não entendi mais da metade da apresentação do professor
Jacobus, também. Quer dizer, por quê? Nós estamos falando em área quími-
ca, em área eletroeletrônica, em Agricultura, em Economia, quer dizer, são
tantas áreas, é uma diversidade tão grande que, mesmo para os técnicos, é
muito difícil transitar de uma para outra. Imagino que, se um sociólogo ou
um antropólogo, ou o que fosse, tentasse se aventurar nesse trânsito, dificil-
mente teria sucesso, dificilmente mesmo. Então, para mim, trata-se de ter
mecanismos para decodificar as informações e que elas sejam operacionais,
para que cada um faça a reflexão dentro da sua ótica; acho que essas diferen-
tes óticas se complementam e são o motor de evolução do conhecimento.

Com relação a um ponto importante, o da legislação, que eu saiba não
existe legislação específica sobre isso. Não sei se tem de existir uma legislação
específica porque, novamente, a nanotecnologia não é uma indústria, uma
área clara, concreta, é uma dimensão, é a forma de trabalhar uma escala. En-
tão, os controles devem existir, já existem, para os produtos que são lançados
no mercado hoje, esses produtos passam por controles. O que não pode acon-
tecer, em minha opinião, é parar de pesquisar. Porque, quando a gente pára
de estudar, o conhecimento não avança. Só conseguimos entender melhor,
controlar a tecnologia, na medida em que esses estudos continuam.

Quando, por alguma razão, esses estudos são interrompidos, o que acon-
tece é o favorecimento de atividades paralelas. Quem não respeita as legis-
lações, quem não respeita esses controles lança os produtos do mesmo jeito,
porque isso é uma marcha que está acontecendo. Está acontecendo e, aí sim,
sem controle nenhum da sociedade. Então, para mim é fundamental, para
avançar no conhecimento e no domínio desses controles e regulamentações,
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continuar e dar prosseguimento aos trabalhos, de forma, como várias pesso-
as comentaram, direcionada, de forma estruturada, mas continuar as pes-
quisas nesse sentido.

Jacobus Swart – Também não pretendia explicar de modo que vocês
saíssem daqui entendendo tudo que nós fazemos, não é, em meia hora. Eu
seria um excelente educador se conseguisse isso, mas pretendi dar uma idéia,
o tipo de estruturas, talvez a maioria aqui seja da Sociologia ou de outras
áreas; acho que conseguimos discutir, por exemplo, propriedade. Acho que
deu para passar essa mensagem e para vocês terem alguma idéia, nessa área,
do que é a nanotecnologia. Agora, realmente é uma questão muito comple-
xa e de fundamental importância as pessoas se educarem. Foi citada a edu-
cação, sobretudo dos jovens, dos nossos professores da área secundária,
aqueles a quem é fundamental dar mais cursos, que façam reciclagem e pos-
sam transmitir conhecimentos multidisciplinares para seus alunos, para que
eles se interessem pela área e comecem a se empolgar por ela.

Acho que isso é totalmente possível, mesmo para a população mais po-
bre. Eu mesmo sou filho de pessoal do campo, sem-terra, quer dizer, apesar
de trabalhar no campo, meu pai nunca foi dono de terra, mas eu segui e me
interessei pela ciência. Então acho que é um papel muito importante tentar
motivar os alunos e formar melhor os professores, para que possam trans-
mitir mais conhecimentos de Química, Física, Biologia e outras ciências. E
isso vai dar emprego, quer dizer, se nós tivéssemos muitos engenheiros para
projetar os circuitos integrados, estaríamos com muitas empresas interessa-
das em vir aqui para participar dos projetos.

Hoje eles estão indo para Índia e China porque tem muito engenheiro
lá, e mais barato que o americano e o europeu. Assim, se tivermos pessoas
com formação nessa área, vamos gerar empregos.

 O aluno de iniciação científica disse que não existem nanotubos de car-
bono na natureza. Existem, sim. Na fogueira formam-se também nanotubos
de carbono, forma-se um monte de produtos, inclusive nanotubos de carbo-
no, então eles existem na natureza há milênios. Mas, logicamente, concordo
que a preocupação ambiental é uma preocupação que deve existir e, nova-
mente dizendo, acho que a instrumentação, a nanotecnologia, vai ajudar no
combate, identificação e controle da questão ambiental. Acho que é isso.

Paulo Martins – Gostaria de agradecer ao professor Jacobus, a Carlos
Eduardo, a Magda, aos presentes. Obrigado.
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Sessão 2
Sociedade civil e nanotecnologia

6 de novembro de 2006 Tarde

Coordenador: Edmilson Lopes Júnior
Palestrantes: Sílvia Vignola, Liliane Rezende, Kurt Politzer

Edmilson Lopes Júnior – Boa tarde, vamos recomeçar. Vou coordenar a
mesa da tarde, intitulada Sociedade Civil e Nanotecnologia. Para tanto, con-
vidamos Sílvia Vignola, do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec); Liliane
Rezende, do Dieese, que irá substituir Clemente Ganz Lucio; e Kurt Politzer,
da Associação Brasileira da Indústria Química (Geteq). Começaremos pela
doutora Sílvia.

 Sílvia Vignola – Preparei uma fala de 15 a 20 minutos e inicio agrade-
cendo o convite para participar desta mesa e evento, que se propõe a discu-
tir uma questão tão importante na sociedade contemporânea. Dividi minha
fala em dois momentos. Um deles é uma breve análise da situação e depois,
colocações relacionadas a preocupações que temos em relação à
nanotecnologia.

Também minha fala será focada muito na visão de uma entidade de
defesa do consumidor que participou ativamente das discussões sobre a
entrada da biotecnologia no país e que discute a questão do consumo den-
tro de um contexto de sustentabilidade e responsabilidade social. É assim
que o Idec discute consumo e defesa do consumidor.

Para quem não conhece o Idec, muito rapidamente vou apresentá-lo. É
uma entidade civil, que vai comemorar 20 anos no próximo ano. Foi criado
em 1987, é uma entidade sem fins lucrativos, não tendo vínculo com o go-
verno, com empresas ou partidos políticos. Os recursos financeiros que sus-
tentam o Idec são oriundos dos associados. Portanto, associem-se, pois pre-
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cisamos e gostamos desta característica, desta sustentação. A missão do Idec
é promover educação, conscientização e defesa dos direitos do consumidor
e a ética nas relações do consumo, com independência política e econômica.
Esses princípios de transparência e independência são princípios que preza-
mos muito.

Inicio minha fala dizendo que, quando Paulo Martins, que coordena o
evento, nos convidou, nossa primeira reação foi questionar o convite, com o
argumento de que estamos ainda nos preparando para a discussão da
nanotecnologia. Nós só estamos aqui porque Paulo frisou a importância de
nossa participação argumentando que, se uma entidade civil estava
engatinhando na discussão da nano aqui no Brasil, isso vinha acontecendo
em outros países também, da União Européia, da América do Norte, enfim.
E é neste contexto que nós estamos aqui.

Estamos nos preparando para essa discussão, que não é pequena. Por-
tanto, se tentarmos descrever como uma entidade da sociedade civil e de
defesa do consumidor se relaciona com a nanotecnologia, acho que pode-
mos, sem erro, afirmar que pouco ou quase nada sabemos dessa matéria,
principalmente se considerarmos suas potencialidades e como ela poderá
afetar nossas vidas.  Suspeitamos, mas não podemos afirmar neste momen-
to, que nós já estamos convivendo com produtos produzidos por meio des-
sa tecnologia, mas só suspeitamos, porque não temos informação se esses
produtos já estão fazendo parte de nosso cotidiano, e muito menos sobre os
riscos, tanto para a saúde como em relação aos impactos ambientais, que
essa tecnologia pode acarretar. Nesse cenário, portanto, fica claro que a situ-
ação é de quase total ignorância. Simbolicamente, portanto, a melhor tradu-
ção para essa situação é um ponto de interrogação. E nessa brevíssima aná-
lise de situação já passo para as preocupações, que não são poucas.

Acredito que, nesse momento em que o ser humano desafia a natureza,
colocando a técnica acima de tudo, as preocupações são sempre muito gran-
des. Na busca de informações sobre o que é nanociência e nanotecnologia,
as informações sempre tendem a enfatizar as imensuráveis vantagens desse
não tão novo campo do saber. Poucos são os cientistas preocupados em
manifestar suas opiniões em relação a impactos políticos, econômicos, soci-
ais e riscos à saúde e ao ambiente que essa tecnologia pode ocasionar.

Utilizando como exemplo uma experiência que o Idec viveu ativamente,
a introdução da biotecnologia no Brasil, podemos dizer que os resultados de
nossa atuação foram frustrantes. E explico: o Idec e outras entidades de defe-
sa do consumidor e entidades ambientalistas manifestaram-se, desde o início
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da década de 1990, frente à possibilidade da introdução de alimentos
transgênicos no mercado. Vocês devem ter acompanhado isso pela imprensa.
O Idec e outras entidades manifestaram-se ativamente frente a essa possibili-
dade. Não porque éramos contra os avanços da ciência, absolutamente, não é
esta a nossa posição. Mas queríamos algumas informações que não consegu-
íamos obter e que até hoje nos são negadas. Informações, por exemplo, sobre
a segurança desses produtos, que infelizmente até hoje não temos.

Fizemos campanhas de esclarecimento, manifestações exigindo o com-
promisso das indústrias com seus consumidores, no sentido de aguardar
mais informações sobre a segurança dos transgênicos; pressão junto ao go-
verno para a utilização do princípio de precaução como fundamento dos
seus regulamentos de condutas; articulação com entidades nacionais e in-
ternacionais que partilhavam das mesmas preocupações que nós tínhamos;
e ações judiciais contra o governo. O resultado foi uma medida provisória
liberando uma safra clandestina de transgênicos no Rio Grande do Sul, pos-
teriormente à aprovação da Lei de Biossegurança pelo Congresso, com o
artifício de mesclar a discussão de transgênicos com a questão das células-
tronco. Então todos vocês se lembram do que víamos na televisão.
Paraplégicos e tetraplégicos na porta do Congresso, obviamente sensibili-
zando os congressistas e desviando a atenção do real conteúdo da lei, que
era a discussão dos transgênicos. E a lei foi aprovada.

Paralelamente, a atuação da Comissão Técnica Nacional de Bios-
segurança (CTNBio) também precisa ser acompanhada e aprimorada. A
CTNBio foi criada em 1995, antes, portanto, da aprovação da Lei de
Biossegurança e se vocês navegarem pelo site da CTNBio vão observar quão
delicada é a atuação da comissão. Primeiro, que ela é muito poderosa, por-
que vai dizer o que pode e o que não pode, o que vai e o que não vai ser
aprovado, portanto, ser comercializado. E há um documento, acho que foi
disponibilizado nesta semana. Vou ler aqui um trecho dele. Um documento
que foi elaborado num encontro da CTNBio e das comissões de bios-
segurança, que aconteceu em Florianópolis. Eles recomendam, por exem-
plo, alterações no regimento da CTNBio, pois hoje a aprovação de um pro-
duto precisa de dois terços de aprovação dos membros da CTNBio. Reco-
mendam que seja feita pela maioria simples, argumentando que é uma ques-
tão democrática. Consideram que aprovar por maioria simples é uma ques-
tão democrática.

O documento solicita também que seja revista a presença da Procura-
doria Geral da República nas reuniões da CTNBio. A presença da Procura-
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doria Geral é entendida por muitos membros da CTNBio como uma intro-
missão, e hoje é causa de grande contrariedade entre seus membros. Então
estamos falando do Ministério Público, ou seja, da participação da instância
do Judiciário, acompanhando as reuniões, que já era prevista e só conseguiu
ser formalizada no início deste ano. Existe uma procuradora que acompa-
nha as reuniões e a presença dela está sendo questionada.

Os pesquisadores e os cientistas que compõem a CTNBio são doutores,
como boa parte de vocês. Eles acham que a presença do procurador é uma
interferência, considerando que a comissão deveria ser eminentemente téc-
nica. E aí gostaria muito de termos a oportunidade de discutir se essa ques-
tão da nanotecnologia não é importante demais para ficar só nas mãos dos
cientistas e dos técnicos.

Ainda citando o mesmo texto – da Revista da Fapesp, que traz esses co-
mentários –, a procuradora Maria Cordioli explicou que ela não estava ali
para interferir nas decisões da CTNBio, mas, sim, para garantir a transpa-
rência e a democracia dentro da comissão. A comissão, segundo ela, não
está consciente de seu papel. Maria Cordioli disse isso numa entrevista ao
jornal Valor Econômico. Não é só dizer se um produto será autorizado cienti-
ficamente, mas também que devem ser avaliados o viés ambiental, o traba-
lhista e os direitos do consumidor. Um dos primeiros atos da procuradora
foi exigir que os membros assinassem uma declaração de conflitos de inte-
resse, sob pena de perderam seus mandatos na comissão. É certo que esse
assunto deveria ter sido tratado nas primeiras reuniões da CTNBio, mas
acabou sendo relegado diante de demandas mais importantes e do excesso
de trabalho que é repassado para a comissão. Seguiu-se, então, um debate
sobre o tipo de declaração que deveria ser seguido e essa declaração em
relação aos conflitos de interesse até hoje não existe.

Além de exigir, portanto, uma atuação muito transparente da CTNBio,
restou à sociedade brasileira pressionar o governo a cumprir a lei que obriga
a rotulagem dos transgênicos. Tudo isso pode ser facilmente transportado
para a questão da nanotecnologia. Entretanto, quando vamos brigar por um
direito que está garantido em lei, o direito de saber se um produto é elaborado
com uma determinada tecnologia, deparamos com outro tipo de problema:
não existem laboratórios em número suficiente e laboratórios independentes
para verificar se a informação de rotulagem ou a ausência dela é verdadeira.
O produto transgênico precisa ter o símbolo de que contém um componente,
um ingrediente transgênico, então, na ausência desse símbolo, em princípio
podemos supor que o alimento está isento de um transgênico. Agora, como é
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que vamos checar isso? Temos de fazê-lo por meio de análises laboratoriais
independentes. Infelizmente, não temos laboratórios independentes em nú-
mero suficiente para esse tipo de checagem. Portanto, nesse momento estamos
pensando em fazer valer um direito constitucional que está garantido na nos-
sa Constituição, que é o direito à informação, reafirmado pelo Código de De-
fesa do Consumidor e pelas leis correlatas, mas que, na verdade, infelizmente
é um direito neste momento negado a todos os brasileiros.

Se existe essa preocupação com a biotecnologia, com a nanotecnologia,
essa preocupação é imensamente maior, porque não temos mais o limite do
DNA, agora é tudo, tudo pode ser modificado.

Temos muitas preocupações, sim, em relação às novas tecnologias, pois
tudo indica que está faltando ciência, ciência entendida em seu sentido am-
plo. Neste momento, o conhecimento científico já satisfaz os interessados
em utilizá-lo para a criação de novos produtos e auferir grandes lucros. Es-
ses conhecimentos, entretanto, ainda não são suficientes para garantir a ino-
cuidade desses produtos e a segurança em termos ambientais. A avaliação
dos riscos desses produtos é cada vez mais complexa e também neste cam-
po os cientistas vão ter de ser suficientemente competentes para gerar tec-
nologias que permitam essa avaliação.

Enfim, algumas perguntas precisam ser respondidas: quem são os mai-
ores interessados nas novas tecnologias? Quais as vantagens e riscos políti-
cos, sociais e econômicos que elas geram? Quais os riscos à saúde e as conse-
qüências negativas para o meio ambiente que elas podem ocasionar? Quem
serão os responsáveis por eventuais danos? Quem controla a atividade cien-
tífica para garantir os princípios da bioética e da biossegurança? Os órgãos
reguladores estão suficientemente preparados, estão suficientemente inde-
pendentes para avaliar produtos e liberá-los para ampla utilização pela so-
ciedade? Enquanto essas perguntas não forem objetivamente respondidas,
as preocupações da sociedade só tendem a aumentar.

Se a ciência tem como pré-requisito a liberdade, a liberdade, num con-
texto democrático, tem seus limites estabelecidos pelo outro. No campo lite-
rário, Riobaldo, de Guimarães Rosa, lá em Grande sertão: veredas, quando
andava pelos sertões das Gerais, já constatava que viver é muito perigoso.
Mas na sociologia moderna vou citar Ulrich Beck, que profetiza que a socie-
dade virou um laboratório onde ninguém se responsabiliza pelos resulta-
dos das experiências.

Enfim, eu acredito que, quando discutimos nanotecnologia, biotec-
nologia e outras novas tecnologias que com certeza virão, não estamos só
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discutindo no âmbito da tecnologia e da ciência, mas também no da demo-
cracia e da política. Portanto, as perguntas precisam ser respondidas, senão
à sociedade só restará insegurança ou submissão, e essa não é a sociedade
que nós desejamos. Obrigada.

Edmilson Lopes Júnior – Muito obrigado, doutora Sílvia. Agora passa-
mos a palavra para a doutora Liliane Rezende, do Dieese.

Liliane Rezende – Boa tarde às pessoas convidadas para a mesa, aos
organizadores. Gostaria de dizer que estou aqui na missão de substituir nosso
diretor técnico. No momento, este é um debate tão novo, mas ao mesmo
tempo tranqüilo, porque o Dieese tem um fazer e uma reflexão coletiva que
nos preparam para estar aqui e trazer as reflexões que vêm no tempo cami-
nhando com as inovações tecnológicas das últimas décadas.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao convite de estarmos nesta
mesa e também agradecer ao professor Paulo Martins por nos ter cedido o
livro do Segundo Seminário Internacional de 2005, sobre Nanotecnologia,
Sociedade e Meio Ambiente, que mostra a amplitude, a complexidade e os
desafios que este debate traz, mas ao mesmo tempo nos traz mais conforto
por estar participando desta palestra, podendo contribuir com as indaga-
ções.

A leitura do livro foi muito interessante e instigante. Mostra que a
nanotecnologia tem uma abordagem junto, a partir da nanociência. É algo
que não é novo, pois, enfim, está na história do homem, em sua relação com
a natureza, na descoberta, no empirismo, na tentativa de experimentar, de
errar e de criar instrumentos. O homem-ferramenta é uma característica
antológica da humanidade, na medida em que, em suas relações com a na-
tureza, busca instrumentos e ferramentas para lidar. Ferramentas que lhe
propiciam maior sensibilidade em todos os seus sentidos, ver, ouvir, sentir e
tatear. Nesse aspecto, o caminho da humanidade, nessa história, construin-
do tecnologias e novos instrumentos, não é antigo.

De certa forma, sentimo-nos mais confortáveis e bastante otimistas, por-
que este já é o terceiro Seminário Internacional de Nanotecnologia no Brasil
que a Renanosoma organiza com seus patrocinadores, e vamos ter o primei-
ro seminário decorrente desta semana, ao final dela, trazendo o tema da
nanotecnologia e os trabalhadores. Nessa perspectiva de um processo no
Brasil, percebemos que as coisas estão caminhando, avançando, num ritmo
talvez não desejado por uns e outros, mas num ritmo que traz o debate para
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mais próximo da sociedade. Começa um processo, um caminho de aproxi-
mação.

Da leitura do livro, percebemos a dimensão que a nanotecnologia tem
em sua amplitude, em sua historicidade e, ao mesmo tempo, permite dialo-
gar com nossa proposta e com a opção epistemológica. O Dieese – uma enti-
dade que comemora seus 50 anos este ano, fundada pelo movimento dos
trabalhadores ainda em meados dos anos 1940 – estrutura-se, para traba-
lharmos o como e o porquê de todas as mudanças que impactam o mundo
do trabalho. Nesta perspectiva, das inovações tecnológicas, nesse nosso es-
paço de intervenção junto aos trabalhadores organizados no Brasil, traba-
lha-se com o fato de que as inovações tornaram-se mercadorias, na medida
em que as invenções foram desenvolvidas. As novas invenções tornam-se
mercadoria, ou seja, estão no cenário, no cotidiano do mundo do trabalho e
o Dieese tem alguma coisa a dizer sobre isso, na história de suas interven-
ções, de suas produções e publicações.

Nesse sentido, o segundo momento de minha fala vai apresentar um
pouco dessa história do Dieese, na discussão do tema inovação tecnológica
junto ao movimento dos trabalhadores. E também fazer algumas perguntas,
indagações, porque também para nós a abordagem, a visão de mundo que a
nanotecnologia traz tem um conteúdo e uma novidade que precisamos qua-
lificar e para a qual devemos nos preparar.

Gostaria de dizer também, antes de trazer as perguntas e essa produção
e atuação do Dieese no campo da inovação tecnológica junto aos trabalha-
dores, que é, sobretudo, importante percebermos que é necessário repensar
a todo momento nossa ação cotidiana, os instrumentos de pesquisa, os ins-
trumentos de assessoria e intervenção junto aos trabalhadores. É essa a nova
visão de mundo que a nanotecnologia traz e nos coloca.

Hoje de manhã, a professora Magda estava mostrando toda uma pers-
pectiva e toda uma mudança metodológica que o tema nanotecnologia traz,
na medida em que não só a multidisciplinaridade é importante, mas a
interdisciplinaridade. Ou seja, em que medida o nano, o microuniverso
nos coloca do ponto de vista da ciência social, da ciência humana, o uni-
verso do singular. O universo do singular, ao mesmo tempo, faz-nos pen-
sar sobre nossa forma de pesquisar, de indagar e de produzir ciência, a
partir da interdisciplinaridade. Como dialogar desde o início sobre qual-
quer tema e não apenas estabelecer momentos a priori e a posteriori, ou seja,
como é que determinadas profissões pensantes, digamos assim, criam ex-
perimentos e invenções para que depois a ciência social e humana avalie
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seus impactos e resultados. Como é que isso acontece no mundo da socie-
dade real.

Nesse sentido, o livro, a partir das indagações dos vários capítulos, muito
ricos de contribuições de vários pensadores e cientistas, também afirma – e
assume esse pressuposto – que todo vetor e toda trajetória tecnológica são
fruto de escolhas, de seleções de caminhos pela sociedade, num tempo his-
tórico dado, não ideal ou imaginário. E a partir daí, na medida em que essa
dimensão de escolha e seleção de caminhos está posta, para nós é necessário
dizer que isso não se dá sem muitas dificuldades, enfrentando muitos desa-
fios. Nós, enquanto entidade, intervindo junto aos trabalhadores, sempre
nos questionamos acerca da dimensão de autonomia para enfrentar esses
obstáculos, sem que a todo o momento a medida da identidade e da
homogeneização se fizesse. Fazemo-nos esta pergunta: como é estarmos
preparados para que os atores sociais, dos quais nos aproximamos no traba-
lho já de várias décadas, ou, como manter essa autonomia da escolha a par-
tir de seleção de caminhos de trajetórias, sem que a identidade ou a
homogeneização imponha uma regra ou um obstáculo?

Foi um tema discutido hoje de manhã, acho que pela novidade que a
temática da nanotecnologia nos traz, no momento em que ela se coloca no
Brasil de uma maneira mais evidente. A partir daí, a dimensão ética parece
nos tocar, a princípio como um ponto de partida, para se pensar os resulta-
dos que vão decorrer. E essa dimensão ética, não desconsiderando as de-
mais dimensões, traz como ponto de partida uma visão da ética no sentido
mesmo de Lukács, que dizia que a ética é uma construção, uma substância
histórica, que tem na sua forma a moral e os valores morais que a socieda-
de se atribui. Ainda nesta perspectiva, enquanto substância histórica e de
pensar a ética enquanto sociedade humana, brasileira, no contexto que
enfrentamos, com que deparamos hoje em dia, nas últimas décadas, tam-
bém um filósofo contemporâneo, Alain Badiou, bastante conhecido da aca-
demia brasileira, tem um debate numa de suas publicações, Contradições
no Brasil, sobre dimensão da ética. Ele afirma conceber a ética a partir do mal,
o que é muito interessante porque ele diz que, na verdade, a ética contem-
porânea (e não data de uma maneira específica no livro, dos anos 1990
para cá) é uma ética que condena as ideologias e deixa ao homem a esco-
lha apenas pela morte.

A determinação do bem e do mal, o que é pelo que não é instaura uma
necessidade permanente de homogeneizar, de calar, de negar o aleatório, o
acaso, o inesperado. E, em todo o seu diálogo sobre essa dimensão da ética
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contemporânea Badiou propõe a instauração de uma nova ética, uma ética
das situações, de uma ética no âmbito da psicanálise, porque ele também é
filósofo e psicanalista de formação. Propõe uma ética em que se restaure o
singular, o acontecimento em que se dão as situações e que, a partir daí, se
possam construir não só situações de consenso, mas, a partir dos conflitos e
da tentativa de diálogo, construam-se valores, saberes e atitudes a partir
desses sujeitos, atores reais.

Nós, do Dieese, vivenciamos com os trabalhadores no cotidiano essa
dinâmica de estar junto ao movimento, de estar junto a eles, num ato de
criação, de destruição, na apropriação dialética desses movimentos e tem-
pos reais do trabalhador, na tentativa de construir e de superar os obstácu-
los na atividade do trabalho real. Ao mesmo tempo, também nos colocamos
nessa perspectiva de pensar que as transformações que a sociedade traz e
vive cotidianamente têm um impacto sobre os valores, os saberes, as atitu-
des desse homem, desse trabalhador, em cada local de trabalho onde ele
atua. É preciso dimensionar, pesquisar mais sobre isso, chegar mais perto,
nanometricamente falando, chegar ao singular, percebendo como essas mu-
danças da sociedade impactam esse sujeito em sua atividade de trabalho.
Porque serão eles, atores reais, que farão a seleção e a escolha de trajetórias
e caminhos.

Então, a partir dessa visão da ética de situações de Badiou, colocamos
desafio em nosso cotidiano, já faz algum tempo. Ao mesmo tempo, Badiou
mostra que, ao construir essa nova ética e renegar a ética vigente, até o mo-
mento, ela vai nos permitir perceber e valorizar aquilo que chamam de acon-
tecimento. Nesse sentido, este seminário de nanotecnologia é um aconteci-
mento, na medida em que ele faz ou divide uma outra coisa, faz ou divide
no momento em que o Brasil se insere nesse debate, nessa temática, sabendo
já de toda uma trajetória que os países de Primeiro Mundo construíram,
mas, ainda no momento, digamos assim, capaz de criar, de pensar, de esco-
lher seus caminhos, traçar trajetórias, criar seu processo e fazer advir o ines-
perado, o aleatório. Repensar o que foi construído, que não deu certo, poder
apropriar-se de experiências que já aconteceram no mundo e construir seu
próprio processo, e se permitir o inesperado, o aleatório.

Ao mesmo tempo, o Dieese, de certa forma, mantém o espírito de toda
sua equipe, seu trabalho de reflexão e de ação coletiva, e se mantém otimis-
tas perante mais este desafio. Otimista no sentido de não cair no cinismo
imobilizante, em que não há possibilidade de criar o novo. E este seminário,
do qual participamos como palestrantes, participando desse diálogo, dessa
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troca de reflexões, já nos traz essa possibilidade, já nos faz pensar na inter-
disciplinaridade, numa metodologia, numa epistemologia diferente de um
tema tão abrangente, tão amplo, que pode promover uma integração e uma
relação de saber da ciência, da sociedade, do camponês, do trabalhador, da
professora dentro da escola, como uma construção possível, e pode vir daí o
inesperado; estaremos todos nesse caminho, nessa construção. Teremos de
criar instrumentos, espaços de formação, ampliar nossas redes, nossos ca-
nais; o Brasil hoje já possui instituições e leis que nos permitem fazer dessa
rede, que se inicia e que já está construída, novos links.

Em minha intervenção no âmbito do meu trabalho com a educação pú-
blica, percebo quantos são os conselhos e comissões, como a que participei
na semana passada, Comissão Interdisciplinar de Educação Ambiental. Por
que não trazê-los para junto de nós, se eles já estão decidindo sobre impac-
tos de meio ambiente em nível local, de mesorregiões municipais? Como
não pensar nos conselhos de merenda escolar? Temos hoje uma lei de segu-
rança alimentar nacional, conselhos estaduais de segurança alimentar, insti-
tuições de controle social e participação coletiva que podem e devem estar
conosco neste debate. Socializando, dialogando com eles, porque eles estão
fazendo a seleção participativa, coletiva. Potencializá-los e verificar seu po-
der no debate.

De nossa parte, como representantes do Dieese, gostaríamos de dizer
que enfrentamos esses desafios do real organicamente dispostos, numa cons-
trução partilhada, em nossa instituição, instrumentos, ações e atitudes. Acei-
tamos a perspectiva do aleatório. Apostamos na criação e na apropriação
dialética de uma destruição criadora dos tempos e movimentos dos atores,
de tudo que se coloca entre nós, como uma equipe de cientistas sociais, cien-
tistas políticos, jornalistas, agrônomos, engenheiros de produção, adminis-
tradores de empresas e o outro, o trabalhador que se faz, enquanto classe,
até o fim, apostando em não abandonar a perspectiva do novo, do inespera-
do, da realização e da criação. Como se diz no sindicato no qual trabalho, a
gente não desiste nunca.

Agora, terminando essa introdução, essa conversa que o livro citado me
instigou a fazer, gostaria de falar um pouco da produção do Dieese nesses 50
anos de vida e de intervenção junto aos movimentos dos trabalhadores no
Brasil. No âmbito das inovações tecnológicas, o Dieese na verdade constrói
suas intervenções e faz um trabalho de equipe. Então nós, do Dieese, volunta-
riamente optamos por estar aqui discutindo essa temática, a entidade nos dá
essa possibilidade voluntária de participar de temas que permeiam a socieda-
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de e o mundo do trabalho. Levantamos e elencamos, enfim, a produção do
Dieese, no âmbito das inovações tecnológicas, na sua fundação. Na dimensão
da educação, o Dieese já organizou, junto aos trabalhadores, um seminário
sobre produtividade e campanha salarial, ou seja, desde aquele momento, na
repartição dos salários e produtividade, o Dieese foi convocado.

Depois disso, o Dieese participou como executor e integrante do Pro-
grama de Apoio e Capacitação Tecnológica (PACT), na indústria, isso por
volta de 1994-95. Também a partir daí, na medida em que o Dieese se quali-
ficava e qualificava dirigentes sindicais, para esse debate propôs a realiza-
ção do Programa de Capacitação de Dirigentes e Assessores Sindicais, o
PCDA. Foram 45 dias, em três módulos de 15 dias, com o Dieese dialogando
com todos os institutos de conhecimento, de saber no âmbito da reestru-
turação produtiva e em todos os setores de produção econômica, indústria,
comércio, serviços, numa imersão, dialogando com esses dirigentes e asses-
sores sindicais sobre essa temática, inclusive com algumas experiências in-
ternacionais.

O Dieese também nunca abandonou internamente a discussão de cons-
truir e repensar sua metodologia, de fazer, de pensar e de pesquisar. Tam-
bém no final dos anos 1990 vivenciamos o chamado Grupo de Discussão em
Metodologias em Educação, internamente, entre seus técnicos. Obviamen-
te, muitas foram as publicações, boletins, estudos e pesquisas sobre as novas
tecnologias e as inovações organizacionais que impactaram o mundo do tra-
balho.

Desde a década de 1960 os boletins iniciam já essa discussão, no âmbito
da linha de produção no ABC, sobre a questão da produtividade e das ino-
vações tecnológicas que chegam ao mundo do trabalho.

O Dieese também participou no âmbito da assessoria. Nos anos 1960,
foi convidado a participar e assessorar o conselho consultivo de trabalhado-
res em produtividade, como também, logo depois do PACT, participou das
discussões, audiências e intervenções do Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade (PBDQ), em 1995.

O Dieese construiu nos últimos anos uma rede de observatórios de tra-
balho em que o diagnóstico de empresa e renda, nas capitais em que eles se
inseriam, incluía toda uma discussão, uma abordagem metodológica no
mapeamento da situação do emprego e da renda de diversos setores dos
trabalhadores. E hoje, participando como integrante, convidado pelas cen-
trais, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em nível fede-
ral, o Dieese acaba de colocar em funcionamento, junto a outros parceiros, o
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Observatório da Eqüidade, também tentando construir uma nova
metodologia no sentido de avaliar os impactos e reflexos das políticas públi-
cas no Brasil.

A partir daí possibilita-se um projeto novo com uma prefeitura, a de
Belo Horizonte, de criação e parceria de um núcleo de avaliação de políticas
públicas; também nessa perspectiva é uma proposta nova e desafiadora para
o Dieese, uma parceria que, com certeza, trará resultados muito ricos para
ambas as partes. É uma proposta nova de trabalho em parceria no âmbito da
avaliação, não só do diagnóstico, das políticas de renda e emprego, como
nos observatórios do trabalho, mas agora da avaliação das políticas públi-
cas: avaliação investigativa do processo, das políticas e de seus impactos.
Obviamente, também o Dieese, em sua inserção nas variadas formas de aten-
dimento – por intermédio de seus escritórios regionais e das subseções, que
são departamentos inseridos dentro das entidades sindicais –, ao longo des-
ses anos enfrentou desafios no âmbito das inovações, mudanças tecnológicas
dos trabalhadores dos ramos químico, metalúrgico, bancário, serviços pú-
blicos, para citar alguns deles. Na medida em que o espaço institucional da
sociedade abre-se aos conselhos de participação social, o Dieese tem sido
convidado pelas centrais e dirigentes sindicais nacionais para participar,
assessorar e qualificar os dirigentes no diálogo social.

Também acabamos de construir e colocar à disposição, não só dos técni-
cos internos, mas dos filiados sindicais que pertencem a entidades, uma rede
de apoio à negociação, em que as produções, os nossos textos, nossos traba-
lhos são divulgados de maneira mais interativa e on-line, e não só de forma
impressa em boletins, revistas ou estudos de pesquisas. Num outro momen-
to, esta rede estará disponível para a sociedade.

Desenvolvemos, ainda, ao longo desses anos, bancos de dados de
clausuras, de greves e pisos; nesta perspectiva, um companheiro nosso, ain-
da esta semana, trará o que foi encontrado e quais são as clausuras que os
trabalhadores até agora já enfrentaram no âmbito dos impactos das inova-
ções tecnológicas nos locais de trabalho.

As pesquisas de emprego e desemprego, as PEDs do Dieese, também já
têm a sua história. Hoje estamos buscando consolidar nossa metodologia, e
por que não pensar em abrirmos uma parte, um substrato da pesquisa de
emprego para medir a questão do impacto dessas novas tecnologias no âm-
bito do emprego formal no Brasil? Fica aí uma proposta para se pensar.

Em relação à pesquisa das cestas básicas nas capitais, como não poderí-
amos potencializar, numa dinâmica da segurança alimentar, da qualidade
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dos alimentos, e a partir daí dar uma outra perspectiva dessa pesquisa, fazen-
do parcerias com o Idec, por exemplo, enfim, construindo uma rede a partir
daquilo que a nanotecnologia nos coloca como desafio.

Recentemente fizemos nossa pesquisa de orçamento, naquilo que toca
ao consumo de alimentos, naquilo que o trabalhador consome em todos os
sentidos, e concluímos uma grande e rica  parceria com a Célula de Vigilân-
cia da Saúde dos Trabalhadores (Cevit/CNPq) na produção de estudos e
pesquisas em vários setores. Quanto a serviços, trouxemos aqui duas publi-
cações, de 1998 e 1999, que se chamam Empresa e desenvolvimento tecnológico,
com vários artigos envolvendo a temática dos impactos da tecnologia em
vários setores.

E agora, como um projeto novo, também em processo de construção e
de reflexão dentro da entidade, é a faculdade Dieese que se pretende, epis-
temologicamente falando, estar aberta ao mundo do trabalho, aos trabalha-
dores; pretende-se também pensar uma nova metodologia de formação ou
de qualificação profissional desses trabalhadores, na medida de potencializá-
los e certificá-los na inserção do mundo do trabalho, que exige ainda desse
trabalhador parâmetros, currículos, toda uma institucionalidade.

Enfim, esses seriam alguns produtos e atuações do Dieese no âmbito do
movimento sindical, na temática das inovações tecnológicas, porque inova-
ções já são mercadorias.

Por fim, gostaria de trazer para a Renanosoma e para todos os presentes
aqui algumas perguntas no âmbito de nossas intervenções, educação, pes-
quisa e assessoria: como, quais e onde estão prescritos os instrumentos para
o acesso dos trabalhadores ao tema? Como o Dieese pode-se qualificar para
a intervenção e potencializar o tema junto aos seus filiados? Como operar a
dimensão ética ou cultural, para a seleção de trajetórias, por parte dos traba-
lhadores? Na dimensão de nossa atuação e pesquisa, quais as condições para
a criação de núcleos transdisciplinares de pesquisa sobre o tema, com foco
em partes do mundo do trabalho? Qual a possibilidade de incorporar o tema
em nossa pesquisa de emprego, como já adiantei aqui? Como contribuir no
fortalecimento da dimensão da avaliação e monitoramento dessa temática?

Enfim, é esse recado que queríamos dar, agradecendo mais uma vez o
convite e a participação desde o primeiro dia deste seminário. Muito obri-
gada.

Edmilson Lopes Júnior – Vamos prosseguir, então, com Kurt Politzer,
da Associação Brasileira da Indústria Química.



90
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

Kurt Politzer – Antes de abordar o assunto, acho que preciso qualificar
um pouco minha posição de modo geral e os reflexos dessa idade avançada,
que são minha peculiaridade e que têm grande influência. Porque, quando
se chega a uma idade como a minha, além dos 80, quando se vê um país
como o Brasil capengando na base de um crescimento de 3% ao ano, en-
quanto a China progride a 9% ao ano já há muito tempo, a Índia a 8% ao ano
já há muitos anos, cria-se uma situação de pressa, que de certa forma põe em
risco os aspectos filosóficos que acabamos de ouvir. Eu receio que esteja
numa outra extremidade, em função da idade. Essa outra extremidade ad-
quire um posicionamento extremamente realista; realista não limitando a
situação ao Brasil, mas olhando o mundo, o que acontece nos outros países
e como esses acontecimentos nos outros países refletem sobre o nosso.

Minha formação e minha atividade nesses anos todos, seja em indústri-
as, seja na universidade, sempre foi no campo da química; a única coisa de
que tenho alguma noção é de química. Mas a química está em quase tudo, é
bom não esquecer. Está na nanotecnologia, em biotecnologia, está, enfim,
nos trabalhos da Embrapa, nos trabalhos bem diferentes de outras ativida-
des, mas está em todas as áreas. E os reflexos que isso traz é que influem
sobre o que vou dizer.

Para resumir o raciocínio: se nós não avançarmos, os outros vão avan-
çar e, mais do que isso, nós temos hoje órgãos de caráter internacional que
nos limitam e muito a liberdade de ação. Nós somos signatários da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC). Somos membros de uma série de insti-
tuições internacionais de outros tipos, nós não temos como desrespeitar o
que essas instituições estabelecem e nos obrigam a estabelecer também. Esta
é uma realidade que não podemos esquecer, nem quando falamos de nano-
tecnologia, nem sobre biotecnologia, nem sobre qualquer nova tecnologia,
qualquer que ela seja.

Se nós não andarmos, outros vão andar. Se nós dificultarmos, por exem-
plo, a importação de produtos desenvolvidos em outros países, estaremos
descumprindo nossas obrigações com a Organização Mundial do Comér-
cio. Não podemos fazê-lo, porque, se o fizermos, teremos conseqüências
muito sérias para o país. É uma quimera pensar que o país pode fazer o que
bem entende. O país hoje é um pedaço de acordos internacionais, dos quais
o Brasil é signatário e os quais tem de cumprir, não tem jeito.

Assim, se há um avanço tecnológico na China, ele nos afeta, queiramos
ou não. Se a China tem salários baixos, isso faz com que ela seja altamente
competitiva numa série de produtos. Que nós nos julgamos estar uma situ-
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ação muito boa, isso não interessa, os produtos terão de entrar aqui e não
podemos criar barreiras tarifárias ou de outro tipo. Se o fizermos, estaremos
deixando de cumprir obrigações que assumimos em caráter internacional.
Então, é bom que nos situemos dentro da realidade.

Acabei de assistir, hoje de manhã, a uma outra reunião sobre nanotec-
nologia, com critérios outros. O que é que acontece? Estava lá um rapaz
novo, que começou uma empresa com um colega, nos Estados Unidos; ele
deve ter hoje uns 26, 27 anos. Essa empresa teve grande sucesso e tem avan-
çado enormemente em nanotecnologia. É um fato. Se gostamos desse fato
ou não, não importa, ele está aí. Se nós não produzirmos certos produtos,
não teremos como impedir que esses produtos fabricados por outros países
entrem no nosso, porque se o fizermos estaremos fora daquilo que assina-
mos e teremos repercussões muito negativas, que seriam um desastre. Esse
é um aspecto que é preciso não esquecer. Quer dizer, nós não vivemos num
mundo teórico, vivemos numa situação real. Esta situação não nos dá certas
liberdades, embora essas liberdades possam ser muito atraentes e muito in-
teressantes. Mas o que é que nós vemos na realidade?

Se olharmos o que foram as conclusões de uma conferência internacional
recente da International Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac), uma
organização internacional de química pura e aplicada que abrange uma série
de países, ela fez uma análise do processo de inovação em si. O processo de
inovação tem sido colocado de maneira simplificada, como uma continuida-
de óbvia, clara. Na realidade, ele não funciona dessa maneira na prática. É um
processo que avança, perde o avanço obtido, volta atrás, recomeça e assim
vai. Não é uma linha clara. Este é um conceito antiquado, ultrapassado, por-
que é fora da realidade. Dentro dessa reunião internacional da Iupac, presen-
tes os países de todos os níveis de desenvolvimento, houve uma análise de
como funcionam as inovações. E por que é que alguns países têm um avanço
grande nas questões de inovação e outros não? Por que é que os países chama-
dos em desenvolvimento estão sempre em desenvolvimento, nunca chegam
lá, como o nosso, por quê? Conclusão unânime de representantes de uma
série de países, o que é que faz os países chamados em desenvolvimento esta-
rem atrasados em relação a outros? Burocracia, excesso de burocracia, esta é a
conclusão unânime. Como funciona essa burocracia? Infelizmente ela não
funciona. Ela é contra os interesses do país.

 Eu vou dar-lhes só um exemplo. No início de 2006, fiz parte de um
grupo no Ministério de Desenvolvimento, que procurava saber como pode-
ria colocar o Brasil numa situação razoável no campo da biotecnologia. Fi-
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quei encarregado de coordenar a chamada biotecnologia industrial. Em dois
meses, meu grupo chegou à conclusão do que deveria ser feito e passou às
orientações, depois de uma análise cuidadosa, que está sendo feita nos mais
variados países. A biotecnologia toda se fundamenta em ter biocatalisadores,
catalisadores oriundos da existência de microrganismos, que por sua vez
geram enzimas; essas enzimas são produzidas industrialmente e permitem
avanços que há anos atrás não se consideravam possíveis. Por exemplo, uma
vitamina B12, que exigia oito etapas químicas, hoje é feita apenas numa eta-
pa, por biocatálise. É obvio que essa etapa trouxe uma economia de custos,
da ordem de 40%. E quem a desenvolveu, a Basf, na Alemanha, obviamente
hoje domina este mercado. Ninguém mais consegue competir com ela, que
chegou a esse ponto.  Pessoalmente visitei a Basf há dois anos e meio, a
convite da empresa; visitei cerca de 26 laboratórios que ela tem num só lu-
gar. Todos eles estavam num trabalho em biotecnologia, todos esses labora-
tórios, convencidos de que este é um campo de grande importância.

O Brasil também estava convencido. O que aconteceu? Nós chegamos
a uma conclusão em dois meses, levou depois um ano para que os recursos
para os estudos necessários atingissem o Centro de Gestão e Estudos Es-
tratégicos (CGEE), que era o único órgão que poderia contratar as pessoas
capazes de efetuar esse estudo. O Ministério não pôde fazer isso. Então, o
que teve de fazer? Teve de transferir recursos para o CGEE; isso levou
mais um ano, um ano em que as coisas não andaram, ficaram paradas,
obviamente.

Então, esta realidade precisa ser levada em conta. Hoje de manhã, como
disse, ouvi a respeito dos avanços de uma série de países sobre o que nós
estamos tratando aqui. E o que é que vai acontecer? Por exemplo, foi menci-
onado um desenvolvimento de nanocatalisadores. O Brasil já tem conheci-
mento dessa matéria, lá em Campinas nós temos uma atividade científica
de acelerador de partículas, que é o único do Hemisfério Sul e é do Brasil; foi
todo construído no país, não houve importação de absolutamente nada, nem
um parafuso, tudo foi desenvolvido em Campinas mesmo. O Brasil tem uma
posição forte neste particular. É o único acelerador de partículas no Hemis-
fério Sul deste planeta; de outros, eu não sei dizer.

Esse desenvolvimento de catalisadores por processos que implicam
nanotecnologia é fundamental atualmente. Não se consegue mais hoje em
dia fazer transformações de frações pesadas de petróleo, as transformações
são catalíticas, a não ser por nanocatalisadores. São catalisadores extrema-
mente eficientes, usados em quantidades mínimas, que têm influência fun-
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damental sobre o que se consegue de uso de certas frações de petróleo como
matérias-primas para química.

Hoje de manhã, ouvi algo que eu desconhecia, o desenvolvimento de
um produto nos Estados Unidos que está sendo adicionado a combustíveis.
É um nanocatalisador que acarreta uma redução de consumo de combustí-
vel e uma redução de formação dos gases que entram na atmosfera. Houve
um trabalho semelhante feito no Brasil há algum tempo, na Universidade
do Rio Grande do Sul, e com sucesso também. Mas a aplicação prática até
hoje não ocorreu no Brasil. Ocorreu lá fora.

Então, essas são as preocupações que eu tenho ao comparar nossa lenti-
dão, não porque nós sejamos piores que as pessoas de outros países ou por-
que nossos cientistas não saibam fazer as coisas; sabem fazer do mesmo jeito
e melhor do que muitos outros países. Mas transformar isso em algum insumo
prático que traga algum benefício ao país é outra história. E neste país, infe-
lizmente, leva muito tempo.

Nesse particular, da biotecnologia, pediram-me para fazer um artigo; eu
fiz e o governo teve uma atuação que precisa ser elogiada, pois, mesmo sen-
tindo-se criticado, publicou esse artigo numa revista governamental, o que é
uma atuação muito honesta, muito decente. Isso precisa ser ressaltado. O re-
conhecimento das dificuldades burocráticas existe também por parte do pró-
prio governo, não é uma coisa desconhecida, o governo teme as conseqüênci-
as desses fatos, mas não tem conseguido reduzi-los, muito menos removê-los.
Esta é uma situação que de fato precisamos ter em mente.

O que achei para tratar aqui, depois de uma longa discussão que tive
com Paulo Martins há tempos atrás – numa atmosfera eu acho que amigá-
vel, colocando os posicionamentos, que não eram os mesmos, numa discus-
são que para mim foi extremamente útil, e agradeço por ter sido convidado
para poder eventualmente tratar desse tipo de assunto aqui –, bem, a gran-
de discussão que tivemos foi em torno do princípio da precaução, um tema
com quatro horas de discussão mais ou menos, o que me fez depois tentar
aprofundar um pouco a questão do princípio da precaução e de como ele é
praticado em outros países.

Tive uma experiência pessoal em relação ao princípio da precaução, há
muitos anos atrás, quando estava fazendo pós-graduação nos Estados Uni-
dos. Um grupo que estava na universidade fez uma visita a um importante
laboratório de pesquisa em Boston, que ainda existe hoje, e havia no Congres-
so dos Estados Unidos um projeto de lei proibindo a fabricação de cigarros. O
que as companhias produtoras de cigarros fizeram? Contrataram uma orga-
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nização de pesquisa em Boston para que estudasse os efeitos do uso do fumo,
do cigarro. Quando visitei por acaso essa instituição em Boston, os pesquisa-
dores estavam lá trabalhando neste assunto com afinco. O projeto de lei não
avançou até a proibição, que eles pretendiam. E não avançou porque os co-
nhecimentos científicos da época não eram suficientes para realmente pro-
porcionar elementos que permitissem uma simples proibição. Este é um pon-
to importante. Quer dizer, o princípio da precaução que afinal foi utilizado
ali, talvez pela primeira vez numa situação desse tipo, não tinha embasamento
científico suficiente para realmente eliminar a possibilidade de fabricação do
fumo. Não conseguiu por falta de conhecimento científico adequado, na épo-
ca. Esse é um dos pontos difíceis de abordar quando o princípio da precaução
é usado no sentido de remover ou pelo menos diminuir os efeitos negativos
de qualquer nova tecnologia. Este é um dos problemas.

Houve um estudo do Instituto de Estudos Avançados da Universidade
das Nações Unidas, que é, presumo, um órgão neutro, que não é influencia-
do por forças de um tipo ou de outro. Parece-me também, mas não posso
provar, não posso afirmar isso categoricamente, porque, nas Nações Uni-
das, acredito que também tenham mais influência alguns países que outros,
como em tudo, aliás. Porém, o estudo feito me parece sério, com embasamento
bastante adequado, e ele chega à mesma conclusão a que cheguei: qualquer
medida, qualquer uso do princípio da precaução não pode incidir na
inobservância daquilo a que os vários países assinaram nos acordos interna-
cionais de comércio, ou seja, se o princípio da precaução utilizado leva a
fechar as portas de um país à entrada de um produto proveniente de outro
sem que haja uma justificativa de caráter científico, muito bem elaborada e
numa base praticamente indiscutível, sem esta restrição não é válido, ele
não pode ser usado. Este também é um ponto importante.

Daí achar que este é um ponto focal, desses aspectos de uso, do princípio
da precaução. Usa-se o princípio da precaução quando não se tem um conhe-
cimento científico suficiente para, apenas usando os aspectos de conhecimen-
to científico, demonstrar os males que um produto pode trazer. Então, se for
usado o princípio da precaução é porque o conhecimento científico não foi
suficiente. Se ele não foi suficiente, ele tem de se obrigar a tornar-se suficiente.
Em outras palavras, a enveredar no esforço de pesquisa, para chegar a um
ponto de conhecimento que permita avaliar se o que foi feito tem uma base
científica ou não. Se tiver base científica, então a restrição que foi imposta
pode continuar; se não houver esse embasamento científico, ela morre por si,
ela não tem como se situar de maneira adequada. Este é um ponto extrema-
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mente importante. Porque, se um país como o Brasil adotar o princípio da
precaução em relação a um determinado produto que, digamos, esteja sendo
produzido nos Estados Unidos, nós então instituímos um princípio de pre-
caução e dizemos que, no Brasil, este produto não entra. É preciso ter muito
cuidado ao fazer isso, porque se for considerado apenas um artifício para
invalidar a livre entrada no Brasil, dentro do que rezam os acordos internaci-
onais, a validade desta precaução será posta em dúvida, estará sujeita a ser
avaliada por outros países que pertencem à OMC e provavelmente será re-
provada. E o país perderá essa posição. Ou seja, o engajamento de um esforço
científico tem de fazer parte do uso do princípio da precaução. É isto que
precisa estar presente no caso brasileiro. Nós temos como fazer esse avanço
científico? Temos, nós temos gente capaz neste país. Obviamente, se houver
uma medida que evitar a entrada de determinado produto de outro país, ba-
seada no princípio da precaução, de que esse produto pode trazer tais e tais
males, o governo brasileiro que adotar tal medida terá de criar condições para
um avanço científico suficiente para realmente provar que isso é assim. Se não
o fizer, essa medida não terá efeito a não ser por um período curto, enquanto
estiver sendo julgada na OMC e certamente aí será eliminada. Então, não é
simples a aplicação do princípio da precaução. Ela implica um trabalho de
desenvolvimento científico o qual qualquer país, no caso, o nosso, teria de
fazer. Isso não quer dizer que nós não tenhamos como fazê-lo. Nós temos
como fazê-lo, mas é preciso fazê-lo, não basta usarmos o princípio sem o acom-
panhamento deste aspecto.

Este é um ponto focal que obviamente está sujeito à discussão, mas é
um ponto a que esse estudo da Universidade das Nações Unidas chegou, e
nós teremos de nos preparar para podermos realmente evoluir desta manei-
ra, no caso de adotarmos algum princípio de precaução, seja em nanotec-
nologia, seja em outro setor qualquer. E não estamos diante apenas da na-
notecnologia, nós estamos diante de vários outros aspectos, talvez de condi-
ções mais perigosas do que certos campos da nanotecnologia. Talvez, eu
não posso afirmar isso, mas talvez...

Um aspecto que queria ressaltar é que a Associação Brasileira de In-
dústria Química (Abquim) adota uma política muito séria, que é reconhe-
cida como atuação responsável, que não aceita qualquer empresa como
sócia se não assinar que vai cumprir todos os aspectos da atuação respon-
sável. O Brasil é considerado um dos países mais avançados na chamada
atuação responsável, que é o tal responsible care usado em países de língua
inglesa.
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Assim, nenhuma empresa que não assine esta obrigação e que não esteja
aberta a uma auditoria independente, feita anualmente, pode ser membro da
Abquim. Este é um aspecto positivo que nós temos, e não são todos os países
que têm, não. O Brasil, neste campo do setor químico, está avançado. Não
perde nada em relação a qualquer outro país, neste ponto particular.

O outro aspecto que é considerado fundamental é a sustentabilidade das
empresas. Hoje em dia, avalia-se o valor de uma empresa pela maior ou me-
nor sustentabilidade, o que significa: ela usa matérias-primas renováveis ou
não? Está esgotando alguma matéria-prima? Tem conseqüências poluidoras?
Usando a atuação responsável adequadamente, não pode ter, se tiver está
errado, não é?  Então, nós temos uma situação reconhecidamente, em caráter
internacional, muito boa. Aliado a isso, se nós usarmos o princípio, temos de
procurar acompanhar o desenvolvimento científico que prove claramente que
tínhamos razão ao adotar esse princípio, quer dizer, se proibimos um deter-
minado produto no Brasil, por exemplo. Teremos de ter uma colocação cienti-
ficamente aceitável, provando que realmente tínhamos motivos para fazê-lo,
embora não tivéssemos, na ocasião, conhecimento científico para tal. Mas nós
temos de desenvolvê-lo a posteriori. Isto é mais ou menos a colocação que quis
fazer, e dizer que, pelo menos no campo da química, e o único onde há anos e
anos estou, nós temos uma posição bastante sólida.

O único problema que me atemoriza, mesmo neste campo, é nossa len-
tidão, e por quê? Nós vamos precisar, digamos, de uma aprovação, por um
órgão governamental, de que esse trabalho de pesquisa seja efetuado. Isso
significa que tem de haver uma verba, esta verba provavelmente está con-
tingenciada e para sair do contingenciamento vai levar quanto tempo? Dois
anos, três, não se sabe, não é? No fundo, não deveria estar contingenciada,
sendo para efeito de avanço do conhecimento científico realmente não se-
ria o caso. Mas, de fato, nós temos contingenciamentos enormes na parte
reservada para avanços científicos, infelizmente isto é um fato. Mas isso é,
em poucas palavras, o que quis dizer aqui e sei que o que disse, obviamen-
te, não tem a verdade em 100%. É uma explanação que está sujeita à discus-
são. Obrigado.

Debate

 Edmilson Lopes Júnior – Vamos para o debate, mas antes temos as
questões que serão formuladas pelo nosso key-note desta tarde, David Fig.
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David Fig – Duas contribuições rápidas. A primeira é que o Brasil não é
tanto uma vítima como foi no século XX. Se vocês virem as negociações na
Organização Mundial do Comércio, tivemos oposições muito fortes nas ali-
anças brasileiras e, mesmo assim, sabemos que tivemos muitas oportunida-
des de contrapor várias posições dos Estados Unidos. Outro ponto, em rela-
ção ao princípio da precaução, gostaria de falar do exemplo da Zâmbia, que
é um país muito pobre e que resistiu à importação de transgênicos, mesmo
dos subsídios de ajuda alimentícia fornecidos pelos Estados Unidos. A
Zâmbia utilizou o princípio da precaução, dizendo que não importaria os
produtos transgênicos até que tivessem feito testes laboratoriais. Acharam
que não eram economicamente viáveis e os produtos orgânicos tiveram um
desenvolvimento muito interessante. Eles usaram o princípio da precaução
e enviaram cientistas ao mundo inteiro para fazer as pesquisas, mas os cien-
tistas não se convenceram de que não haveria nenhum tipo de risco e usa-
ram o princípio de precaução para produtos transgênicos.

Paulo Martins – Vamos começar com o professor Kurt Politzer.

Kurt Politzer – Acho que a última colocação do key-note é muito impor-
tante, mas ela é só viável em nível internacional. Feita por um país só, vai
colocar esse país numa posição precária perante os órgãos internacionais,
com os quais este país assumiu obrigações. Teria de haver este fato, os as-
pectos éticos e outros teriam de ser incorporados, isso teria de ser feito em
nível internacional. Hoje não é assim. Isto é uma modificação profunda. É
muito difícil conseguir, acredito eu, colocar isto em nível internacional, por-
que a OMC já teve uma dificuldade enorme de chegar aonde chegou e, ob-
viamente, não incorpora os aspectos éticos e outros aos aspectos comerciais.
Então, nós estamos distantes deste propósito. Eu não ponho em dúvida o
propósito, mas teria de ser em nível internacional, não basta apenas que um
país, ou mesmo o Mercosul, por exemplo, o faça, isso é insuficiente.

Por falar em Mercosul, nós estamos, nesses dias, numa discussão do
Mercosul com a União Européia e não se chega a uma conclusão. Há anos
que esta discussão existe na União Européia, está no Parlamento Europeu o
Reach, que é a obrigatoriedade de registro de cerca de 30 mil produtos quí-
micos, pois só sendo registrados é que poderão ser usados no país e só
registrados poderão ser importados pela União Européia. Isso significa que
o produto terá de ser acompanhado até o último consumidor. Quer dizer, se
ele é incorporado a outros produtos, etc. e tal, ele vai ter de mostrar todo o



98
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

modo de utilização até chegar ao último consumidor. É uma exigência mui-
to séria e que afeta toda a importação pela União Européia. Quer dizer, ela
fecha as portas se não tiver esses dados presentes; inclusive, outros países
colocaram em dúvida se isto é apenas um mecanismo para fechar mais do
que já estão fechadas as portas da União Européia. Porque a União Européia
fecha as portas, por exemplo, a produtos de origem agrícola de outros paí-
ses, inclusive do Brasil.

O meu receio é que nós ainda estejamos muito longe de atingir um ob-
jetivo dessa natureza.  É desejável, não há a menor dúvida, mas colocá-lo
realmente para funcionar é muito difícil. Se nós colocássemos algo seme-
lhante no Congresso, causaria um mal-estar imenso porque, se aprovado,
teria significado que o Brasil, naquele campo, não teria como avançar na
mesma velocidade de outros países. Estaria atrasado em relação aos outros.
Então é uma situação difícil em que, realmente, para chegar lá, só em nível
internacional. Esta é a minha impressão.

Sílvia Vignola – Acho que é difícil, professor, mas não acho impossível e
vou citar uma experiência que eu mesma vivi, alguns anos atrás, quando re-
presentei o Idec em comitês do Codex Alimentaris, um organismo coordena-
do por duas grandes instâncias das Nações Unidas, a FAO e a Organização
Mundial da Saúde(OMS). O Codex hoje, inclusive, é uma instância de refe-
rência para a OMC em relação ao trânsito de alimentos no mercado mundial.
O Codex é uma engrenagem tremendamente complexa, burocrática, enfim,
como eu disse, é referência para decisões importantes em termos de comércio
mundial e eles estavam muito preocupados com a questão da ética, quando se
tratava de duas juntas ligadas ao Codex, uma que trata de aditivos alimenta-
res e outra, de resíduos de pesticidas.  Essas juntas são compostas por cientis-
tas, que são convidados para integrá-la pelo mérito de seus trabalhos; entre-
tanto, eles julgam o que é possível ou não estar presente nos alimentos, e
muitas vezes esses cientistas tinham pesquisas ou estavam ligados a empre-
sas, estavam decidindo sem a isenção devida. Portanto, a discussão da ética
cabe, sim, em fóruns internacionais, ela é sempre bem-vinda e pertinente. Acho
que não existe discordância, mas não desanime, porque ela é possível. Eu sei
que é uma discussão muito difícil, entretanto, a luta está aí. Sem ética, vamos
partir para o outro lado. Tony Blair não vai me deixar mentir, com esse relató-
rio que acaba de ser divulgado, já que não é pelo foco da ética que nós vamos
entender que a tecnologia traz seus riscos e a sociedade tem o direito de saber
quanto, qual é o risco que ela quer correr, porque senão... Está aí, 20% do
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Produto Interno Bruto (PIB) dos países poderá estar comprometido neste
momento, por conta do aquecimento global.

Portanto, é disso que nós estamos falando, não é futuro, é hoje, está
aqui. Se não é pela ética, é pela economia que nós vamos ter de sensibilizar
as pessoas. Nossos atos têm conseqüências que, se não tiverem limites, se
não forem pensadas introspectivamente, serão muito graves, o custo vai ser
muito alto, muito caro, se é que vai dar tempo de pagar o quão custoso vai
ser tudo isso.

Liliane Rezende – Na verdade, gostaria de dizer para o nosso compa-
nheiro de mesa da Abquim que, quando o senhor coloca a abordagem no
sentido futurista e no sentido filosófico, e quando resgatamos a ética como
um ponto de partida dessa reflexão no Brasil, e ao mesmo tempo o senhor
coloca também com muita experiência e vivência, em todo esse tempo de
vida, aquilo que entende como limite, não é um limite, mas uma porta que
se abre, na medida em que o senhor traz sua experiência de vida e contribui
para o debate. Acho que é uma dimensão de estar no mundo e de se posicionar
no mundo; ao mesmo tempo o senhor admite que as inovações tecnológicas
não têm uma evolução ou um prosseguir linear. Elas seguem um curso
dialético. Pergunto ao senhor o que é que torna descontínuo esse processo,
se não são as intervenções sociais, o aleatório, o inusitado; por que não po-
demos planejar e construir este inusitado, este inesperado, este fazer dife-
rente, de forma pensada, planejada, organizada, coletiva, participativa? Por-
que algo faz com que as inovações e o progresso das ciências na história da
humanidade tenham descontinuidade, não é algo que evolui numa reta li-
near nem no sentido positivo eternamente.

Desde o homem da pedra, desde o homem da Idade Média, que buscava a
juventude eterna nas alquimias, essa ânsia permanece, de nos colocarmos como
seres imortais, porém somos homens, animais vivos e mortais. Desde sempre, o
homem está buscando o espaço, a conquista do espaço.  Eu tive a oportunidade
de ir à Bolívia conhecer restos arqueológicos de uma tribo, de uma civilização
ainda pré-incaica que conseguiu sobreviver a cem anos de seca. Como é que a
história pode nos trazer exemplos da capacidade de o homem sobreviver a es-
sas catástrofes naturais? Em cem anos de seca, que condições, instrumentos
esta civilização teve para sobreviver sem nenhuma gota d’água? Quer dizer, o
homem é um ser imortal, maravilhoso em sua capacidade de criar e inovar.
Então, se essas descontinuidades existem, por que não podemos construir de
forma participativa o inusitado, o inesperado?
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Edmilson Lopes Júnior – Vamos fazer uma rodada de perguntas.

Sônia Dalcomuni – Algumas considerações rápidas. Em primeiro lu-
gar, quero parabenizar a mesa. De fato é uma primeira vez, embora no semi-
nário passado nós também tenhamos tido representante do setor agrário,
mas a oportunidade de a Renanosoma ouvir as demandas do Idec e do Dieese
em relação à difusão de informações e/ou à capacitação, traz várias coisas
que podem ser pensadas. Mas nos fizeram também voltar a algumas refle-
xões que quase chegaram ao desânimo esta semana, em relação ao nosso
próprio acesso a algumas informações.

No seminário passado também ouvimos um colega inglês sobre fontes
de informações, alguns questionamentos quanto à sua validade. Em grande
medida, a principal fonte de acesso acaba sendo o que é disponibilizado na
internet.

Em relação ao doutor Kurt, da Abquim, em primeiro lugar quero
parabenizá-lo, queria eu chegar aos 80 anos com sua lucidez, sua capacida-
de de articulação.

Concordo que essa questão de articulação trazida pelo colega da África
do Sul é fundamental; algumas questões, de fato, se não forem definidas
globalmente, criam uma série de dificuldades. Mas também concordo que
sempre podemos trabalhar com escopo, uma margem de atuação no interi-
or de cada país, e aí vem uma pergunta mais específica, porque hoje, no
Hemisfério Norte, a questão da regulação é uma das principais questões da
agenda voltada à nanotecnologia.

O Japão está construindo seus métodos e, na experiência da ISO 14.000,
a indústria brasileira desempenhou papel fundamental. Hoje o Comitê Téc-
nico TC 229 está desenhando a ISO para as nanos, e eu gostaria de saber se,
por acaso, a Abquim ou alguém da indústria brasileira está acompanhando
a arquitetura dessa normatização. Eu vi uma apresentação da Intel e no gru-
po de liderança está a L’Oreal, pelo interesse da indústria de cosméticos,
assim como a busca dos Estados Unidos e Europa em termos de padroniza-
ções de orientações às indústrias.

Kurt Politzer – O que eu testemunhei pessoalmente foi a grande difi-
culdade de se conseguir unanimidade, por exemplo, na OMC. Estive várias
vezes em Genebra, para ajudar nosso grupo do Ministério das Relações Ex-
teriores em Genebra, que tem pessoas de grande experiência. Nas discus-
sões de regra de origem de produtos químicos, em que colaborei na medida
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do possível, vi a grande dificuldade de outros países aceitarem o que nosso
país estava propondo. Quando digo que há necessidade de acordos em ca-
ráter internacional é por isso, porque podemos chegar a conclusões com
certa facilidade. Mas se isso não for aceito por outros países a validade é
altamente discutível e, em qualquer disputa na OMC, nós teremos prova-
velmente uma posição fraca, uma posição talvez de perda. Quanto ao Brasil,
tem sido cauteloso na OMC e tem inclusive ganho certas situações em rela-
ção aos outros países, inclusive Estados Unidos. Onde não conseguimos
progredir muito foi nos produtos agrícolas, porque o fechamento europeu
em relação às importações é feito por tarifas altas que inviabilizam que o
produto seja competitivo; uma vez que ele seja importado por um país euro-
peu qualquer, porque pagou tarifas para entrar, este produto já não vai com-
petir com outros semelhantes. O artificialismo aí não funciona na prática.
Ou há acordos internacionais, porque então aquilo vai prevalecer, vai ser
cumprido. Mas se não for em caráter internacional, como, por exemplo, o
que o Brasil está discutindo presentemente, o acordo Mercosul e União Eu-
ropéia, isso não é suficiente. Mesmo que haja um acordo, se os Estados Uni-
dos não acompanharem, se o Japão não acompanhar, se os países asiáticos
não acompanharem, quanto vale isso? Não vale nada. Quer dizer, a dificul-
dade é esta.

Nós podemos chegar ao entendimento com outro país, ou até com mais
países; no caso da Europa, pode ser com a União Européia como um todo,
mas isso ainda não é suficiente. Por exemplo, na Europa, um tremendo sub-
sídio foi dado ao setor agrícola, subsídio, dinheiro colocado lá. Então, como
é que ele funciona, como é que vamos ser competitivos diante de um subsí-
dio dessa natureza?

Agora, com a incorporação dos países do Leste Europeu, pela primeira
vez a União Européia está despertando para o fato de que não há recursos
necessários para esses subsídios, inclusive para esses países que recente-
mente entraram na União Européia. Isso está criando dificuldades para a
manutenção dessas barreiras, pois elas ainda estão lá. O que está ocorren-
do? Nós temos um exemplo fantástico ali. O Brasil é o maior produtor mun-
dial de açúcar, sacarose, ninguém compete com o Brasil em matéria de cus-
tos. Basta dar um exemplo: os custos da produção de sacarose no Brasil são
metade do custo da África do Sul, que é um dos países grandes produtores.
Mas os artificialismos que os outros países têm grande experiência em usar,
e o subsídio é um deles, tornam muito difícil esse acordo. A conseqüência na
Europa, hoje, é que há dois fatores – a incorporação do Leste Europeu tor-
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nou difícil a manutenção do subsídio também nos países do Leste que fo-
ram recentemente incorporados e que são países bastante ativos na parte
agrícola, como a Polônia e vários outros. Os subsídios até então estavam
concentrados em poucos países europeus. Qual a conseqüência disso? É a
compra de usinas brasileiras pelas empresas européias, nós já temos várias
vendidas. As usinas de açúcar brasileiras, se a coisa seguir como está andan-
do, daqui a pouco não serão mais brasileiras, serão francesas, inglesas, etc.
Isto já está acontecendo, não é mais segredo.

Ora, isso significa a percepção, em alguns países europeus, de que o
mecanismo de subsídio não terá vida eterna. Por enquanto ainda está lá,
mas até quando? Os recursos acabam não existindo e então o desapareci-
mento se dará não por motivos éticos ou outros, mas sim porque não tem o
dinheiro, porque o comando, infelizmente, é por esse lado, não pelo lado
ético. Eles pouco respeitam o lado ético. Quando se fez o último acordo in-
ternacional, na parte que foi incorporada à OMC, a Europa, no último ins-
tante, criou um acordo agrícola com vários itens, em que estabelecia que
países como o Brasil e outros são altamente competitivos, e colocou tarifas
do lado europeu que inviabilizavam a exportação brasileira para a Europa.
E agora a adoção deve estar passando no Parlamento Europeu, do acordo
Reach de registro dos produtos, o que é uma arma terrível na mão da União
Européia. Tenho essa preocupação. A não ser em nível internacional, com o
apoio dos países asiáticos e também dos Estados Unidos, para que haja uma
situação internacional que nos favoreça. Por enquanto, acho que não se che-
gou a nada.

Edmilson Lopes Júnior – Há mais uma pergunta, de Magda Zanoni.

Magda Zanoni – Isso não é bem uma pergunta, são algumas considera-
ções sobre o que os expositores acabaram de dizer. Gostaria primeiro de me
dirigir ao professor Kurt. Acho que talvez a sua longa experiência tenha lhe
sido válida, mas o senhor tornou-se um pouco pessimista. Acho que é normal,
pelo contexto em que o senhor viveu, do período do pós-guerra. Gostaria de
dizer, por exemplo, que a diplomacia governamental, da qual o senhor parti-
cipou, representa interesses de classes no Brasil, ela não representa o interesse
do conjunto da sociedade brasileira. Isso não sou eu quem inventou, mas é
uma constatação que muitos cientistas sociais já fizeram, escreveram. Então
gostaria de dizer que não há uma submissão total à OMC. Fora da OMC, o
Brasil também participa da Conferência das Nações Unidas, das conferências
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sobre o desenvolvimento que houve em 1992 no Brasil. Eu mesma assisti a
essa de 1992, assisti a essa última de Curitiba; há, bem ou mal, uma convenção
da biodiversidade que impede mais ou menos que se destrua a biodiversidade
brasileira e a de outros países, na Convenção do Clima, que de certa maneira
incomoda os Estados Unidos, embora eles não assinem.

Portanto, acho que há uma mudança nas relações de forças internacio-
nais que é importante que nós, que estamos discutindo tecnologia, conside-
remos. Desenvolveu-se na Europa, notadamente na França, o que se chama
diplomacia não-governamental, elaborada e praticada por grande parte da
sociedade civil, organizada em associações, em ONGs, em redes que real-
mente intervêm nos grandes encontros da OMC, do Banco Mundial, do FMI,
com posições claras que representam a sociedade civil e as populações ca-
rentes do mundo. E isto não é localizado só na França, mas é realmente uma
organização de nível internacional.

Ao mesmo tempo em que, evidentemente, nós sofremos todas essas
pressões da OMC, temos movimentos nascentes, propostas nascentes, que
talvez levem algum tempo para se consolidar, mas que estão aparecendo
em contrapartida a essa pressão dos grandes países dominadores. O Fórum
Social Mundial, por exemplo, foi o produto de movimentos sociais impor-
tantes em cada país. Tendo vivido mais essa situação na Europa do que
aqui, participei de todos os fóruns aqui, e me dou conta de que foi uma
dificuldade enorme reunirem-se ideais comuns que estavam mais ou menos
implícitos, mas não eram exteriorizados. Esses fóruns sociais mundiais nas-
ceram contra esses movimentos da globalização, que, de certa maneira,
homogeneízam toda a economia mundial e definem que os pobres serão os
pobres. Na Europa, por exemplo, o que constituiu a União Européia e o
euro, a definição de uma moeda comum, foi uma crítica muito grande a
uma Europa que tinha objetivos puramente econômicos. Mas, logo após essa
situação de crítica, surgiram os movimentos sindicais sociais europeus que
contestaram a transferência das empresas para os países do Leste, cuja mão-
de-obra é mais barata, causando um desemprego maior na França e nos
países mais adiantados.

Há uma nova dinâmica que surge. Não digo que ela seja todo-poderosa,
mas no caso, por exemplo, no caso do Ministério de Desenvolvimento Agrá-
rio, foi criada no primeiro ano de governo a Rede de Agricultores Familiares
do Mercosul (Reaf). A Reaf tem agregado inúmeros pequenos agricultores
familiares; participam também técnicos, oficiais, governos, organizações não-
governamentais, e têm-se obtido certas vitórias no nível das negociações.
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Não digo que seja a apoteose, mas esses movimentos estão encontrando
lugar de expressão. Como sou uma pesquisadora a que chamo cidadã, par-
ticipo como pesquisadora nos movimentos sociais. Participo naquilo em que
evidentemente possa contribuir com esses movimentos, a partir da minha
competência numa área dada.

Penso que, a partir de suas considerações, dá para tentarmos analisar
certas relações internacionais. Participei da Conferência de Curitiba e vou
dizer que a posição do Itamaraty, em certos momentos, incomodou-me e
muito, porque ela foi contrária até às posições do governo, que se rela-
tivizavam bastante. Acho que mesmo no Brasil esse interesse nacional já
não existe tanto assim. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, com sua
tecnologia, sua necessidade de exportar, não responde às necessidades de
uma população que eu diria de pelo menos 90 milhões de habitantes, que
é considerada a população pobre brasileira, com 50 milhões de extrema-
mente pobres e 35 milhões de pobres, mas não tanto. As preocupações
referentes à tecnologia e à nanotecnologia, o que nós ouvimos hoje, são
preocupações, diria, de mercado, de sistema capitalista. O capitalismo está
aí, mas sem possibilidade de resistirmos àquilo que realmente invade o ser
humano, as relações sociais, as formas de relações sociais. Nós não fala-
mos sobre isso hoje de manhã, mas essas tecnologias têm um impacto
importante nas relações sociais, às vezes há mudanças radicais e, por ou-
tro lado, segundo Pat Mooney, que trabalhou muito sobre as questões dos
impactos econômicos das nanotecnologias, há uma grande promoção de
desemprego por meio dessas tecnologias. Não tenho os dados aqui, mas
posso trazê-los, porque trouxe os dois livros dele, nos quais ele cita e
comprova essas afirmações.

Então me parece que é tudo muito complexo, não é uma questão apenas
nacional, é internacional, mas não estamos submetidos inteiramente, por-
que há movimentos sociais globalizantes nos países do Terceiro Mundo e na
Europa. Na Europa, subsídios de US$ 250 milhões foram dados aos grandes
agricultores. Quais as conseqüências? Concentração da terra, concentração
do capital, falência de milhares de pequenos agricultores. Assim, quando
aqui no Brasil falamos de subsídios, temos realmente de falar do grupo soci-
al que ganha os subsídios. Os pequenos agricultores franceses estão mor-
rendo à míngua, estão indo à falência e vendendo suas fazendas em leilões
públicos pela impossibilidade de continuar a produzir. Então, acho que te-
mos de rever nossas análises, por que ainda predominam no Brasil, que é
um país imenso, é um continente, representações sociais do grande país que
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pode tudo. Evidentemente, em nível internacional o país pode, por um lado,
ter certo peso e, por outro, reivindicar para si objetivos nacionalistas extre-
mos. Há um nacionalismo extremo no Brasil. Tendo vivido muitos anos fora,
dou-me conta disso, que justifica causas até nem muito decentes.

Em relação à intervenção da doutora Sílvia, como disse hoje de manhã,
sou membro titular da CTNBio. Concordo com sua informação, gostaria de
lhe dizer que eu nunca havia, antes de pertencer a essa CTNBio, podido cons-
tatar como os pesquisadores sofrem as pressões das tecnologias, pelas
multinacionais. Posso citar os nomes, posso citar os processos, mas não é o
caso aqui. Esses pesquisadores, em grande maioria, cedem às pressões por-
que são alimentados financeiramente por essas multinacionais, e vou dizer
mais: não há, em termos de ciência, elementos comprovados para dizermos
que os transgênicos realmente vão salvar a humanidade da fome, ou que os
transgênicos trazem benefícios, a biotecnologia traz exclusivamente benefíci-
os para a sociedade no seu conjunto. Ela traz benefícios às multinacionais,
tenho certeza absoluta. É só olhar os lucros das empresas de biotecnologia,
inclusive no Brasil. Realmente não há, dentro dessa comissão, uma discussão
sobre ética, sobre economia e sobre as questões sociais, porque, quando se
começa a falar em ética, a resposta é a seguinte: “Ah, mas para isso tem uma
comissão de ética”. Quando se fala no princípio da precaução, que está na lei,
não se conseguiu, dentro do regulamento interno da CTNBio, transcrever o
artigo da lei sobre o princípio da precaução para o regimento interno.

Eu poderia falar por três horas sobre essas relações, mas o importante é
vermos que as tecnologias são processadas a partir de interesses sociais, in-
teresses de grupos sociais, parece-me que esta reflexão é fundamental. Por
isso é que saúdo a volta das questões filosóficas, que hoje, em toda a Europa
e no Brasil, estão novamente tendo importância. Esta questão do individual
está completamente ultrapassada pelos interesses dos grupos. Quero dizer
tudo isso porque a tecnologia é tudo isso.

Tenho um palco dessas reflexões, as quais infelizmente não posso expri-
mir, porque nós temos quatro representantes da sociedade civil, da saúde
do trabalhador, temos representantes dos movimentos da agricultura fami-
liar, dos movimentos ambientalistas, o Idec, dentro da CTNBio, e dois Mi-
nistérios – Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário –, e ainda a Secreta-
ria Especial da Pesca da Presidência da República, que tem a coragem não
de contestar a biotecnologia, mas de tomar as precauções que a biossegurança
exige e para isso existe um grupo minoritário dentro da CTNBio, considera-
do o grupo que emperra a discussão, que emperra o avanço da discussão e
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emperra o avanço da tecnologia e do progresso no Brasil. É importante di-
zer isso porque é uma experiência sui-generis. Pela primeira vez, no nível da
ciência e da tecnologia, uma comissão nacional de biotecnologia tem como
membros os organismos e os movimentos sociais. E esta é a grande polêmi-
ca lá dentro, porque os cientistas puros e duros, da genética, da biologia
molecular, da biofísica, da bioquímica, não aceitam de modo algum inter-
venções que venham dos organismos e das representações da sociedade ci-
vil, sendo que todos, inclusive os da sociedade civil, são doutores de notório
saber. Então há uma divisão, entre os doutores de notório saber representan-
do a biotecnologia e os transgênicos e os doutores de notório saber da se-
gunda classe, que raramente podem exprimir os interesses da população.
Tudo isso são questões para a biotecnologia.

Edmilson Lopes Júnior – Há mais algumas intervenções de Tânia Magno.

Tânia Magno – Vou no caminho da Magda, não com tanto brilhantismo
e conhecimento, mas uma coisa me chamou a atenção. Gostei muito da
palestra do doutor Kurt, ele foi bem realista. Realmente nós estamos sob a
égide de um governo mundial, de um domínio mundial do capital, dos
interesses econômicos. E como nação periférica, gostemos ou não, ainda
somos nação periférica, até quando? O presidente disse que agora vamos
deixar de ser, em quatro anos. Deus queira que deixemos de ser, mas ain-
da somos um país inserido num mundo chamado em desenvolvimento,
que nunca chega lá. Nós temos pressões, sim, temos acordos, sim, e não é
fácil rompê-los, mas isso não quer dizer que não se possa ir contra a maré.
Essa é outra questão.

Assim, o processo de inovação não é linear – e digo que nada é linear,
nem mesmo os interesses internacionais, porque eles flutuam conforme flu-
tua a economia mundial, conforme flutua o equilíbrio da sociedade mundi-
al. E aí vem a pressão da sociedade civil. E nós temos a sociedade política, os
grupos econômicos e a sociedade civil.

Para mim, a grande experiência foi a Eco-92. Eu participei da Eco-92 e
de um fórum marginal da conferência, na época chamado Fórum de Educa-
ção Ambiental, que não cabia em lugar nenhum, tanto não cabia que aconte-
ceu lá na Cidade de Deus, longe de tudo, longe do fórum oficial. Nós éra-
mos uma meia dúzia de seres de outro planeta discutindo a educação am-
biental, quando este era um tema marginal. Aliás, a questão do ambiente
ainda era um tema pouco trabalhado.
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Mas a Eco-92 teve grande repercussão, saiu nos fóruns sociais mundi-
ais, lá nasceu tudo. Lá nasceu uma coisa maravilhosa. Magda cita uma coisa
da França, que é a consciência da sociedade civil de que ela pode e, mais do
que pode, ela deve. Embora a pressão da sociedade civil possa não parecer
assim tão forte, ela é forte, e por quê? Porque o mercado consumidor somos
nós. Indústria nenhuma subsiste se não vender seus produtos. Ela vai à fa-
lência. Qualquer mercado produtor precisa de um mercado consumidor e o
mercado consumidor somos nós, em última instância.

Esta consciência vem crescendo paulatinamente. E esta consciência que
vem crescendo é obviamente mais lenta, ela tem seus refluxos, ela volta, ela
vem crescendo e se internacionalizando. Ela sai da periferia dos sistemas da
América do Sul, dos cantões da África, da Ásia e está atingindo o mundo
desenvolvido, o mundo rico. O mundo rico começa a tomar consciência,
começa a se manifestar; suas organizações têm um poder muito grande e eu
acho que isso vem, de certa forma, trazer o alento de que é possível, sim,
fazer um contraponto, não para amanhã, não é isso? Mas esse contraponto
já foi sentido, é ouvido e, bem ou mal, está pesando nas balanças. O que nós
não podemos fazer é simplesmente ignorar.

Ética e economia nunca combinaram no sistema do capital, são coisas
diferentes. A ética do capitalismo é a ética do lucro e pouco interessa o que
vai acontecer, desde que a empresa ganhe e aquele determinado grupo econô-
mico engula o outro. O futuro nesse sentido não pesa, mas para nós pesa. E
é essa a questão que nos anima, sem desconsiderar o que o professor falou;
ao contrário, eu acho que não podemos estar nessa ilusão de dom Quixote.
Mas um pouquinho de dom Quixote nós temos de ter também. E tanto te-
mos que dom Quixote é imortal até hoje. É um clássico; se clássico é imortal,
tem validade.

Portanto, acredito muito, sim, nesses movimentos. Recentemente estive
em Portugal fazendo uma pesquisa sobre alimentação, e me chamou a aten-
ção que, com a panacéia de entrar na Comunidade Européia, Portugal ga-
nhou muito em termos de subsídio, só que agora teve de repartir o bolo que
não fez crescer muito. Eu sempre brincava, dizendo: “vocês vão pensar que
estão virando dinamarqueses, noruegueses, vocês vão ver o que vai aconte-
cer”. Resultado: a pequena agricultura portuguesa, os pequenos agriculto-
res portugueses estão falidos, eles não têm mais subsídio, e quando Portu-
gal entrou para a Comunidade Européia colocou aquela panacéia da rique-
za. Não se contou que a repartição do bolo viria depois e que eles teriam de
repartir a fatia que não comeram. Então, determinados temas que não preo-
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cupavam ainda os portugueses, porque, evidentemente, eles estão mostran-
do o que ganharam com toda a aplicação dos recursos, eles começam agora
a sentir e se voltam contra quem? Voltam-se contra os imigrantes africanos,
indianos que estão em Portugal, com as lojas de produtos chineses com as
quais eles não têm como competir, e olhe que muitos têm a nanotecnologia
por trás. São produtos chineses com os quais não têm como competir. Se for
comprar um produto português por 10 euros, o chinês vende por 1. Eles
dominaram Portugal, Espanha, não sei se na França tem, mas naquela re-
gião toda. Então eles se voltam contra, e eu brincava com eles, engraçado,
vocês invadiram a África, destruíram parte da Ásia e agora não querem o
ônus emprestado, querem o bônus; agora vocês que aturem os africanos,
dêem para comer, porque eles vieram atraídos pela situação favorável do
país. Tenho a impressão de que essa lógica que está circundando o mundo
está se tornando consciente; a consciência do povo, a consciência do mundo
está aumentando, por meio de organizações. Isso me dá um pouco de espe-
rança, não vai ser fácil, não é fácil. Nós temos uma batalha dura. Mas acho
que é assim, é com reuniões, é com questões, é com insistência que você vai
conseguindo melhorar. E sem ética, queiram ou não os grandes investido-
res, os grandes donos do mundo, sem ética o mundo não caminha, até por-
que vai caminhar contra eles. É o caso do relatório de Tony Blair, que chegou
a essa conclusão, ou nós mudamos ou não estaremos em canto nenhum.
Infelizmente, é ruim para todo mundo.

Participante – Uma pergunta principalmente para o doutor Politzer. A
situação do comércio mundial é meio desequilibrada, está baseada em um
equilíbrio delicado sobre muitos acordos internacionais e tem muitas pres-
sões que os países enfrentam, de mudanças climáticas até epidemias, doen-
ças, instabilidade política, que podem dificultar a permanência dos países
nesse sistema. Uma coisa é ter algum tipo de inovação tecnológica para que
o país se torne melhor ou pior produtor em relação ao resto do mundo. Que
nível de trabalho você acha que seria necessário para separar esse sistema
sobre o qual você falou?

Kurt Politzer – Acho que, no passado recente – recente para mim são os
últimos 50 anos, então é um passado meio longo –, as variações são de natu-
reza relativamente superficial. Por exemplo, agora o presidente Bush tem
dúvida se vai conseguir manter o Senado sob a maioria republicana. As ten-
dências são de que ele não vai conseguir manter, o que vai implicar uma
série de modificações. Agora, que tipo de modificações vão ocorrer?
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Provavelmente, se nós tivermos um Senado com outra mentalidade, te-
remos uma aceleração das preocupações dos Estados Unidos no sentido de,
no ano 2020, não dependerem de importação de petróleo, que é um dos
pontos estratégicos da atual política. Mas o que é que essa política quer di-
zer? Quer dizer que o etanol feito nos Estados Unidos vai continuar subsidi-
ado, a biotecnologia feita nos Estados Unidos vai continuar subsidiada, du-
plamente, vai subsidiar o milho e depois vai subsidiar o biocombustível.
Quer dizer, teremos um artificialismo que vai continuar, e para quê? Para
que, no aspecto estratégico, os Estados Unidos, que se consideram os donos
do mundo, possam atuar com certo grau de liberdade, não dependendo do
Oriente como fornecedor de petróleo, a preços adequados.

Então nós estamos sujeitos a fenômenos sobre os quais não temos o
menor controle, ou seja, se Bush vai perder o domínio sobre o Senado ou
não, nós não temos como influenciar isso. Como tenho minhas dúvidas, por
exemplo, de que o agricultor francês tenha deixado de ter a influência que
ele tem tido. Quando ele acha que não está sendo contemplado adequada-
mente com subsídios, fecha as estradas, coloca os equipamentos no meio
das estradas, causa uma situação impossível para o governo manter.

De forma semelhante, temos uma situação na Alemanha. A Alemanha
não consegue mais ser competitiva, mesmo em desenvolvimento científico,
e o que é que faz? Transfere seus cientistas para as organizações dos Estados
Unidos. É isso que tem acontecido, as grandes firmas alemãs têm transferi-
do seus escritórios de pesquisa para os Estados Unidos, isso quando não os
transferem, por exemplo, para a Índia ou para a China, e por quê? Esse fenô-
meno acontece mundialmente, acho muito difícil, não vou dizer que seja
impossível, mas acho muito difícil que um governo francês, por exemplo,
permaneça se ele não atender a certas reivindicações do setor agrícola da
França, como acontece em outros países europeus também. É semelhante na
Itália e em vários lugares. Os próprios governos desses países não têm toda
essa autonomia para fazer aquilo que gostariam. Não é bem assim.

Tenho testemunhado as dificuldades nos relacionamentos internacio-
nais. São dificuldades imensas que o Brasil, o Itamaraty tem enfrentado.
Nós temos gente muito boa, por exemplo, no Itamaraty, mas nem por isso
eles têm conseguido grandes coisas. Como naquela questão das regras de
origem dos produtos, lá em Genebra, chegou-se a um ponto em que não se
via uma saída. Perguntei à pessoa que estava tratando do assunto no grupo
se nós não poderíamos ter uma reunião com os representantes dos Estados
Unidos, em Genebra, e me disseram: “não tem dificuldade nenhuma, o se-
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nhor quer falar com o chefe da representação dos Estados Unidos?” Res-
pondi que  gostaria de falar para ver se sentia o que era possível, o que não
era possível, ele que decidiria. Então, realmente, eles convocaram lá o chefe,
e basta dizer o seguinte, nós tínhamos na época, em Genebra, um grupo do
Itamaraty, éramos talvez seis pessoas em Genebra. Os Estados Unidos ti-
nham cerca de 60. E mais, o chefe do grupo estadunidense tinha sua sede na
Casa Branca, acesso direto ao presidente da República. Nosso pessoal não
tinha esse acesso direto ao presidente da República brasileira, devia passar
pelo Itamaraty. Quem conhece o Itamaraty sabe o quanto ele é importante e,
realmente, tem gente muito competente. Não estou diminuindo a compe-
tência do nosso pessoal, não.  Mas é difícil comparar um grupo de seis pes-
soas, trabalhando intensamente, aí vem os Estados Unidos, já naquela épo-
ca, isso faz anos, com produtos ambientais, querendo a liberdade de expor-
tação de produtos ambientais. O que são produtos ambientais? Uma porção
de coisas que eles querem exportar e que não conseguem introduzir a não
ser com tarifas especiais, etc. Quer dizer, o que tenho sentido, espero que
esteja errado nisso, é uma força tremenda nos países como os Estados Uni-
dos e alguns outros, tem mais alguns aí, que mandam à beça. Agora, quan-
do os Estados Unidos têm de enfrentar a União Européia, aí a história muda,
aí é de igual para igual, tratam muito bem, procuram agradar e tal. Naquela
reunião que pedi, o representante dos Estados Unidos acabou concordando
com o que eu estava pedindo, ele compreendeu, até então nós não estáva-
mos conseguindo nada, não estávamos saindo do lugar. Quero dizer que
isso é difícil. Há a Vera Tolsteisen em Genebra, é uma pessoa muito compe-
tente, está lá há anos, sabe como as coisas funcionam e como as coisas não
funcionam também. Nós temos gente muito boa lá. E o atual ministro do
Exterior, o Amorim, foi de lá e fez um trabalho muito bom, é gente muito
competente a nossa também. Mas a força é a força. Infelizmente, recolhi essa
impressão que não me larga, de que a força é a força.

Edmilson Lopes Júnior – Temos mais algumas pessoas que solicitaram
intervenção.

Sônia Dalcomuni – Só para requalificar a questão dos princípios das
instituições e da margem de manobra. Em primeiro lugar, falando dentro
dos marcos do capitalismo, do capitalismo mesmo, dessa nossa sociedade,
com todas as forças que há aí fora, entendo perfeitamente. Do ponto de vista
do segmento produtivo, no comércio internacional há todas as reflexões e
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ponderações do doutor Kurt, absolutamente corretas. Do ponto de vista da
indústria química, no comércio internacional, está perfeito.

Agora, para os outros atores sociais e grande parte do que temos discu-
tido aqui, também em termos de agenda, desenvolvimento de pesquisa, está
sendo emanado e financiado pelo setor público. E aí, em vários momentos,
nós simplesmente importamos as agendas e simplesmente deslocamos os
olhares para as coisas que são simples, urgentes e importantes. Então há
algumas questões que não conseguiremos fazer nem depois de amanhã.
Outras poderíamos ter feito ontem.  Por exemplo, não há nada que explique
o fato de ainda termos analfabetismo, nada que justifique entrarmos em
todas as agendas do meio ambiente e não tratarmos nosso esgoto. Nós te-
mos dinheiro para isso, temos tecnologia, temos tudo. E nós estamos aí
morrendo de tifo, de doenças por contaminação de esgoto.

Neste aspecto, especialmente na agenda do financiamento público para
o desenvolvimento da C&T nós podemos, sim, pensar em agendas nacio-
nais, naquilo que é importante. Entrecruzando com a iniciativa privada, tal-
vez, até em relação a isso, o governo investiu muito mais na capacitação de
pessoal e no desenvolvimento de estrutura de acompanhamento, monito-
ramento, controle. E o investimento buscando a patente, a competitividade
que está na base da agenda de nossa pesquisa, talvez coubesse uma reflexão
maior ao setor privado.

Portanto, em todos os contextos do macrocapitalismo hoje, de um pon-
to de vista otimista, nós temos margem de manobra e uma quantidade de
problemas podemos resolver de forma simples, desde que não tenhamos
nosso olhar desviado para uma agenda que não é nossa. Muito obrigada.

Liliane Rezende – Quero falar duas coisas. Primeiro, sobre a última fala
do senhor Kurt, acho o seguinte: a sociedade é dinâmica, sou um pouco
mais jovem que o senhor, mas estou no movimento sindical, assessorando
pelo Dieese há mais de 20 anos. Sou agrônoma e trabalho com vários setores
hoje. E o que se vê é que tudo é muito dinâmico, então creio que a Índia,
daqui a 20 anos, vai ser uma outra Índia, está todo mundo indo para lá, mas
eu duvido que os indianos aceitarão isso da forma como está hoje. Por sinal,
já estão ocorrendo alguns movimentos, porque as castas inferiores já estão
querendo ir para as universidades, parece que as outras castas não estão
querendo deixar. Quer dizer, já está havendo um movimento na sociedade
hoje. E acredito que a China, daqui a 10 ou 20 anos, também não vai ficar do
jeito que está, porque se está levando energia e desenvolvimento aos pontos



112
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

mais remotos e as pessoas vão querer mais coisas, ninguém se conforma
com aquilo que tem, é próprio do ser humano.

Acho que isso é muito dinâmico. Lembro-me de um livrinho azul do
Dieese com textos de 1961; quando entrei no Dieese, há mais de 20 anos, nós
discutimos o robô. Todo mundo dizia que em 2 mil e pouco ia ter robô em
todas as casas, e estamos vendo a história, gente morrendo de fome, até
hoje, ao lado de empresas moderníssimas. Uma coisa tenho observado: a
sociedade do Brasil tem uma democracia recente, mas experiências muito
ricas estão acontecendo no Brasil hoje. E o Fórum Social Mundial, ao qual
nunca tive a oportunidade de ir, demonstrou isso, os movimentos sociais
deixaram de ser só defensivos e passaram a ser propositivos. Acho que isso
é fruto da democracia, da participação na negociação. Hoje temos várias
negociações, a sociedade está participando muito mais.

Temos muitos fóruns participativos na sociedade em que os movimen-
tos sociais vêm propondo, com pessoas de altíssima qualidade, e acho que
isso vai ajudar a dar um salto de qualidade, independente do governo. O
governo ajuda, é claro, tem um papel político fundamental, mas a sociedade
está tendo uma participação muito grande. Temos no Brasil alguns setores
muito atrasados e em outros estamos adiante. Às vezes viajamos por aí e
vemos o quanto estamos à frente.

O Dieese tem 50 anos, é uma entidade sindical que encerra todas as
políticas lá dentro. Conseguimos fazer cursos de formação colocando todas
as forças políticas, fechados no hotel, 45 dias, todo mundo saiu de lá com
formação, discutindo reestruturação produtiva, levando engenheiro, levan-
do tudo, foi um choque de realidade. Houve quem saiu em estado de cho-
que. Agora está na hora de fazer isso, discutindo a nanotecnologia, mas con-
seguimos avançar, dando qualidade de universidade, levando professores
de altíssima qualidade lá, levando uma outra visão e, se for possível, vamos
viabilizar a Faculdade Dieese em poucos anos.

Acho interessante este espaço de troca, mas lembrando que a coisa é
muito dinâmica, é disso que tenho esperança. Não dá para parar a pesquisa,
eu acho importante o desenvolvimento, vem muita coisa boa, acho que es-
tão sendo gerados muitos produtos que estão poluindo menos, porque a
sociedade está muito mais presente. Tenho muito mais esperança e acredito
numa reação em algumas partes do mundo. Nos próprios Estados Unidos,
creio que os republicanos vão perder a eleição lá, está na hora de uma rea-
ção – apesar de não pôr muita fé nos democratas também, mas, enfim, são
“melhorzinhos”.
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Participante – Boa tarde, professor Kurt. Primeiro quero dizer que foi
um prazer ouvi-lo falando sobre geopolítica internacional. A gente aprende
que é uma beleza, ouvindo o senhor falar, mas eu queria aproveitar que o
senhor é um homem da química e representa um grupo que tem preocupa-
ções com o meio ambiente e, como o senhor citou na palestra, o senhor con-
segue antever algum tipo de acidente irreversível, com aplicações da
nanotecnologia, tendo em vista que a coisa acontece numa velocidade mui-
to rápida e que é impossível prever ao certo o que vai acontecer com a saúde
humana, meio ambiente, os impactos sociais, esse tipo de coisa.

Paulo Martins – Vamos às considerações finais e respostas.

Kurt Politzer – Sim, acho que há esse risco e, para certas finalidades,
seria preciso invocar o princípio da precaução e continuar com os esforços
dos conhecimentos da base científica que se apliquem no caso. O problema
que sinto é o seguinte, e vou lhe dar um exemplo. Numa empresa da qual
sou acionista, nós recentemente procuramos aumentar o número de pesqui-
sadores; para achar um pesquisador eficaz, nós entrevistamos 45 pessoas.
Compreende o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos pouca gente
experimentada. Por exemplo, a lei do bem, que concede certas vantagens
para empresas que tenham pessoas em nível de mestrado ou preferencial-
mente doutorado, a prática da Finep é limitar o pagamento que a lei prevê a
um valor que considerei muito baixo. O que, na minha visão, é uma falta de
reconhecimento do valor da pessoa com este grau, digamos, de doutorado,
experimentado. Então, fiz uma crítica ao presidente da Finep. E a resposta
dele foi que um professor universitário ganha muito menos. Aí, silêncio,
não disse mais nada, porque quem faz esta comparação – porque o profes-
sor realmente é muito mal pago, então o negócio não é baixar o do doutor
pesquisador para o professor, e sim o oposto.

São coisas absurdas que existem neste país. E tem mais, há uma idéia de
que basta ter o título para que nesta pessoa todos os conhecimentos se
avolumem com toda a facilidade. Ora, se fosse assim era uma beleza. Infe-
lizmente a coisa não acontece assim, pode ter o título, ele fez uma tese, na
qual ele teve um orientador, senão ele não conseguiria o título. Agora, o fato
de ele ter conseguido o título lhe dá uma posição diferente daquele que não
tem, mas não quer dizer que ele tenha uma experiência acumulada de mui-
tos anos de pesquisa. Nós temos falta de gente com esses muitos anos de
pesquisa. O Brasil tem um ponto fraco nesse aspecto, porque as universida-
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des federais recebem recursos à míngua, são recursos que são um horror.
Sabe quanto recebe a Escola de Química da UFRJ, da qual fui professor du-
rante 30 e tantos anos? Para pesquisa, R$ 22.000,00 por ano.

Sílvia Vignola – Despedindo-me, quero concordar com os colegas aqui,
acho que a sociedade está mudando, como todos que fizeram suas observa-
ções. Mas um instrumento fundamental para que a sociedade se organize,
se mobilize, pressione, contribua, é a informação. Sem a informação nós fi-
camos imobilizados. Acho que isso é fundamental, esse compromisso com a
informação, uma informação transparente, independente, que não é fácil.
Então, acho que nesse momento nós precisamos e temos de lutar. Lutar por-
que é um direito, e temos a internet para nos ajudar na mobilização, foi pela
internet que houve uma mobilização no Fórum Econômico Mundial. Hoje
há o próprio Fórum Social, e temos a ferramenta, mas está faltando qualida-
de. Nós precisamos dela para esse mundo ser melhor, é o que desejamos.

Acho que vocês vão ter a presença do professor Jean Pierre Dupuy aqui,
interessantíssima a palestra dele. Nós vamos ver que ele é bastante pessi-
mista com o mundo que nos espera, mas ao mesmo tempo creio que ele
deve dizer que precisamos rever o modelo de desenvolvimento que adota-
mos. Este é o grande desafio, porque senão o futuro será trágico mesmo.

Participante – Queria só fazer mais uma perguntinha para o doutor
Kurt. Quer dizer que nós estamos numa “sinuca de bico”? Para poder apli-
car o princípio da precaução, temos de ter um desenvolvimento tecnológico
de ponta, a ponto de avaliar isso e dizer que isso nos traz perigo. Não exis-
tem recursos nem profissionais...

Kurt Politzer – Nós temos, por exemplo, o Estado de São Paulo, onde
há um percentual de dotação para as universidades, tanto que nós temos
universidades no Estado de São Paulo funcionando muito bem e formando
gente de muito bom nível. Por exemplo, a Unicamp é hoje a organização
com maior número de patentes já registrado no país, o que não é de despre-
zar, é uma coisa muito séria. Infelizmente, isso não acontece em todas as
universidades federais, acho que está faltando soltar alguns recursos que
estão no orçamento, mas são contingenciados.

Liliane Rezende – Também queria me despedir, agradecer e falar uma
palavrinha com cada um dos participantes. Professor Kurt, quero dizer para
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o senhor que a química também sempre me encantou, quase fiz Química ao
invés de fazer Economia. Sempre me encantei com a capacidade das partí-
culas desenharem caminhos, ligações e conexões no mapa da química que
estudávamos, principalmente a química orgânica. E por que não convidar a
química a nos ajudar a pensar esses caminhos, esses acessos possíveis à socie-
dade, levando informação? Inclusive, trouxe para vocês uma matéria que
saiu hoje no Valor Econômico, “Nanotecnologia sai da ficção científica e esti-
mula a competição na indústria”. Por que não convidar a arte, o cinema, já
que a ficção científica também trabalha com o imaginário da sociedade? Quer
dizer, a química fazendo desenhos e conexões e nós usando, quem sabe, os
documentários, a arte e a ficção científica, que sempre balançaram o imagi-
nário. De certa forma, são uma medida de como a sociedade vê, é uma for-
ma de você medir como a sociedade encara aquilo que a impacta e em que
medida ela reage a determinadas verdades e invenções.

Quero agradecer a todos vocês por terem convidado o Dieese a partici-
par e ouvir nossas indagações. Muito obrigada. Estaremos aqui presentes
durante a semana, para participar das demais intervenções e reflexões do
evento. Obrigada a todos.

Edmilson Lopes Júnior – Obrigado a todos os componentes da mesa, e
obrigado a vocês pela participação.
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Sessão 3
Ética e nanotecnologia

7 de novembro de 2006 (manhã)

Coordenador: Ricardo Neder
Palestrantes: Jean-Pierre Dupuy, Franklin Leopoldo e Silva,
Maurício de Carvalho Ramos,  Maurizio Salvi

Ricardo Neder – Tenho a satisfação de dar início à mesa da parte da
manhã – Ética e Nanotecnologia – do Terceiro Seminário Internacional Nano-
tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente e do Primeiro Seminário Internacio-
nal de Nanotecnologia e os Trabalhadores.

Vamos ter, durante esta manhã, um trajeto bastante interessante e rico
e, acredito, proveitoso para todos. Esta mesa, nos encontros anteriores, apre-
sentou um conjunto de questões que sistematizam ou pelo menos buscam
sistematizar os questionamentos das mesas anteriores ou posteriores. De
qualquer forma, o princípio de que nós hoje pensamos eticamente e agimos
moralmente, esta máxima que é uma máxima clássica, é inescapável, diga-
mos, de toda a ação humana que afeta a consciência, nossa condição de se-
res sociais e a condição existencial de cada um na sociedade.

Ontem, a mesa que contou com a participação do professor Kurt Politzer
deixou um pouco no ar a questão de que, nas relações internacionais, nas
relações econômicas, enfim, nas relações de poder, do comércio, da indús-
tria e das inovações tecnológicas, a ética não tem muito espaço e, portanto,
essas relações seguem um pouco o que poderíamos resumidamente chamar
de “a lei do mais forte”.

A ética é essa face da condição humana que exige reflexão, daí seu cará-
ter inescapável tanto nas relações da indústria e do comércio como na con-
dição humana em si. Portanto, toda ação humana dotada de intervenção no
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mundo possui um substrato ético. Neste sentido, a tecnologia é parte dessa
condição humana.

Tenho a satisfação de apresentar nossos convidados: à minha direita,
Franklin Leopoldo e Silva, professor livre-docente do Departamento de Fi-
losofia da USP, que orienta e trabalha as questões sobre a ética do sujeito
moderno, principalmente na passagem do século XIX para o século XX. Já
há 30 anos na USP, elaborou um trabalho muito cuidadoso sobre Bergson;
mais recentemente, dos anos 1990 para cá, estudou a crise do sujeito moder-
no em Sartre. Tanto em seus livros Ética e literatura em Sartre e Tempo e histó-
ria, como também em Bergson, que é o tema de seu doutorado na USP, de
forma que nós encontramos no professor Franklin Leopoldo um interlocutor
muito importante para estas questões que estamos tentando situar.

Maurício de Carvalho Ramos é graduado em Biologia com mestrado
em Biociências na USP e doutorado em Filosofia das Ciências, também pela
Filosofia da USP, e vem nos últimos anos trabalhando com a questão da
Filosofia da Biologia, as questões éticas envolvidas e também as questões
epistemológicas envolvidas com a geração orgânica, evolução, teoria da evo-
lução; é membro do Núcleo de Biofilosofia e História da Ciência da USP e
vai, quem sabe, ser nosso mais novo militante na Rede Nanotecnologia, Socie-
dade e Meio Ambiente.

O professor e pesquisador Jean-Pierre Dupuy é nosso convidado es-
trangeiro, mas com forte pé no Brasil, pois tem duas filhas franco-brasileiras
e fala muito bem o português. Jean-Pierre é engenheiro de minas com for-
mação na França, com especialização em Filosofia Social e Política, foi dire-
tor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) na
França entre 1982 e 1999, e ajudou a criar o Centro de Pesquisa em Epis-
temologia Aplicada entre 1987 e 1994. Foi diretor do Instituto Interdisciplinar
de Estudos da Universidade de Stanford na Califórnia a partir dos anos 2000
e fundador e diretor do Grupo de Pesquisa e de Intervenção sobre Ciência e
Ética (Grise) da Escola Politécnica de Paris. Atualmente faz um trânsito, creio,
entre França, Estados Unidos e Brasil. Pelo que ele conhece do Brasil, está
familiarizado com nossas políticas. Seu tema preferido é cibernética e ciên-
cia cognitiva, questões muito interessantes que levanta em sua obra, em suas
intervenções e artigos, disponíveis em cópia CD, em cópia eletrônica na
internet para os interessados.

O segundo convidado do exterior é Maurizio Salvi, que é médico de
formação e se tem dedicado à questão da filosofia ética na Medicina e da
Genômica, particularmente da Bioética. Integra um projeto da comunida-
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de européia chamado Palium, uma pesquisa internacional que teve início
em 1998, fundada no quadro de pesquisas da União Européia, chamado
Biomed 2. O Biomed 2 focaliza a questão da ética biomédica e, portanto, as
questões que dizem respeito à atuação profissional dos segmentos médi-
cos e paramédicos. Na questão da genômica, da biotecnologia e das pes-
quisas genômicas, o professor Maurizio atua profissionalmente no Depar-
tamento de Ciências da Vida e Tecnologias em Bruxelas e, em 2004, publi-
cou um artigo muito interessante chamado “Humanities, Social Sciences
and Law” (Humanidades, Ciências Sociais e Direito), no qual propõe uma
interpretação bioética diversa dos argumentos contra a terapia genômica,
com o argumento principal de que a questão que não está sendo discutida
é a dimensão ética do gene humano modificado, que transmitirá essas
modificações em herança genética; portanto, o que nós estamos deixando
para as gerações futuras?

De certa forma, o eixo comum que vejo na mesa de hoje é muito interes-
sante porque diz respeito diretamente àquilo que foi, já nos anos 1960 e
1970, comentado e elaborado teórica e filosoficamente como biopolítica, seja
na obra de Michel Foucault, seja na de Hannah Arendt, a biopolítica aparece
claramente hoje nas nanotecnologias. As quatro grandes áreas da biopolítica
hoje são: a da saúde do corpo como política; a do ecologismo e do
ambientalismo; a da política sexual, da sexualidade, inclusive as relações de
gênero; e a das políticas de raça ou de identidades étnicas.

Passo a palavra, então, para nosso convidado Jean-Pierre Dupuy, segui-
do pelo professor Franklin Leopoldo, por Maurício de Carvalho Ramos e
depois por seu xará, o italiano Maurizio Salvi. Muito obrigado.

Jean-Pierre Dupuy – Esta apresentação leva o título de “Os desafios
das nanotecnologias”1. Vou começar tratando da nanoética.

Introdução

Há alguns anos trabalho como filósofo com a ética das nanotecnologias –
a “nanoética”, como é chamada agora – ou, mais precisamente, com a ética da
denominada “convergência NBIC”, que é a convergência entre nano, bio, info-

1 Originalmente publicado em francês no periódico Les Cahiers du Murs, Paris, n° 47, p. 50-67,
2006. Agradecemos ao professor Jean-Pierre Dupuy e ao editor Jean-Pierre Alix pela libera-
ção dos direitos de divulgação para a Interfacehs.
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tecnologias e ciências cognitivas. Gostaria, inicialmente, de defender o ponto
de vista segundo o qual a convergência NBIC e as nanotecnologias, em parti-
cular, suscitam questões éticas originais, o que foi fortemente negado. Por
exemplo, Philip Ball, escritor científico da revista Nature, escreveu, em um
ensaio intitulado “2003: nanotecnologia na linha de fogo”2:

Em março [2003], a Instituição Real de Londres acolheu um seminário de um dia
sobre as nanotecnologias, intitulado “Átomo por átomo”, que, particularmente,
considerei útil, pois permitiu entender um grande espectro de opiniões sobre o
que é agora conhecido pelo nome de nanoética. [...] Inicialmente, apareceu uma
crença, fundada na idéia de que aquilo que é qualitativamente novo nas
nanotecnologias é que elas permitem, pela primeira vez, a manipulação da ma-
téria em escala atômica. Suponho que esse ponto de vista é comumente partilha-
do e, se for esse o caso, deve nos levar a perguntar: como é possível que vivamos
em uma sociedade na qual não se vê que é precisamente isso que a química faz,
de modo racional e informado, há dois séculos ou até mais? Como pudemos
deixar uma tal ignorância se instalar? Torna-se cada vez mais claro que o debate
a propósito da extensão das possibilidades últimas oferecidas pelas
nanotecnologias leva a questões sobre os próprios fundamentos da química. O
vazio de conhecimentos no qual a maior parte do debate público sobre as
nanotecnologias se estabelece só existe porque o público não conhece quase nada
de química: o que ela é, o que faz e o que pode fazer.

Debruçando-se sobre a nanoética, Ball prossegue:

As questões relativas à segurança, à eqüidade, às implicações militares e à trans-
parência das nanotecnologias são idênticas àquelas suscitadas por outros do-
mínios da ciência e da tecnologia. Seria um grave erro, e talvez perigoso, que
as nanotecnologias viessem a ser consideradas uma disciplina que coloca pro-
blemas éticos inéditos. Desse ponto de vista, penso que elas diferem funda-
mentalmente de certos aspectos da pesquisa em biotecnologia que tocam em
questões morais totalmente novas. E, no entanto, é talvez a primeira vez que
uma ciência, uma ciência aplicada ou uma tecnologia, como queiram, desen-
volve-se em um clima social sensibilizado de antemão para as necessidades de
um debate ético.
[...] Mais ainda, a verdade pragmática é que, se as nanotecnologias não reconhe-
cem que comportam uma dimensão ética, independentemente do que possa acon-
tecer, elas a isso serão forçadas. Aqueles que trabalham na área sabem que as
nanotecnologias não constituem, de maneira nenhuma, uma disciplina, que seus
desígnios não podem ser reunidos em um todo coerente e que não representam,

2 Nanotechweb.org, dez. 2003. Disponível em: <http://www.nanotechweb.org/articles/society/
2/12/1/123>. Acesso em: 10 nov. 2005.
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para nenhum setor industrial, um objetivo definido. Mas mesmo as agências de
financiamento falam disso como se assim não fosse. No espírito do público, o
simples fato de que existam operações como a Iniciativa Nacional Estadunidense
para as nanotecnologias sugere, seguramente, que as nanotecnologias têm certa
unidade, e é por isso que as pessoas vão querer estar seguras de que seus aspec-
tos éticos são levados em consideração.3

Penso que Philip Ball se engana duplamente. Creio que há, realmente,
uma unidade por trás da convergência NBIC, mas essa unidade é encontra-
da no nível do programa metafísico de pesquisa, no qual se apóia essa con-
vergência. Creio também que os dilemas éticos que esse programa suscita
são amplamente inéditos e encontram sua fonte nas idéias fortes que gover-
nam a área.

Acabo de utilizar a expressão “programa metafísico de pesquisa”: trata-
se de uma referência à filosofia das ciências de Karl Popper. A filosofia
positivista que sustenta a maior parte da ciência moderna (e boa parte da
filosofia contemporânea) considera que a “metafísica” é uma busca desprovi-
da de sentido, procurando encontrar respostas para questões que não têm
respostas. Porém, Popper, após Emile Meyerson – segundo o qual o homem
faz metafísica como respira, sem que o deseje ou sequer o suspeite na maior
parte do tempo –, mostrou que não há programa de pesquisa científica (ou,
para nosso propósito, tecnológica) que não repouse sobre um conjunto de
pressuposições gerais a propósito da estrutura do mundo. Decerto que essas
visões metafísicas não podem ser testadas empiricamente e não podem cons-
tituir o objeto de uma “falsificação”. Contudo, isso não implica que elas não
apresentem interesse substancial e não tenham um papel fundamental no
avanço da ciência. Aqueles que negam a metafísica tornam-na simplesmente
invisível, e é muito verossímil que sua metafísica dissimulada seja má ou in-
consistente. A tarefa do filósofo é exumar e tornar visíveis as idéias metafísicas
sobre as quais repousam os programas científicos para levá-las à crítica.

A questão que me coloquei em seguida foi, portanto: qual é o progra-
ma metafísico de pesquisa que sustenta a dita convergência NBIC? Uma
de suas características maiores é que as tecnologias convergentes preten-
dem substituir a natureza e a vida, e se tornarem os engenheiros da evolu-
ção. Evolução que, até agora, consistiu fundamentalmente em uma sim-
ples “bricolagem”. Ela pode imobilizar-se em caminhos indesejáveis ou

3 Nanotechweb.org, dez. 2003. Disponível em: <http://www.nanotechweb.org/articles/society/
2/12/1/123>. Acesso em: 10 nov. 2005.
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em impasses. É por isso que o homem pode ser tentado a tomar seu lugar
e se tornar o designer dos processos biológicos e naturais. O homem pode
participar da fabricação da vida.

Podemos avaliar de maneira normativa tal empreendimento? Não creio
que as respostas éticas preexistam às questões que as solicitam. A tarefa do
filósofo não consiste, certamente, em aplicar doutrinas éticas prontas na so-
lução de problemas novos. As normas e as regras emergem dos próprios
problemas que elas devem regular. Essa visão em circuito (bootstrapping) do
que seja um julgamento normativo é inevitável quando abordamos a avali-
ação de saltos tecnológicos que só fazemos antecipar.

Metodologia

Gostaria de começar por duas observações metodológicas:

• A ética não é um cálculo custo-benefício
Um primeiro erro a denunciar é aquele que consiste em confundir ética

e prudência, e em compreender “prudência” como gestão racional do risco.
Noventa por cento dos relatórios, artigos ou livros que pude consultar sobre
esse assunto cometem esse erro. Pois é um erro tão grave quanto aquele que
cometeria um físico que não fizesse a diferença entre massa e peso. É um
erro sério tratar questões éticas em termos de balanço entre custos e benefí-
cios, ou seja, reduzir a ética a uma espécie de cálculo econômico ampliado.
Num dos pratos da balança, colocam-se os benefícios que se espera do pro-
gresso tecnológico e econômico e, no outro, os custos. A incerteza afeta mais
o segundo prato que o primeiro e é, evidentemente, em termos de risco que
o apreendemos.

Deveria estar claro que as questões éticas suscitadas pelas tecnologias
avançadas não podem ser tratadas assim. Se a ética pudesse ser circunscrita
a um cálculo moral de benefícios e de custos, sua tarefa quanto aos proble-
mas que nos ocupam seria desesperada, já que não saberíamos nem mesmo
dizer em qual prato da balança deveríamos colocar este ou aquele aspecto
de uma evolução entrevista.

• A ética das tecnologias, não das técnicas
Outro erro consiste em incidir a avaliação ética na própria técnica. Onde

deveríamos colocá-la? Na tecnologia! O idioma francês moderno, seguindo
o inglês, parece não fazer mais a distinção entre esses dois termos, o que é
uma perda. A tecnologia é a técnica inserida no discurso (logos) que a acom-
panha, sustentando-a ao mesmo tempo em que é sustentado por ela. A
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historia das ciências e das tecnologias demonstra que muitas vezes os ho-
mens sonham a ciência antes de fazê-la e que esses sonhos, que podem to-
mar a forma da ficção científica, têm um efeito causal sobre o mundo: po-
dem transformar a condição humana mesmo se eles não se encarnam em
técnicas. O objeto da avaliação técnica deve ser, portanto, não a técnica sozi-
nha, mas essa estrutura de causa comum:

Aquele que crê que apenas a técnica tem um efeito sobre a condição
humana deve dar início à separação entre o que é tecnicamente realizável e
o que não o é. Observa-se, efetivamente, que os trabalhos já existentes em
nanoética tomam um cuidado extremo em distinguir o que consideram ci-
ência séria do que todos chamam de “ficção científica”. O domínio desta
última, porém, varia muito de um estudo a outro.

A mudança de perspectiva que proponho tem como primeira implica-
ção um “anything goes”, como teria dito Feyerabend quanto ao que convém
colocar na caixa “sonhos da razão”: o não-sério não é menos importante que
o sério quando se trata de alimentar o imaginário da ciência. A metafísica
que sustenta a convergência NBIC está na caixa ao lado da ideologia de
propaganda alimentada por livros de um Ray Kurzweil,4 Eric Drexler5 ou
Damien Broderick.6 Ali encontraremos a prática da língua, das artes, da lite-
ratura popular e ainda outras coisas.

Utilizo a expressão “sonhos da razão” de propósito. Faço referência à
terrificante gravura de Goya cujo título é El sueño de la razón produce mons-

Condição humana

Sonhos da razão

4 KURZWEIL, R. The age of spiritual machines. Londres: Texere, 2001.
5 DREXLER, E. Engines of creation. Nova York: Anchor, 1986.
6 BRODERICK, D. The spike. Nova York: Forge, 2001.

Técnica



124
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

truos.7 Título ambíguo ao máximo, já que a palavra sueño, em espanhol, sig-
nifica indiferentemente sono ou sonho. Em francês e em inglês, a tradução
é, freqüentemente, “o sono da razão produz monstros”, e compreende-se:
“Quando a razão está dormindo, ou seja, colocada entre parênteses, a ima-
ginação produz monstros”. Mas, um outro sentido não é menos possível:
“Os sonhos da razão engendram monstros”. É a própria razão, e não sua
ausência, que tem essa capacidade de fazer advir, por seus sonhos, coisas
monstruosas. Gosto muito dessa ambivalência fincada no coração das rela-
ções entre a ciência e o imaginário.

Quero agora, em vez de oferecer um programa de pesquisas em nanoética
que evitasse os erros que acabo de denunciar, simplesmente esboçar algu-
mas dimensões da direção que poderia tomar um tal programa.

A natureza artificial

No coração do programa metafísico de pesquisa que sustenta a conver-
gência NBIC, encontra-se um enorme paradoxo. A metafísica em questão se
quer claramente monista: não diremos mais, hoje, que tudo no universo pro-
cede da mesma substância e, sim, que tudo está submetido aos mesmos prin-
cípios de organização – a natureza, a vida e o espírito (ou melhor, a mente [the
mind]). A palavra de ordem das ciências cognitivas é “naturalizar a mente”.
Trata-se de dar novamente à mente (e à vida) seu lugar pleno e inteiro no
mundo natural. Ora, considera-se que os princípios de organização supos-
tos como comuns a tudo que existe no universo são princípios mecanicistas.
A máquina que trata a informação segundo regras fixas, ou seja, o algoritmo,
constitui o modelo único de tudo o que existe8. A naturalização da mente
confunde-se, portanto, com a mecanização do espírito.

É mais uma vez a literatura de propaganda que o diz melhor, na medi-
da em que, em sua grande ingenuidade filosófica, ela não se embaraça em
prudências retóricas. O futurólogo estadunidense Damien Broderick fez um
resumo surpreendente da história da evolução biológica nos termos que se
seguem. Uma vez mais, cada uma das palavras empregadas é reveladora, a

7 Disponível em: <http://www.bne.es/Goya/c75.html>.
8 Cronologicamente, e talvez contrariamente a algumas idéias concebidas, o espírito foi pri-

meiro assimilado a um algoritmo (ou máquina de Turing: modelo de McCulloch e Pitts,
1943); em seguida, foi a vez da vida, com o nascimento da biologia molecular (Max Delbruck
e o grupo do phage, 1949); e apenas mais tarde surgiu a tese segundo a qual as leis da física
são recorrentes (ou Turing computáveis).
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começar por aquela por meio da qual ele designa os seres viventes: são “re-
plicantes vivos”:

Algoritmos genéticos em número astronômico titubeavam na superfície da Terra e
sob o mar, em níveis muito profundos, durante milhares de anos, duplicando-
se, mudando, sendo selecionados em função do sucesso de suas expressões, isto
é, dos seres biológicos que eles fabricavam e que se entregavam em uma compe-
tição para sobreviver no mundo macroscópico. Finalmente, toda a ecologia dos
seres viventes no planeta acumulou e representa uma quantidade colossal de informa-
ção comprimida, esquemática.9

As células eucariontes e procariontes, pelas quais a vida começou, es-
tão assimiladas a produções do espírito humano – os algoritmos genéticos
– que só apareceram nas últimas décadas do século XX. Esses seres são um
condensado de informação, o blueprint para a fabricação dos próprios seres
vivos. O monismo materialista da ciência moderna transformou-se repen-
tinamente em um monismo espiritualista. Se o espírito forma uma unida-
de com a natureza, isso ocorre porque a natureza é interpretada como se
fosse uma produção do espírito. É a recomposição da natureza em termos
que poderiam levar a crer que o espírito é o criador da natureza, que per-
mite dizer que aproximamos o espírito da natureza. Uma expressão em
forma de oxímoro resume bem tudo isso: a natureza tornou-se natureza
artificial.

A etapa seguinte consiste, evidentemente, em perguntar se o espírito
não poderia substituir a natureza para completar, mais eficaz e inteligente-
mente, sua obra criadora. Broderick interroga de modo retórico: “Não po-
demos pensar que os nanossistemas concebidos pelo espírito humano colo-
carão em curto-circuito toda errática darwiniana para se precipitarem de
modo correto em direção ao sucesso do modelo fabricado?”10

Em uma perspectiva de estudos culturais comparados, é fascinante
ver a ciência estadunidense, que teve de entrar em uma luta acirrada para
retirar do ensino público todo e qualquer traço de criacionismo, mesmo em
suas metamorfoses mais recentes (como o inteligent design), reencontrar, pelo
viés do programa nanotecnológico, a problemática do design, quer dizer, da
concepção, da intencionalidade, agora, simplesmente, se se pode falar as-
sim, com o homem no papel do demiurgo.

9 BRODERICK (2001, p. 116, grifos nossos).
10 BRODERICK (2001, p. 118).
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Etica

O fato de se conceber a natureza como um artefato tem implicações éti-
cas e epistemológicas consideráveis.

É interessante analisar o que os promotores da convergência NBIC ima-
ginam ser o estado de espírito daqueles que tomam por seus críticos. Uma
expressão sempre surge para designar esse estado presumido do espírito:
os seres humanos não teriam o direito de usurpar poderes que só pertencem
a Deus; playing God, tomar o lugar de Deus, seria um jogo proibido. Acres-
centa-se freqüentemente que esse tabu concerniria especialmente ao “judeu-
cristianismo”. Penso que essa caracterização desconhece completamente tan-
to a lição talmúdica quando a teologia cristã. Pelo contrário, pode-se de-
monstrar que a evolução conjunta do religioso e da ciência privou de todo
fundamento o próprio conceito de limite sagrado, absoluto e, portanto, de
transgressão.

O problema ético não se evidencia, portanto, na transgressão de um
tabu qualquer ou de um limite garantido pelo sagrado. O problema é que
não há sociedade humana livre e autônoma que não repouse sobre um prin-
cípio de autolimitação. Rousseau e Kant definiram a liberdade ou a autonomia
como a obediência à lei que nos damos a nós mesmos. Rousseau queria ain-
da que as leis da Cidade tivessem a mesma exterioridade em relação aos
homens que as leis da natureza, ainda que os homens façam as primeiras e
disso sejam cônscios. Porém, em uma sociedade que sonha em formatar e
fabricar a natureza segundo seus desejos e necessidades, a própria idéia de
exterioridade ou de alteridade perde todo sentido. A substituição do dado
pelo fazer participa, evidentemente, do mesmo processo. A natureza era defi-
nida, tradicionalmente, como o que se mantinha exterior ao mundo huma-
no, com seus desejos, conflitos, infâmias variadas. Se a natureza torna-se
integralmente em nossos sonhos o que fazemos dela, é claro que não há
mais exterior e tudo no mundo refletirá, cedo ou tarde, o que os homens
fizeram ou não, quiseram ou negligenciaram.

Esse problema ético é mais considerável que as questões específicas que
dizem respeito, por exemplo, ao “melhoramento” [enhancement] de uma ou
outra capacidade cognitiva por meio de diversas técnicas. Todavia, o que o
faz ainda mais insolúvel é que, enquanto a responsabilidade dos homens
sobre o mundo cresce sem limites, as fontes éticas de que dispomos diminu-
em no mesmo ritmo.
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Epistemologia

Para abordar o problema epistemológico, vou apoiar-me sobre um rela-
to talmúdico do século XIII, que chegou às minhas mãos por intermédio do
biofísico francês Henri Atlan. Esse relato coloca em cena o profeta Jeremias
no momento em que ela acaba de finalizar a criação de um golem. O relato
não apresenta de modo nenhum essa criação como um ato de revolta contra
Deus, mas, ao contrário, como o coroamento de um longo caminho de as-
censão em direção à santidade e ao conhecimento, os dois juntando-se na
perspectiva de uma imitatio Dei: “Com efeito, como saber que o iniciado
conseguiu decifrar e compreender as leis da criação do mundo senão verifi-
cando que seu saber é eficaz naquilo que lhe permite, a ele próprio, criar um
mundo? Como saber se seu conhecimento da natureza humana está correto
senão verificando que ele lhe permite criar um homem?”11

O critério de verdade do saber do sábio, como hoje o critério de verdade
científica, é, segundo a expressão famosa de Gianbattista Vico, o verum factum:
nós só conhecemos verdadeiramente aquilo que somos capazes de fazer ou
de refazer.

Contrariamente a outros golens, o golem de Jeremias fala. De modo com-
pletamente natural, ele se dirige primeiramente a seu criador e lhe diz, fa-
zendo apelo à sua consciência: “Você se dá conta da confusão que acabou de
introduzir no mundo? A partir de hoje, quando encontrarmos um homem
ou uma mulher na rua, não saberemos mais se se trata de uma criatura de
Deus ou sua!” Revela-se que Jeremias não havia pensado nisso. Muito per-
turbado, ele pede conselho a seu golem para reparar o que fez. E o homem
artificial lhe responde: “Você só tem de me desfazer assim como me fez”.
Jeremias assim o faz e disso tira a seguinte lição: não devemos renunciar a
atingir o conhecimento perfeito que nos torna capazes de criar um homem,
mas logo que o alcançarmos, devemos nos abster de fazê-lo. Atlan conclui:
“Grande lição ele nos dá para meditar”.12

Desencadear a complexidade

Afirma-se freqüentemente que o ponto de partida das nanotecnologias
é “There is plenty of room at the bottom”, a clássica conferência ministrada
por Feynman em 1959. Discordo. Parece-me mais justo dizer que a origem

11 ATLAN, H. Les etincelles du hasard. Paris: Seuil, 1999. p. 49.
12 Relato narrado em ATLAN, 1999, p. 49.
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desse novo campo deve ser pesquisada em uma outra conferência clássica, a
que John von Neumann ministrou em 1948, durante um colóquio organiza-
do pela Fundação Hixon, no California Institute of Technology (CalTech), e
que aparece retrospectivamente como um dos momentos fundadores das
ciências cognitivas. Von Neumann apresenta nela sua teoria dos autômatos
auto-reprodutores e, nessa ocasião, emite uma conjetura relacionada à no-
ção de complexidade.13

Pode-se conceber, afirma Von Neumann, nesse contexto dominado pe-
los cibernéticos, que autômatos complexos sejam não somente capazes de se
auto-reproduzir, mas também de gerar produç›es mais complexas que eles.
Um autômato complexo é capaz de auto-complexificação. Von Neumann,
assim, opõe-se ao projeto da cibernética, que consistia em realizar (ao me-
nos no papel), para cada função classicamente atribuída ao espírito huma-
no, uma máquina (de Turing) capaz de reproduzi-la ou de simulá-la. Von
Neumann colocava em evidência os limites da tentativa descendente (top-
down), que é classicamente a do engenheiro. No caso dos sistemas comple-
xos, só tem sentido a tentativa ascendente (bottom-up), que consiste em ex-
plorar aquilo de que é capaz um autômato dado. Logo, profetizava Von
Neumann, o construtor de autômatos estaria tão desarmado diante de sua
criação quanto o cientista diante dos fenômenos naturais complexos.

A engenharia consiste, classicamente, em conceber e fabricar estruturas
cujo comportamento reproduz as funcionalidades que se julgam desejáveis.
No entanto, com a convergência nanobiotecnológica, uma nova concepção
tem lugar, para se tornar, talvez um dia, a concepção dominante. De manei-
ra imaginativa, pode-se dizer que o engenheiro de amanh‹ estimará que seu
empreendimento é tanto mais coroado de sucesso quanto a máquina que ele
inventará o surpreenda. Aquele que deseja fabricar – de fato, criar – a vida
não se pode esquivar de ambicionar reproduzir sua capacidade essencial,
que é de criar, por sua vez, algo radicalmente novo.

Em seu estudo magistral sobre a fragilidade da ação humana, A condi-
ção humana, Hannah Arendt colocou em evidência o paradoxo fundamental
de nossa época: enquanto os poderes humanos aumentam sob o estímulo
do progresso tecnológico, somos cada vez menos senhores das conseqüên-
cias de nossas ações. Uma longa citação adquire aqui todo o seu valor, pois

13 Ver DUPUY, J.-P. The mechanization of the mind. Princeton: Princeton University Press,
2000.
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sua pertinência em relação ao nosso objeto de estudo não pode ser negligen-
ciada – e devemos manter a lembrança de que isso foi escrito em 1958:

Podemos perceber a que ponto começamos a agir sobre a natureza, no sentido
literal da palavra, por meio de uma observação feita de modo rápido por um
cientista que, no entanto, falava seriamente: a pesquisa fundamental ocorre quando
faço o que não sei que faço.
Isso começou de modo bastante inofensivo pela experimentação, na qual os ho-
mens não se contentavam mais em observar, constatar e contemplar o que a
natureza, tal como a vemos, estava prestes a entregar, mas em tentar prescrever
condições e provocar processos naturais. A evolução que aperfeiçoou sem cessar
a arte de desencadear processos elementares, que sem a intervenção do homem teri-
am permanecido virtuais e não teriam talvez acontecido, desembocou finalmen-
te em uma verdadeira arte de “fazer a natureza”, ou, dito de outro modo, de criar
processos “naturais” que não existiriam sem o homem e que a natureza terrestre
parece incapaz de realizar sozinha [...]
O simples fato de que as ciências naturais se tenham tornado exclusivamente
ciências de processos e, em última escala, ciências de “processos sem retorno”
virtualmente irreversíveis, irremediáveis, indica claramente que, qualquer que seja
a potência cerebral necessária para desencadeá-los, a faculdade humana
subjacente à origem desse estado de coisas não é uma faculdade “teórica” (con-
templação ou razão): é a faculdade de agir, de desencadear processos sem precedente
cujo resultado permanece incerto e imprevisível no domínio humano ou natural
em que eles vão ocorrer.
Nesse aspecto da ação [...] nos desencadeamos processos cujo resultado é
imprevisível, de modo que a incerteza, mais que a fragilidade, torna-se a característi-
ca essencial das ocupações humanas.14

Não há dúvida do quanto essa análise, com uma inacreditável presciên-
cia, aplica-se perfeitamente à convergência NBIC, principalmente no que
concerne a dois pontos: primeiro, podemos dizer que a ambição de (re-)fa-
zer a natureza é uma dimensão importante do que chamei de metafísica
subjacente ao campo da pesquisa; segundo, como foi explicado mais acima,
será uma tentação inevitável aos nanotecnologistas do futuro, para não di-
zer uma tarefa ou uma obrigação, desencadear processos sobre os quais não
tenham nenhum controle.

O mito do aprendiz de feiticeiro deverá ser atualizado: não será por
erro ou por terror que o homem estará despossuído de suas próprias cria-
ções, mas por design, quer dizer, intencionalmente.

14 ARENDT, H. Condition de l’homme moderne. Paris: Calmann-Lévy, 1983. p. 259-261.
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Ricardo Neder – Vamos passar a palavra agora ao professor Franklin
Leopoldo e Silva.

Franklin Leopoldo e Silva – Em primeiro lugar, quero pedir desculpas
a vocês, porque vou apenas falar e ler alguns trechos de anotações que pre-
parei e, portanto, não vou facilitar o trabalho com a projeção, que, infeliz-
mente, não tive tempo de fazer. Vou procurar também resumir um pouco
minha intervenção, no sentido de colocá-la em convergência com os assun-
tos que o professor Jean-Pierre abordou aqui.

Vou apenas apontar algumas questões, sem desenvolvê-las propriamen-
te. A primeira questão que eu gostaria de colocar, de maneira muito geral, é
que seria preciso considerar, antes de qualquer coisa, que o lugar central da
tecnologia no mundo em que vivemos não é casual ou fruto de alguma es-
pécie de acidente histórico. A técnica e a tecnologia estão profundamente
arraigadas na origem e na constituição do que chamamos de civilização,
principalmente naquele aspecto da civilização que chamamos de conheci-
mento ou ciência. Porque o que caracteriza a passagem à modernidade é
justamente a idéia de que o conhecimento não é uma pura contemplação da
natureza ou uma busca da verdade pela verdade, mas envolve, necessaria-
mente, um domínio, um senhorio das coisas, uma espécie de império do
homem sobre o mundo, por meio do qual ele deve adquirir o poder de mo-
dificar a natureza, segundo finalidades propriamente humanas.

O prolongamento tecnológico do conhecimento científico é a grande
prova de que a ciência e o poder estão, desde o início, inexplicavelmente
ligados. Isso para que nós nos abstenhamos de uma concepção que durante
um certo tempo esteve em vigor, de que você tem uma espécie de ordem
cronológica ou de ordem lógica, que vai da ciência, no seu sentido básico,
desinteressado, puro, à técnica e à tecnologia. Esta é uma concepção que,
durante algum tempo, tornou-se clássica na ciência. Hoje em dia, nós sabe-
mos – e se fizermos a releitura do próprio início da modernidade científica
podemos entender que isto já está posto desde o começo – que a ciência, ou
seja, o conhecimento e o poder dado pela tecnologia, que está incluído nesse
conhecimento, já estão desde sempre juntos. No século XVI e no século XVII,
nós já temos essa combinatória, de tal forma que a técnica e a tecnologia
estão essencialmente contidas na ciência, uma vez que não há separação
entre poder e ciência. Essa maneira de ver as coisas implica grandes mudan-
ças na relação entre a ética e o conhecimento ou entre a ética e a ciência. Ou
seja, quando o conhecimento deixa de ser definido como uma relação pura-
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mente teórica ou contemplativa e envolve relações de poder, então não
estamos apenas diante de um vínculo entre sujeito e objeto, um vínculo que
poderíamos colocar em questão de várias maneiras. Estamos também dian-
te de uma ligação entre os próprios sujeitos, entre os próprios agentes da
civilização, nesse exercício de uma função de conhecimento que é também,
inseparavelmente, um exercício de poder. Em outras palavras, o poder so-
bre as coisas, o poder sobre o mundo e o poder sobre a natureza traz, natu-
ralmente, a questão de como esse poder será exercido, como ele será distri-
buído, compartilhado, hierarquizado, bem como as questões relativas à res-
ponsabilidade pelo exercício desse poder e de suas conseqüências. Então, a
medida do valor do conhecimento muda completamente quando o conside-
ramos intrinsecamente ligado à tecnologia, não apenas como um prolonga-
mento quase acidental.

E isto porque a tecnologia é conseqüência do conhecimento ou da ciên-
cia apenas do ponto de vista formal, apenas do ponto de vista, digamos
assim, cronológico, na medida em que as descobertas e os aprimoramentos
do conhecimento precedem as suas aplicações. Mas, na verdade, o vínculo
estreito entre o conhecimento e o poder faz com que esses prolongamentos
possíveis, da ordem da tecnologia, já atuem na origem, como o impulso de
um processo, que agora tem de ser considerado como uma totalidade, que é
constituído por fases sucessivas, cujo sentido está essencialmente posto na
finalidade tecnológica. Ou seja, aquilo que é posto, em princípio, como fina-
lidade, já atua também como impulso inicial de todo o processo.

Quem comenta isso de maneira muito aguda é Heidegger, quando diz
que a técnica faz parte da essência da ciência e não pode ser considerada
apenas como sua conseqüência. Nesse sentido, não é difícil entender o perfil
das questões éticas que vão surgindo e que, neste caso então, estão parale-
las, seriam paralelas a esse processo como um todo, o processo científico-
tecnológico como um todo ou o que, hoje, nós poderíamos chamar do pro-
cesso da tecnociência.

Assim sendo, não existiriam questões acerca de uma relação específica
entre ética e ciência, como conhecimento básico, e entre ética e tecnologia,
como conhecimento aplicado. As questões já vinculam diretamente ética e
tecnociência. Além disso, é preciso considerar também as transformações
de curto, médio e longo prazo, implicadas nesse poder inerente ao conheci-
mento tecnológico. Não apenas no sentido estrito do fazer, como conseqü-
ência imediata do conhecer, ou como essa identificação a que o professor
Jean-Pierre se referiu há pouco, entre o conhecer e o fazer, mas no sentido
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mais amplo de que a tecnologia possibilita transformar o mundo por meio
de ações decorrentes do aprimoramento técnico dos meios e de um conheci-
mento cada vez maior da matéria sobre a qual se age. É preciso notar, quan-
to a isso, que o alcance dessas transformações não se restringe à exterioridade,
o que é um ponto de convergência com o que o professor Jean-Pierre falou.
Ou seja, não se restringe ao mundo físico como um lugar do ser humano,
lugar onde ele estaria como que posto, na relação entre continente e conteú-
do. Como a transformação é atividade, é o próprio sujeito que se transforma
ao transformar essa possível exterioridade. Por isso, essa repercussão ética é
muito mais intensa no plano do sujeito, no plano da subjetividade e também
no plano da relação entre os sujeitos, no plano da intersubjetividade. Por-
que o meio não é propriamente a exterioridade, em seu sentido mais bruto,
mas é essa situação histórica e social que é modificada pela atividade tec-
nológica.

E é nesse sentido que se pode dizer também que o mundo sobre o qual
o homem opera tecnologicamente é outro, é um novo mundo, e essa interação
homem-mundo, reconfigurada pela técnica, cria novas condições, das quais
se originam problemas éticos que, no passado, não foram equacionados ou
teriam sido pensados apenas como possibilidades ligadas à imaginação.

Dois exemplos de ordem geral podem ilustrar essa situação, e eu tiro
esses exemplos do livro Pensamento ético contemporâneo, de Jacqueline Russ.
O primeiro aspecto refere-se ao caráter irreversível das ações humanas, a
que o professor se referiu também. Por exemplo, uma catástrofe nuclear pro-
vavelmente provocaria efeitos que, na dimensão do tempo humano, seriam
irreversíveis, isto é, a espécie não teria como se recompor na escala do tem-
po histórico. Alguns efeitos da devastação ecológica também seriam
irreversíveis, com possíveis conseqüências de longo prazo quanto à sobrevi-
vência da espécie ou mesmo à continuidade da vida em geral. O segundo
evento refere-se à transformação da própria vida, no nível de seus funda-
mentos biológicos, que é uma possibilidade derivada do progresso da enge-
nharia genética e das conseqüências da manipulação.

Uma civilização cuja história está pautada tecnologicamente enfrenta
problemas especificamente derivados dessa situação e que exigiriam for-
mas de equacionamento diversas daquelas que foram herdadas na tradição.
Isso é o que é tratado, em geral, nos livros de Hans Jonas, principalmente no
Princípio e responsabilidade, que é o mais conhecido. Uma das idéias que nós
podemos destacar nesse caso, da reflexão desse autor, é a ambivalência – ou
talvez mesmo a contradição – inerente ao poder tecnológico, que se mostra
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não apenas na possibilidade de que se perca o controle dos “sins”, em razão
do próprio acúmulo do poder, mas, sobretudo, um risco presente na relação
entre poder e impotência. Ou seja, o caráter irreversível dos efeitos: temos o
poder de causar os efeitos, mas não temos o poder de controlá-los ou revertê-
los. E, nesse caso, podemos afirmar que a hübrys, a desmedida do poder
tecnológico revela-se nessa impotência ou nessa relação entre poder e impo-
tência. A impossibilidade da reversão.

Ao mesmo tempo em que o poder da tecnologia nos confere uma gran-
de latitude de liberdade, para transformar o planeta e para transformar a
nós mesmos, ele também revela a impotência – o avesso da liberdade –
para controlar e reverter as conseqüências do poder. E é por isso que Hans
Jonas nos conclama a aceitar como o grande princípio, este, o da responsa-
bilidade, que consistiria em associar ao avanço tecnológico um certo senso
de medida. Talvez alguma coisa parecida com o que o professor mencio-
nou há pouco, de que nem sempre se deve fazer tudo aquilo que se pode
fazer, a partir do critério de que a finalidade do conhecimento e da
tecnologia nele implicada deveria ser a vida, seu aprimoramento, a melhoria
da sua qualidade, etc. Nesse sentido, Jonas formula o imperativo, análogo
àquele imperativo formal kantiano, da seguinte maneira: Age de modo
que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma
vida autenticamente humana sobre a Terra. Esta é uma paródia, digamos
assim, do princípio moral kantiano, que é um princípio formal. “Age”, di-
ria Kant, “como se a tua ação pudesse ser universal”, ou universalizada na
sua forma. Aqui, ele está dando um conteúdo a essa universalidade: “Age
de modo tal que os efeitos da tua ação – os efeitos reais da tua ação – sejam
compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana so-
bre a Terra.” Então, neste imperativo estão incluídas certas regras de con-
duta, a mais importante das quais é: a ação presente não pode redundar
na destruição das possibilidades futuras de vida. Ou seja, as escolhas de
ação devem incluir a integridade do futuro e isso que ele chama de preser-
vação de vida autêntica sobre a Terra.

É interessante: quando falamos de todas essas coisas, ou as lemos, pare-
cem uma coisa muito óbvia, até desconcertantemente óbvia. No entanto, é
algo que precisa ser lembrado e até posto – como diz Jonas – como um prin-
cípio fundamental de ética. Por que, isso? Porque essa obviedade aparente
apenas mostra uma distância que existe, em nossa civilização tecnológica,
entre a ação efetiva, aquilo que é concreto e habitual, do que fazemos, e os
enunciados que, de um ponto de vista humano, seriam lógicos, seriam trans-
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parentes ou naturais. Ou seja, mostram alguma coisa como a progressiva
desumanização que corre paralela ao progresso tecnológico e cuja origem
histórica estaria nessa instauração de um poder pelo qual o homem viesse a
realizar-se como um ser racionalmente emancipado. Essa ambivalência da
modernidade é o que está na raiz da crise ética que nos caracteriza
contemporaneamente. E é por isso que é preciso observar mais de perto esse
imperativo da responsabilidade de que fala Jonas e aquilatar seu significado
e seu alcance.

Por exemplo, quando avaliamos as grandes realizações da modernidade,
no plano dos avanços políticos e sociais, nós costumamos dar especial rele-
vo aos direitos individuais: Revolução Americana e Revolução Francesa,
vistas como a grande conquista que permitiria ao indivíduo emancipar-se e
desfrutar de sua liberdade. Temos aí todas as proclamações de direito das
revoluções modernas, até a Organização das Nações Unidas (ONU) e coisas
desse tipo, todas reafirmando a autonomia do indivíduo, a conduta da livre
iniciativa, a convivência pautada pelo respeito aos direitos dos outros, etc.
Ao mesmo tempo, sabe-se que a autonomia e a livre iniciativa possuem tam-
bém a face moderna daquilo que nós chamamos de competitividade como
característica da sociedade moderna capitalista, que teria como função con-
ferir uma justificativa racional à desigualdade entre os indivíduos e os gru-
pos. Então, o desenvolvimento tecnológico do poder, ou melhor, o desen-
volvimento tecnológico associado ao poder que isso nos confere, teria trazi-
do conseqüências políticas que não podem ser dissociadas da competiti-
vidade, uma vez que esta se faz cada vez mais acirrada, por via justamente
da capacitação tecnológica, cujo acúmulo vai gerando, cada vez mais, au-
mento de poder.

Como a pressão da competitividade exige resultados imediatos para os
indivíduos e para os grupos em disputa, o avanço tecnológico e o uso da
capacitação também são orientados pelo critério da “imediatez”, quer dizer,
do maior lucro no mais curto prazo. E aí chegamos, então, à moral como
cálculo, que o professor mencionou no início de sua palestra.

Como a competitividade é generalizada, esse raciocínio também o é,
com as conseqüências que nós conhecemos: no domínio da vida privada, no
domínio do conhecimento, no domínio do trabalho, no domínio da ecologia
e assim por diante. Então, esse imperativo ético da responsabilidade, ao enun-
ciar que a ação deveria ser moderada pela consideração dos seus efeitos,
compatíveis com o que ele chama de permanência de uma vida autêntica,
propõe, basicamente, uma inversão do paradigma moderno desse indivi-
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dualismo competitivo. Quer dizer, o significado ético do imperativo é o cui-
dado que se deve ter com a humanidade, entendida como experiência de
vida e, principalmente, como o outro e como futuro. A alteridade, mas en-
tendida naqueles que estão por vir, o que é uma completa inversão do
paradigma individualista e da imediatez do presente, que caracterizam nossa
civilização. Ou seja, o valor que deveria orientar a conduta humana estaria,
agora, expressando essa preocupação ou esse cuidado com o coletivo na
acepção de comunidade humana, cuja dignidade estaria, então, vinculada à
preservação dessas possibilidades de vida autêntica.

É interessante considerar que na competitividade exacerbada está im-
plícito que não apenas competimos com seres humanos presentes e contem-
porâneos, mas também com o futuro. Quer dizer, estamos competindo com
aqueles que não nasceram ainda, com as pessoas e as gerações que ainda
estão por vir. E, como competimos com aqueles que ainda não estão aí, sem-
pre os vencemos, pela simples razão de que eles ainda não entraram na com-
petição. Eles são herdeiros de uma derrota que não foi a deles. São herdeiros
da nossa vitória, que é a derrota daqueles que ainda não nasceram. E, do
ponto de vista das conseqüências ecológicas da atividade tecnológica, isso
aparece como o exemplo mais nítido.

Então, não se trataria apenas da substituição do paradigma individua-
lista por um paradigma comunitário. Não é apenas isso. Porque nós deve-
mos notar que a destruição trazida pela competitividade pode ser – e muitas
vezes é – regulada por um cálculo que se expressa no enunciado de uma
moral pragmática, essa moral do custo/benefício. Ou seja, eu me abstenho
de prejudicar o outro para que ele não me prejudique; meu direito termina
onde começa o do outro. Enfim, aquela série de lugares-comuns que estamos
habituados a ouvir e que constituem uma espécie de núcleo da moral bur-
guesa capitalista.

Ora, o que estaria em jogo aqui não é a comunidade nesse sentido ape-
nas, não é a comunidade definida pelo presente histórico e social, mas é a
comunidade definida pela possibilidade futura de haver indivíduos e de
haver comunidade e seres humanos sobre a Terra.

Isso também significa que, quando agimos de acordo com esse
paradigma, não atuamos apenas segundo a expectativa da reciprocidade –
que é o avesso daquilo que nós dissemos há pouco: estou competindo com
alguém que não existe, vou sempre vencê-lo. Eu não posso esperar recipro-
cidade, não posso fazer alguma coisa em benefício daquele que ainda não
nasceu esperando que ele faça alguma coisa em meu benefício, simplesmen-
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te porque ele não está aí para realizarmos essa troca. Este paradigma da
troca, que é um paradigma tipicamente economicista e capitalista, aplicado
à moral, não serve neste caso. Não estamos atuando, então, na expectativa
da reciprocidade. Agimos em função da humanidade como totalidade con-
creta, ou seja, agimos em termos de uma solidariedade real com aqueles que
ainda não são reais, no sentido de estarem aí, presentes. E isto é que signifi-
ca propriamente um altruísmo universal e, ao mesmo tempo, concreto, por-
que não é um altruísmo que se refira ao meu grupo, ao meu país e, mesmo,
ao mundo no qual estou vivendo. Mas é uma solidariedade que se estende
verdadeiramente à humanidade, como universal. Porque eu considero aque-
les que ainda não nasceram como se já estivessem aí, desfrutando do que eu
posso fazer por eles, ou então padecendo, sofrendo dos males que eu pode-
ria causar a eles. Ou seja, trata-se de entender, aqui, a noção ética de respeito
com uma total radicalidade. Não só o respeito pelo outro, mas o respeito no
sentido de preservar a possibilidade de que existam outros, de que outros
venham a existir.

O emprego da tecnologia, a partir destes parâmetros, estaria em conso-
nância não com esse humanismo já desgastado, que muitas vezes nós coloca-
mos como tendo de ser acrescentado à tecnologia para dar, assim, um re-
cheio ético à tecnologia. Mas trata-se de uma atitude bastante mais radical,
de um outro humanismo, uma valorização do Humano que não coincide
mais com esses paradigmas contemporâneos de individualismo, de êxito
individual e de consideração imediata ou mesmo mediata, mas restrita, da
minha ação, do alcance da minha ação e daquilo que ela pode representar
para mim e para os outros.

Eram essas as pequenas observações que eu tinha a fazer, e fico feliz por
ter encontrado aqui, penso eu, várias idéias que estão em convergência com
o que o professor Jean-Pierre falou. Muito obrigado.

Ricardo Neder – Muito obrigado, professor Franklin Leopoldo. Agora
vamos passar a palavra a Maurício de Carvalho Ramos.

Maurício de Carvalho Ramos – É uma satisfação enorme poder discu-
tir algumas idéias ainda embrionárias sobre certas relações entre ciência,
tecnologia e ética e, tal como o professor Franklin Leopoldo observou uma
série de convergências entre suas idéias e as do professor Dupuy, fico satis-
feito por também encontrar convergências no conjunto de temas e de posi-
ções até agora exposto e discutido. Isso é interessante, sobretudo porque tal
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convergência aponta para a objetividade dos problemas de ordem filosófi-
ca, muitas vezes considerados como subjetivos e relativos diante, por exem-
plo, da técnica e da física.

Na primeira parte de minha exposição tratarei de problemas
epistemológicos e éticos envolvidos na distinção entre o natural e o artifici-
al, e da maneira pela qual tal distinção relaciona-se com a idéia de controle
da natureza. Quando pensamos nos artefatos, nos objetos produzidos pelo
homem, encontramos uma associação, uma combinação entre propriedades
determinadas pelos aspectos quantitativos e materiais e propriedades oriun-
das das intenções, dos desejos e das finalidades humanas que orientam a
produção dos artefatos. Podemos chamar de propriedades qualitativas e
teleológicas as propriedades que são agregadas às quantitativas e materiais
e, assim, o artefato é uma combinação, digamos, entre a necessidade natural
e o desejo cultural humano. Essa combinação associa os artefatos a componen-
tes éticos e epistemológicos muito interessantes, ligados à relação entre in-
tenção e função.

Um dos temas principais da filosofia da biologia é compreender em que
medida a noção de função pode ser naturalizada de modo a eliminar todo
componente finalístico ou teleológico que a noção possa conter, ou seja, em
que medida podemos afirmar que os seres vivos ou as estruturas vivas pos-
suem funções, sem que isso implique conferir algum tipo de propósito ou
de finalidade na natureza.

A biologia naturalizada – termo que utilizo para dar maior unidade aos
temas aqui tratados – pretende reduzir o campo da finalidade e da inten-
cionalidade ao campo das explicações causais. Nesse sentido, falar em fun-
ção não implica compromissos com intencionalidade ou propósito, sendo
possível tratar as funções como propriedades físicas dos objetos em geral. Já
a intenção é algo que encontramos nas expressões de um ser racional e inte-
ligente ou de uma mente que, sendo considerada como função material do
cérebro, implica a dificuldade de compreender de que forma uma intenção
livre de um ser racional está determinada, antes de tudo, por um conjunto
de funções que são exclusivamente propriedades materiais. Não vou desen-
volver esse conhecido tema agora, mas é de sua perspectiva que aparece a
questão dos artefatos anteriormente apresentada, já que eles incorporam
essa duplicidade entre o que é intencional e o que é funcional.

O nascimento da ciência moderna está relacionado com a idéia de refor-
ço mútuo entre o aspecto intencional da produção humana e o aspecto
cognitivo acerca das propriedades quantitativas e materiais dos objetos. O
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que caracteriza a ciência moderna é justamente a identificação, a junção, a
indissolubilidade entre ciência e técnica, entre conhecimento e produção.
Dentre as coisas que contribuem para a ligação entre ciência e técnica mo-
dernas está a idéia de controle da natureza, que aparece como um valor
maior no nascimento e no desenvolvimento de ambas.

Retomo aqui as idéias baconianas de que “quem conhece é quem faz” e
de que a capacidade de produção de um objeto é o melhor teste para saber-
mos o quanto o conhecemos, já expostas claramente nas intervenções ante-
riores à minha. Dentro do âmbito da técnica, posso perguntar-me o que as
coisas são porque estou primordialmente interessado em saber quais são os
tipos de coisas que podem ser produzidas. Em outras palavras, o conheci-
mento sobre o que são as coisas permite que eu produza, a partir delas,
artefatos que satisfaçam às necessidades humanas. Contudo, ao saber o que
as coisas são, eu também poderei saber as razões pelas quais eu farei certas
coisas e não outras. Melhor dizendo, o mesmo conhecimento que permite a
produção de artefatos pode mostrar o que devo ou não fazer com objetos
naturais, aqueles que serão a base para a produção dos artefatos. Assim, o
controle da natureza pode ser praticado juntamente com relações de harmo-
nia e de obediência àquela.

Apesar de o conhecimento ser testado pela capacidade de produção, ao
saber o que posso fazer, tal como foi ilustrado e discutido pelo professor
Dupuy para o caso da criação do golem, imediatamente saberei o que não
devo fazer. Eu diria que o desenvolvimento da ciência abandonou essa ética
residual, essa ética das origens que existia nos inícios do pensamento mo-
derno. Pode-se dizer que, atualmente, aprofundou-se a pergunta sobre como
as coisas são produzidas para saber quais delas podem ser reproduzidas,
sendo que tal reprodução não significa apenas fazer a mesma coisa, mas
significa também, de modo crescente, produzir de forma melhorada. Assim,
quanto mais eu souber como as coisas são naturalmente produzidas, mais
eu poderei reproduzi-las em tal condição ou de uma forma ainda mais aper-
feiçoada do que a natural.

Quando ainda existia a idéia de que as produções naturais estavam
revestidas de algum propósito ou de alguma finalidade, os interesses hu-
manos que as controlariam poderiam ser satisfeitos no interior de uma rela-
ção dialética de obediência, no sentido de que posso controlar uma produ-
ção que é para mim reconhecendo que há uma produção para si. Desta for-
ma, o controle humano será praticado sobre um mundo que já existe, um
mundo que possui seus propósitos naturais. Trata-se de um mundo previa-
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mente hierarquizado, no qual o homem poderia inserir o mundo da cultura,
da história, da política, etc. Em princípio, tais mundos correriam paralela-
mente ao mundo da natureza, havendo interações criativas promovidas pela
obediência dialética a que me referi anteriormente.

O que aconteceu posteriormente foi a ruptura dessa dialética. Não exis-
tem mais propósitos naturais e, portanto, os únicos seres capazes de colocar
interesses no universo são os humanos. Isso levou à ruptura de uma distin-
ção forte, em termos ontológicos, do que é o objeto natural e do que é o
artefato. A melhor maneira de explicar isso seria com um exemplo. A quími-
ca herdou a distinção entre o orgânico e o inorgânico a partir da idéia de que
o orgânico contaria com a existência de uma substância vital, uma substân-
cia que seria incapaz de ser produzida em laboratório. A matéria poderia ser
organizada pelo químico da forma como ele quisesse, porém ele nunca seria
capaz de acrescentar uma entidade sui-generis na forma de uma força, subs-
tância ou fluido vital. Havia, por princípio, uma distinção ontológica entre o
vivo e o não-vivo, entre o orgânico e o inorgânico, o que garantiria a existên-
cia de um reservatório de entidades naturais que nunca poderiam ser pro-
duzidas artificialmente. Basta enunciar a palavra transgênico para mostrar
como tais concepções vieram abaixo. Não há qualquer proibição ontológica
que reserve, por princípio, qualquer campo do natural como incapaz de ser
reproduzido, produzido ou melhorado pelo homem. É uma síntese de tudo
isso que nos leva à identificação entre a técnica e a ciência.

O segundo item de minha exposição está baseado nas idéias do filósofo
da ciência Hugh Lacey, cujas idéias possuem, a meu ver, alguns paralelos
com aquelas apresentadas anteriormente pelos professores Franklin
Leopoldo e Jean-Pierre Dupuy. Creio que o professor Lacey encontrou uma
maneira de instrumentalizar epistemologicamente a idéia de que a tecnologia
está na raiz da ciência moderna. Resumindo tal epistemologia, Lacey divide
a atividade científica em três elementos básicos: há a escolha de uma estra-
tégia de pesquisa, teorias são escolhidas no interior desta estratégia e, por
fim, é feita a aplicação tecnológica do conhecimento científico.

Sua epistemologia depende de uma distinção forte entre valores
cognitivos e valores não-cognitivos. Os valores cognitivos são aplicados
quando a ciência escolhe as teorias que devem vigorar como válidas num
determinado momento do desenvolvimento científico. Tal escolha deve ba-
sear-se apenas em valores que expressem a qualidade cognitiva das teorias.
Um valor cognitivo bem conhecido é a adequação empírica, talvez o princi-
pal dentre eles. Uma teoria é cognitivamente melhor na medida em que é
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consistente com os dados empíricos. Outros valores cognitivos são a capaci-
dade de predição, a sistematicidade, a coerência, etc. Os valores não-
cognitivos são aqueles ligados fundamentalmente a valores éticos e sociais.
Podemos dizer que todos os valores atribuídos à ciência graças à sua capaci-
dade de, por intermédio da tecnologia, melhorar a condição da vida huma-
na são valores não-cognitivos.

Muito bem. Tal interpretação permite caracterizar a ciência atual como
produto exclusivo de uma estratégia específica que se chama estratégia
materialista. Dentre a pluralidade de estratégias nas quais a ciência poderia
ser desenvolvida, a que nós temos atualmente não é a estratégia que permi-
te o desenvolvimento da ciência, mas de uma dentre tantas ciências possíveis.
A estratégia materialista foi, entre outras possíveis, engendrada pela esco-
lha de certos valores não-cognitivos no primeiro momento da atividade ci-
entífica. Com uma argumentação muito rigorosa, Lacey defende em sua obra
a idéia de que o principal valor não-cognitivo presente no nascimento da
ciência moderna foi o valor de controle da natureza. Com isso, todas as es-
colhas teóricas que decorrem da estratégia materialista têm como meta con-
trolar a natureza, o que é realizado nas aplicações tecnológicas do conheci-
mento científico. As teorias científicas desenvolvidas e aplicadas sob o valor
de controle da natureza não visam a conhecer as coisas de maneira objetiva,
de uma maneira em que o homem não interfira com a subjetividade de suas
preferências. Bem ao contrário, é por querer interferir em todos os aspectos
da realidade que o homem engendra uma ciência que ele diz objetiva, na
qual suas intenções não estão presentes. Esta é, em resumo, a estratégia
materialista.

Podemos, a partir dessa perspectiva, caracterizar a ciência, a ciência con-
temporânea, considerando outros valores não-cognitivos. A ciência é uma
atividade que tenta preservar três valores básicos, que são a neutralidade, a
imparcialidade e a autonomia, valores que deveriam estar presentes em to-
das as formas de ciências praticadas no mundo moderno. Porém, esses valo-
res não-cognitivos assumidos como fundamentais acabam tornando-se, por
assim dizer, valores de segunda ordem, pois o valor não-cognitivo genético,
aquele que dá existência à própria ciência, é o valor de controle. Isso permite
caracterizar a ciência moderna – e esse talvez seja o ponto mais importante
sobre a relação entre ciência e ética – como amplamente extensiva, ou seja,
capaz de ser aplicada a qualquer âmbito da realidade. Isso parece ser dese-
jável, mas o preço desse poder de extensão é que a ciência torna-se incom-
pleta. No interior da estratégia materialista é necessário restringir os fatos e
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os dados, e selecionar entre as teorias aquelas que expressem o caráter quan-
titativo e material, o que torna o âmbito da realidade investigada bastante
incompleto. Uma metafísica materialista fundamenta a estratégia de pes-
quisa atual que descontextualiza seus objetos para que ela seja extensível ou
aplicável crescentemente a outros campos da realidade.

São esses, sinteticamente, alguns elementos básicos da epistemologia
que, a meu ver, ao identificar um reforço mútuo entre o controle da nature-
za e a estratégia materialista da ciência moderna, mostra íntima ligação en-
tre ética, ciência e tecnologia. O que significa isso? Significa que, quanto
mais eu posso conhecer materialmente o mundo, maiores são as condições
de controlá-lo e, na medida em que o controle é exercido, a tecnologia vai-se
tornando mais sofisticada e capaz de gerar as condições tanto para melhor
conhecer o mundo quanto para construir um mundo melhor – algo que é
permanente no discurso que apóia o progresso tecnológico. Um exemplo de
que há um reforço mútuo entre o conhecimento que promove o avanço da
tecnologia e a tecnologia que promove o progresso do conhecimento é a
íntima relação entre a experimentação científica e a produção de artefatos.
O caráter fortemente experimental da ciência moderna, comparativamente
às ciências tradicionais, está em seu poder de realizar amplamente o valor
cognitivo da adequação empírica. Ora, como isso é possível? Só é possível
na medida em que a intervenção experimental cria os artefatos que permi-
tem que haja uma correspondência, a mais perfeita possível, com o que eu
chamaria de outros artefatos – neste caso, artefatos abstratos –, que são as
construções racionais acerca do mundo. Uma das interpretações correntes
da história da ciência e da filosofia modernas é que o mundo deixou de ser
uma hierarquia primitiva de substâncias organizadas para se transformar
num conjunto de leis que são a expressão de uma atividade inteligente – as
leis da natureza são a expressão de certa racionalidade objetiva que existe
no mundo. Essa racionalidade objetiva pode ser inteligível pela racionalidade
subjetiva do homem e, para que isso se realize, gerando conhecimento cien-
tífico legítimo, o homem precisa transformar o mundo de modo cada vez
mais específico, de forma a testar até que ponto existe uma correspondência
entre o mundo e as leis naturais que o regulam. Entendo isso como a essên-
cia da artificialidade do procedimento experimental da ciência. É deste modo
que a afinidade entre a estratégia materialista e o controle da natureza per-
mite que este último seja cada vez maior. A eficácia máxima do controle é
uma decorrência dessa capacidade de explorar todas as possibilidades, de a
ciência moderna se estender a todos os âmbitos da realidade. Isso é, entre
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outras coisas, uma maneira sintética de afirmar a conhecida tese do caráter
reducionista da ciência contemporânea. Há a intenção supostamente racio-
nal de que as ciências físico-químicas poderão explicar todos os fenômenos,
inclusive os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais, etc., já que todas as
ciências a elas serão reduzidas.

Encerrando esta reflexão mais diretamente inspirada nas idéias de Lacey,
sabendo que o autor provavelmente não concordaria com muitas de suas
conseqüências, farei referência ao nascimento da tecnociência no século XX.
Este conceito é utilizado para identificar uma estrutura e uma atividade que
realizam plenamente o reforço mútuo entre o controle da natureza e a estra-
tégia materialista da ciência, com todas as conseqüências indesejáveis que
tal característica determina, tanto para a própria ciência quanto para suas
aplicações tecnológicas e seus reflexos sobre a vida humana. Isto seria bas-
tante preocupante, mas, felizmente, pude ouvir na exposição do professor
Dupuy que o problema vai além do controle da natureza. Isso faz com que
eu saia daqui estimulado e assustado, já que há coisa pior [risos] para além
do controle... De qualquer forma, o que expus até aqui é um pano de fundo
filosófico que, ao articular valores cognitivos e não-cognitivos, oferece uma
base epistemológica para tratar questões éticas relacionadas à ciência e à
tecnologia.

Voltando à dissolução entre o natural e o artificial, encontramos proble-
mas que novamente parecem semelhantes às idéias que o professor Dupuy
apresentou, de forma bem radical e com grande clareza. Entendo que estamos
diante de uma possibilidade de inversão substancialista no que diz respeito
ao caráter do artificial comparativamente ao natural. Num primeiro momen-
to, houve um forte dualismo entre esses dois tipos de seres, protegido por
uma barreira ontológica, mas, na medida em que esta barreira é eliminada, é
possível fazer essa inversão de caráter substancialista no sentido de dizer que,
agora, tudo é artificial. Parece-me que foi exatamente isso que aconteceu, já
que o processo de mecanização da mente pode transformar o mundo numa
criação do espírito. Eu acrescentaria que podemos mesmo dizer que a
espiritualização e a artificialização do mundo são duas maneiras distintas de
falar sobre a mesma coisa.

Vejo aqui um primeiro problema associado à idéia de que “tudo é artifi-
cial”. Quando afirmamos, sem maiores problemas, que tudo é natural, não
afirmamos que tudo é a mesma coisa, que todas as coisas são iguais. A natu-
reza é um denominador comum ou um conceito genérico no interior de cer-
ta metafísica que, não obstante tal unidade genética, claramente mantém a
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diversidade do mundo natural. Eu posso falar exatamente a mesma coisa
para o mundo artificial. Não é porque aceito uma tese, digamos, monista
artificialista, que tudo deve ser artificial no mesmo sentido. Este pode ser
um problema trivial de lógica das categorias, mas torna-se um problema
importante quando contextualizado nas relações entre ciência, tecnologia e
ética. Por exemplo, se os genes naturais e os artificiais são, pela subs-
tancialização do artificial, a mesma coisa, não preciso me preocupar com
problemas de segurança. As moléculas, os átomos, os neutrinos, os prótons,
todos eles, que estão na base de todas as coisas materiais, podem ser reduzi-
dos ao plano artificial e, portanto, existe uma garantia de fundo de sua segu-
rança que, não sendo mais atestada pelo selo de qualidade da natureza, re-
pousa nessa identidade de todos os objetos artificiais.

Ora, parece-me que, retomando as idéias ilustradas pelo professor
Dupuy, o Jardim de Monet e um coelho verde produzido pela incorporação
de genes produtores de propriedades fluorescentes são duas coisas artifici-
ais, mas muito diferentes. Algo semelhante pode ser dito para os artefatos
nanotecnológicos. É muito difícil considerar, por exemplo, um nanochip que
produz um sensor, tal como explicou o professor Jacobus, um vírus da gripe
e certa substância que vai entrar na composição de um cosmético como coi-
sas igualmente artificiais, mesmo que aceitemos a homogeneização pelo ar-
tificial. No caso da clonagem, pensamos que, ao produzir artificialmente
clones de bactérias, vírus ou humanos conferimos uma identidade a estes
seres em função de sua origem. Mas creio que, novamente, é mais correto
dizer que tais identidades foram criadas mais em função de uma ideologia
da substancialidade do artificial do que por um processo artificial de
replicação. Em suma, é necessário criar níveis distintos desta artificialidade.
Talvez um dos exemplos mais importantes esteja na confrontação entre me-
lhoramento genético clássico e transgenia. O cruzamento de raças e a for-
mação de híbridos não têm absolutamente nada a ver com recombinação de
material genético. Com isso, certa retórica pode ser construída afirmando-
se: “tais melhoramentos genéticos são artificiais, não são? Então, por que
todo esse medo das plantas transgênicas?”. Na produção de híbridos, o ho-
mem já está afetando o aspecto natural das plantas, mas tal artificialidade
produzida pela agricultura tradicional é infinitamente distinta da
artificialidade produzida pelas plantas em laboratório.

A situação até aqui apresentada possui ainda outros aspectos, também
bem próximos de algumas posições do professor Dupuy e das considera-
ções sobre o futuro feitas pelo professor Franklin. Quando o artefato adqui-
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re a propriedade de se auto-reproduzir, ele pode continuar sendo um arte-
fato, mas um artefato sui-generis, tal como são os seres vivos diante dos não-
vivos. Considerando ambos como naturais e negando que haja propósitos
naturais na vida, ao contrário do que alegaria uma metafísica finalista ou
vitalista, ainda assim posso encontrar algo de especial na vida simplesmen-
te no fato de os seres vivos se auto-reproduzirem. Por exemplo, é muito
plausível afirmar que poderemos sintetizar artificialmente alguns genes ou
algum DNA ativo, juntar nucleotídeos, fazer cromossomos, construir um
genoma, gerar artificialmente uma capa de proteína, unir de forma
bioquimicamente estável o genoma produzido e a capa protéica e, assim,
produzir artificialmente um vírus. Também não se pode negar a priori que o
mesmo possa ser feito com uma bactéria ou com uma célula eucariótica.
Esses hipotéticos vírus e células quebram a seqüência biogenética, são gera-
dos espontaneamente de modo artificial, como se acreditou na geração es-
pontânea natural da larva da mosca a partir da carne em putrefação. Contu-
do, esse vírus e essas células, dadas as condições adequadas, deverão se
reproduzir “naturalmente” (caso contrário, não seriam vírus nem células).
Ora, a geração “P”, como se diz em genética, possui uma origem artificial.
Mas, e a geração “F1”, descendente da geração “P”, é natural ou artificial?
Se nós pudéssemos produzir artefatos que se auto-reproduzissem, todas as
propriedades cuja produção foi moldada por minha intenção, orientada por
meu controle sobre os processos materiais, todas essas propriedades seriam
transmitidas para gerações futuras, tal como acontece com qualquer orga-
nismo. Até aqui me referi a hipotéticos organismos completos produzidos
abiogeneticamente, mas a herança de propriedades artificiais pode ocorrer
igualmente com as plantas ou outros organismos transgênicos. Se eles pu-
derem se auto-reproduzir, começarão a introduzir uma diversidade biológi-
ca artificial junto da diversidade natural.

O tema da transformação da herança e da diversidade conduz direta-
mente à evolução. Do mesmo modo que é legítima a intenção humana de
valorizar a modificação do plano genético dos organismos, é legítima a inten-
ção humana de valorizar a própria diversidade. No limite, posso considerar
que o mundo é muito melhor com a diversidade de seres vivos que nele existe
do que com uma diversidade muito reduzida ou transformada. Para tanto,
considero legítimo apresentar razões de caráter estético para defender tal po-
sição, mesmo que elas estejam em total confronto com razões econômicas,
políticas, sociais ou de outra natureza. Numa versão modificada dessa posi-
ção, podemos nivelar nosso poder de modificar materialmente as coisas se-
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gundo intenções, interesses e nosso poder de escolha dos valores que julgarão
tais intenções e interesses. Podemos preservar a diversidade, mesmo sabendo
que ela será em alguma medida artificial, ou seja, a responsabilidade de pre-
servação pode ser exercida independentemente do poder que nós temos de
modificar as coisas. Com base em tal responsabilidade, é possível modificar a
diversidade produzida evolutivamente e, ao mesmo tempo, entender que o
efeito do acaso presente nesse processo deva ser preservado mesmo quando
podemos controlá-lo e modificá-lo profundamente.

Os próximos itens previstos para discussão seriam bem extensos, as-
sim, vou passar diretamente à conclusão. Talvez eu tenha a oportunidade
de falar sobre a questão do direito de propriedade intelectual e o risco da
imparcialidade científica no momento reservado para as discussões.

Certamente não pretendo que as discussões que propus possam trazer
soluções para os problemas apresentados, mas apontarei duas perspectivas
futuras que me parecem interessantes nessa direção. Primeiramente, pode-
mos pensar em engendrar uma ciência que rompa com o reforço mútuo
entre o controle da natureza e a estratégia materialista. Parece-me inteira-
mente falsa a idéia de que o conhecimento físico e material deva levar neces-
sariamente ao controle da natureza. Há casos, apesar de serem aparente-
mente poucos, de atividades científicas e tecnológicas legítimas, como a
agroecologia, nas quais o controle da natureza não é um valor necessário ou
principal. Podemos usufruir todos os benefícios que uma interpretação ma-
terialista do mundo oferece sem considerar inevitável aceitar os inconveni-
entes que acompanham o controle da natureza. Creio que isto seria possível
aceitando uma pluralidade de estratégias como pano de fundo da realiza-
ção científica.

É possível argumentar que o desenvolvimento de uma única estratégia
de pesquisa esteja fundamentado, como o professor Franklin expôs brilhan-
temente, no fato de que a competitividade está na base dos valores da soci-
edade contemporânea. Considero falsa a idéia de que a competição seja a
única ou principal forma de gerar qualidade, sobretudo no que se refere à
qualidade do conhecimento. A crítica e a relação entre as formas de conheci-
mento não precisam ser necessariamente feitas sob o modelo da competi-
ção, mas é possível que haja uma solidariedade que viabilize a pluralidade a
que me referi. Por exemplo, é possível um conhecimento materialista mais
completo, ou seja, que incorpore o estudo dos aspectos qualitativos ineren-
tes aos artefatos, de modo que a antropologia e a física possam dialogar em
pé de igualdade para a compreensão do que efetivamente são os artefatos.
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Mas isso possui um ônus, pequeno comparativamente aos resultados obti-
dos, que é o de restringir a extensão do conhecimento científico. Tal restri-
ção baseia-se na simples idéia de que nem tudo o que podemos fazer deve
ser feito. Há coisas que não podemos fazer de maneira imperativa, mesmo
quando sua realização seja, por exemplo, claramente vantajosa para o de-
senvolvimento tecnológico do país.

Por fim, penso que é possível falar em termos de um tratamento univer-
sal dos interesses no interior dessas novas estruturas da prática científica.
Os interesses podem ser tomados muito mais em relação à sua forma do que
ao seu conteúdo, no sentido de que todos os interesses possuem o mesmo
valor por se apresentarem na forma de interesses humanos. Isso se aplica
não apenas aos humanos contemporâneos, mas também aos interesses dos
humanos que estão por existir e, em algumas teses mais radicais, podem
mesmo ser estendidos aos não-humanos, desde que eles tenham sentimen-
tos e sejam capazes de sentir dor e sofrer como nós.

Minha intenção foi oferecer uma síntese de idéias que, no período reser-
vado para as discussões, talvez possamos desdobrar em alguns pontos mais
específicos. Obrigado.

Ricardo Neder – Muito obrigado, professor Maurício de Carvalho. Pas-
so a palavra para o professor Maurizio Salvi.

Maurizio Salvi – Muito obrigado. Vou ser muito provocativo por um
lado e concreto por outro. Vou falar um pouco sobre o que foi dito até agora
e tentar explicar principalmente três pontos.

A discussão que nós tivemos até agora é muito importante, mas por que
não está tratando exatamente da nanotecnologia, que é o assunto? Falamos
sobre biotecnologia, transgênicos e outras coisas, mas não se falou exata-
mente sobre nanotecnologia. Isso pertence a outros domínios e, se estamos
falando de nanotecnologia, a primeira pergunta a ser feita é: por que e até
que ponto?, levando-se em conta as peculiaridades da nanotecnologia em
si, sem tratarmos de tecnologia em termos mais amplos.

Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre esses elementos, não para
ser provocativo ou polêmico, mas para abrir a questão, porque esta é a manei-
ra pela qual o debate sobre a nanotecnologia está acontecendo no momento,
ela é carregada de especificidades e ética na nanotecnologia e principalmen-
te na nanomedicina.

Outro ponto que vou expor, como represento aqui a União Européia, é
uma maneira possível de se falar sobre uma integração entre problemas éti-
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cos, toxicológicos, avaliação de impacto e, também, uma abordagem inte-
grada sobre o desenvolvimento da tecnologia com os campos da nanotec-
nologia.

O terceiro elemento é falar sobre algumas das especificidades que emer-
gem do debate da nanomedicina. Vou falar sobre nanomedicina por uma
razão muito simples, trabalho em um grupo que é especialista, na União
Européia, no Parlamento europeu, em ética e tecnologias, e estamos traba-
lhando especialmente sobre nanotecnologia e nanomedicina. Isso não signi-
fica que as outras implicações, os impactos ambientais, por exemplo, sejam
menos importantes, só que não estou totalmente equipado para falar sobre
essas implicações.

Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que foi dito até agora, mas o fato
de que haja muitas considerações sobre naturalidade e não-naturalidade, a
possibilidade de interagir e interferir na maneira natural de se viver ou de
formas de vida de diferentes tipos e espécies, é um dos principais assuntos
ligados à ética e tecnologia genética em campos diferentes, em biotecnologia,
na área verde, na produção de transgênicos e também na área de engenha-
ria genética.

O principal assunto é se há limites e responsabilidades do lado humano
para a modificação, ouvi a palavra permanente ou quase permanente de
características biológicas de formas de vida; nós sabemos que este debate
ainda está começando, é muito aberto, tem muita discussão.

As respostas mais claras que foram mencionadas há pouco aqui estavam
ligadas ao princípio da precaução, à dificuldade de se estabelecerem termos
de responsabilidade em relação à biosfera e a interpretações diferentes de
premissas ontológicas. Deve ser dito que a abordagem do filósofo alemão Hans
Jonas, que foi trabalhada hoje, é uma abordagem axiológica. Ele já foi muito
criticado por estar baseado em argumentos não-racionais, que são depois apli-
cados a uma abordagem completamente irracional no uso da tecnologia e em
fontes biológicas que são reconhecidas como ente ontológico, ao mesmo tem-
po em que a entidade biológica é modificada. O componente biológico seria
um gene, a capacidade mental, a capacidade do ser humano de ter um valor
em si e transferir essa manipulação para as futuras gerações, etc. É um debate
muito interessante, mas temos problemas com o princípio da precaução na
base de se pagar o preço de atribuir um valor ontológico a seres humanos. E
isso se materializa na manipulação de genes humanos, isso começa a ter gran-
de relevância e uma responsabilidade permanente pelo fato de estarmos in-
terferindo e alterando fontes muito próximas.
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Mas, se falamos de aplicação de nanotecnologia no ambiente humano,
vemos que temos em primeiro lugar aplicações ligadas à nanomedicina.
Basicamente, fazemos aplicações diagnósticas, de fazer imagens, amplifica-
ção, medicina regenerativa e muitas aplicações em terapias contra o câncer,
tanto na área de diagnóstico quanto no tratamento das células cancerígenas.

Então, a fonte mais próxima que está afetando as gerações futuras é
uma questão que deve estar na mente das pessoas, na nanomedicina, nesse
caso. Porque, se a resposta for positiva, nós teremos diversas posições possí-
veis na área de nanotecnologia, inovações e aplicações dessa tecnologia na
área de pesquisa; mas se a resposta for negativa, teremos outras considera-
ções muito mais centradas no indivíduo e ligadas à autonomia. Mas uma
das principais questões, qualquer que seja a interpretação que dermos a esse
problema, é que existe um elemento principal ligado à segurança da na-
notecnologia.

A nanotecnologia na área de nanomedicina tem um problema sério de
segurança a ser tratado; isso é só para posicionar o debate sobre nanoética e
nanotecnologia, sobre as aplicações humanas da nanotecnologia.

Também existe aplicação num sentido mais amplo, basicamente se trata
de avaliação de impacto do uso de nanotecnologia, novos materiais, aplica-
ções industriais, o uso de nanotecnologia na esfera ambiental, e nesse senti-
do também temos algumas considerações sobre a possibilidade de criação
de novos dispositivos antipoluentes e também no impacto ambiental nessa
área, isso é muito importante.

Então, temos uma dicotomia, pode-se partir de uma abordagem
biocêntrica, pode-se falar da intocabilidade da natureza ou do ambiente, ou,
indo numa abordagem mais conseqüente, pode-se falar do princípio da pre-
caução, mas trabalhar mais com avaliação de risco e controle da tecnologia.
Isso seria uma premissa.

Agora vamos tentar dizer algumas coisas sobre uma questão mais ou
menos óbvia que não tem respostas muito óbvias: por que estamos falando
sobre ética em nanotecnologia e por que a nanotecnologia é tão importante?
Se olharmos os materiais que estão sendo produzidos mundialmente nos
últimos três meses, as Nações Unidas produziram um relatório sobre a nano-
tecnologia. Bem, se eles falaram, quer dizer que é importante, vemos que há
várias instituições trabalhando sobre nanotecnologia com abordagens dife-
rentes, quer dizer, é importante. Vêem-se diversas conferências e relatórios
sendo organizados e preparados em dimensões regionais ou internacionais.
No começo de setembro, a Fundação de Ciência Européia também produ-
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ziu um relatório sobre nanomedicina e nanotecnologia, com ênfase em ética
em nanotecnologia.

Mas o plano de ação e a estratégia de nanotecnologia são a integração da
ética como um componente essencial das políticas de inovação da nanotecno-
logia como um todo, e se você pensar nos trabalhos da União Européia como
um todo, verá que a ética está integrada em vários outros aspectos também;
não apenas a ética, mas também são consideradas ações e aplicações sociais,
dimensões internacionais, globalização e todas essas coisas, e por quê?

Certamente tem alguma importância, e isso pode ser talvez uma caixa
vazia. Poderia ser, por exemplo, a discussão sobre terapia genética, houve
uma discussão ampla, mas no fim os resultados da terapia genética ainda
não foram vistos. Também há uma consideração importante ligada a uma
nova maneira de se tratar uma tecnologia que não esteja desconectada de
considerações sociais, filosóficas, que não seja necessariamente ética, que
seja apenas como somos afetados pelo uso de dispositivos nano. Em qual-
quer região do globo em que você se concentre, verá que existe um consenso
e uma estratégia que está sendo aplicada.

E quando se vai para a dimensão européia, da Europa como uma enti-
dade que está promovendo uma metodologia e que está financiando uma
metodologia para programas de pesquisa, que vai chegar a ter um financia-
mento de 3,5 bilhões de euros, é uma coisa bastante considerável. E essa
metodologia é tentar promover uma integração profunda, mas não a posteriori,
a priori, de considerações éticas e sociais da nanotecnologia como um item
que tem de ser integrado na aplicação da nanotecnologia como tal e, por
outro lado, também na reflexão possível sobre tecnologia, que não necessaria-
mente se aplique à tecnologia aplicada, mas uma reflexão sobre os aspectos
sociais e legais dessa tecnologia.

Estamos falando agora sobre uma coisa que está sendo decidida e vai
ser aprovada em dezembro, e vai colocar a nanotecnologia como elemento-
chave e prioritário, reconhecido como um dos cinco itens de inovação na
Europa e um papel primário na Região Sul do mundo, considerando a
nanotecnologia como elemento-chave.

Nós pensamos uma metodologia, um quadro de considerações éticas e
sociais no desenvolvimento da tecnologia desde o começo, mesmo antes de
ter resultados concretos, o uso ainda não-experimental dessa tecnologia.
Também temos uma ligação forte da avaliação de risco como parte integral
da nanotecnologia. Esta é a maneira como a Europa está abordando a
nanotecnologia e como a ética está tendo papel central nesta discussão.
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Ao mesmo tempo, ainda há a questão de por que a ética é tão importan-
te; nós já dissemos que é importante porque ela está lá, mas por quê? Temos
duas explicações principais sobre isso. A primeira é que a ética é importante
na nanotecnologia porque, pelo menos na Europa, apesar de haver compe-
tências específicas da União Européia, não-mencionadas, temos a evolução
do quadro de regulamentação, que está sendo aplicado à nanotecnologia
bem como a outras tecnologias que requerem a dimensão da ética na pes-
quisa e em experimentos clínicos.

Nesse sentido, a ética está integrada na nanotecnologia porque isso tam-
bém está acontecendo com outras tecnologias, a tecnologia da informação,
por exemplo, e também porque isso é uma exigência legal: não é possível
nem mesmo produzir um produto médico, por exemplo, se não se atender
aos requisitos legais, é necessário ter a aprovação de um comitê ético de
pesquisa já no design do protocolo e, depois, na implementação desse proto-
colo de pesquisa. A mesma coisa para a aplicação clínica ou médica de
nanotecnologia na medicina, é preciso ter a aprovação de um comitê de éti-
ca, é preciso considerar essas situações.

Já falei, por exemplo, da regulamentação, dos relatórios de nanotec-
nologia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), e outros relatórios europeus e de países do Terceiro Mun-
do também. O que temos de ter é a tendência geral de que a ética seja im-
plementada e necessária no uso científico da tecnologia, e isso não é para se
ter uma estigmatização da tecnologia como tal, dizer que a nanotecnologia é
ruim ou dar algum tipo de rótulo para a nanotecnologia sem nenhum tipo
de argumento racional. É, ao contrário, para justificar a aplicação da nano-
tecnologia com as possíveis considerações éticas a serem levadas em conta
na hora de justificar, aplicar e financiar um protocolo, no qual você tenha
pesquisa e experimentos.

A primeira explicação é que você tenha um quadro de regulamentação,
a segunda explicação é que precisamos diversificar, temos de diversificar as
aplicações humanas de nanotecnologia, que podem ser em cosméticos ou
no ambiente, por exemplo.

Falando sobre o segundo tipo de uso de nanotecnologia, há agora uma
consciência forte em relação ao uso com precaução sobre impactos
ambientais. Então, não é só uma abordagem de risco técnico, avaliação de
risco, sabemos que há limites na segurança de tecnologia, sabemos que o
impacto ambiental de um produto nem sempre é um requisito, sabemos
que pode ter impacto na saúde da pessoa que está usando, mas ao mesmo
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tempo esses produtos são espalhados no ambiente, podem ir para o mar,
não sabemos qual é o impacto ambiental. Então, há uma espécie de efeito
colateral e as empresas muitas vezes ainda não estão equipadas para medir
esse tipo de impacto.

Ao mesmo tempo, temos a noção de segurança em sentido mais amplo,
que está tendo importância, pelo menos no âmbito europeu por enquanto,
que é sobre as conseqüências possíveis, por exemplo, de seguros. Temos
relatórios publicados na Suíça, por exemplo, por empresas, porque, se você
tem um produto, você também deveria ter um tipo de cobertura sobre as
conseqüências possíveis se acontecer alguma coisa ruim, se você tiver im-
pacto ambiental, toxicológico ou impacto nos trabalhadores. A segurança é
um dos elementos-chave que se baseia na proteção, não apenas do ambien-
te, mas de quaisquer entidades que possam estar envolvidas.

Indo para o lado humano, o que nós vemos é que novamente a seguran-
ça ocasiona problemas especialmente importantes. Em primeiro lugar, disse
que há uma abordagem promovida pela integração de aspectos sociais em
tecnologias. Há diferentes áreas em nanomedicina que estão todas conectadas
com a integração de aspectos éticos e sociais e todas as aplicações possíveis,
é uma plataforma de inovação que vai ser usada durante sete anos por todas
as indústrias e laboratórios europeus.

A estratégia adotada agora pela comissão européia em todos os progra-
mas ligados à nanotecnologia aborda a questão da segurança, e quando fa-
lamos em programas, também são iniciativas que podem ser de regulamen-
tação, de pesquisa, criação de infra-estrutura de pesquisa, etc. Então você
percebe que os problemas sociais de proteção, segurança do consumidor e
questões éticas estão todos na estrutura, são parte da estrutura.

Queria me referir agora à aplicação prática da nanomedicina e a ques-
tões éticas que estão surgindo neste aspecto.

Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre nanomedicina. Não estamos
falando sobre conseqüências ambientais, apesar de que há muitas conside-
rações a serem feitas nessa área. Temos fatores intrínsecos que têm de ser
levados em conta quando falamos em ética de nanomedicina.

O primeiro fator é a segurança, mas a segurança não apenas como requi-
sito técnico, e sim como fator ético, em que se protege, por um lado, a autono-
mia do indivíduo porque você precisa ter o consentimento da pessoa para ser
exposta a uma pesquisa, a um experimento, ela tem de ser informada sobre a
segurança de maneira apropriada; e, depois, segurança como componente
ético para a proteção da autonomia e da dignidade humana como tais. Essa é
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uma maneira diferente de considerar a segurança, que, no passado, era muito
mais vista como uma maneira de otimizar a avaliação de risco.

Um dos elementos principais é a dificuldade de ter uma forma de con-
sentimento apropriado. Sabemos que faltam dados sobre o impacto da nano-
medicina na saúde, estamos falando sobre impacto a longo prazo e também
impacto a curto prazo, e a razão é simples: estamos falando de uma tecnologia
em estado embrionário, que está sendo pesquisada ainda, e não temos da-
dos adequados sobre seus impactos a longo prazo. Algumas pesquisas estão
acontecendo agora, mas precisamos de investimento forte para proteger a
saúde das pessoas envolvidas e a saúde das pessoas que podem ser expos-
tas a pós, à nano ou a quaisquer outros materiais. Como se pode fazer com
que a pessoa consinta se não se sabe exatamente, não se têm dados suficien-
tes para dizer qual é o nível de risco ao qual ela está sendo exposta? Esta
também é a relação entre a autonomia dos pacientes envolvidos e a possibi-
lidade de uso responsável dessa tecnologia em uma situação de grande falta
de conhecimento e dados sobre os riscos possíveis.

Outra coisa está relacionada ao uso diagnóstico de nanomedicina, que
não é realmente novo até certo ponto, já existem microchips que fazem testes
genéticos que têm o mesmo problema: o direito de saber ou não saber e
acesso aos dados. Se você tiver acesso à nanomedicina, você vai ter acesso a
dados mais precisos, mais rapidamente, isto também está ligado à ética da
nanomedicina. Vemos que esses elementos não são novos, eles já pertencem
à discussão sobre genética humana; o fato de esses exemplos estarem subli-
nhados não é surpresa, porque os elementos são os mesmos na medicina
humana.

Um elemento que realmente trabalha com nanomedicina é a noção de
aprimoramento, existe a possibilidade de aplicar em ciências neurológicas
ou cognitivas a nanomedicina, mesmo para propósitos terapêuticos ou qua-
se terapêuticos de estímulo a regiões do cérebro, por exemplo, mas ela tam-
bém pode ser aplicada com abordagem diferente, que se chama normal-
mente de uso dual, para inibir ou amplificar alguma porção do cérebro a fim
de obter uma produção mais alta da adrenalina ou inibição da sensação de
dor, e isso pode ter diversas aplicações militares, mas uma aplicação real-
mente peculiar ao uso da nanomedicina nas neurociências é a amplificação
do sistema imunológico humano.

Dignidade e integridade humanas também são itens muito importantes
porque, quando se faz aplicação de nanomedicina tem-se uma maneira
intrusiva do uso de uma tecnologia médica, isto porque alguns componen-
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tes externos, artificiais, atuam no corpo humano. Você precisa saber como
relacionar isso com a integridade humana, se há limites que não devem nunca
ser ultrapassados. No sentido de dignidade humana, é uma coisa muito
ampla porque é usada basicamente sob premissas ontológicas.

Com esses três princípios eu vou terminar, mas antes, uma coisa que é
especialmente importante no uso da nanomedicina é o princípio da precau-
ção, que seria a incorporação da filosofia do alemão Hans Jonas relativa ao
principio da responsabilidade, já considerado na área ambiental. Este é um
dos princípios-chave nos quais a legislação européia está se baseando. Ele
está muito ligado à segurança e perspectivas de longo prazo e às possibili-
dades dessas novas partículas e diferentes tipos de penetração serem
prejudicais, a longo prazo, no caso de seres humanos serem expostos a tais
tecnologias.

Sabemos também que precisamos garantir acesso igualitário às
tecnologias em regiões diferentes do globo, e seria necessário promover es-
forços para que o acesso se efetivasse, com suporte financeiro para que essa
divisão tecnológica não fosse negativa, não pela qualidade do sistema, mas
por fatores econômicos. Por outro lado, temos muitas implicações em rela-
ção às questões sociais.

Para terminar, podemos dizer sobre a nanotecnologia, para reconside-
rar tudo que foi falado até agora: é difícil dizer se estamos propondo novos
assuntos ou se são assuntos antigos que pertencem à biotecnologia, genética
humana, talvez apenas com ferramentas diferentes e peculiaridades dife-
rentes. Não é negativo que isso seja novo, mas se houver alguma coisa nova,
é bom que ela seja tratada. Também faltam pesquisa e esforços específicos
para esclarecer as peculiaridades do uso da nanotecnologia pelos aspectos
ético, legal e social, para que se possa fazer uma abordagem melhor e com
maior responsabilidade no uso dessas tecnologias.

Estou falando como representante da União Européia. A integração de
aspectos sociais, toxicologia, avaliação de risco e também com os pesquisa-
dores dessa região do globo são elementos-chave da estratégia, que não é
promovida em nível mundial, mas está incorporada pelo Parlamento euro-
peu e será colocada no próximo programa federal. E aqui temos uma ques-
tão aberta, de que precisamos ainda de mais orientação legal e social sobre o
uso de nanotecnologia, em relação à Europa, a integração e o fato de que a
ética é um elemento-chave não apenas retoricamente, não apenas na área da
política, mas realmente como um item do desenvolvimento dessa tecnologia.
Se vocês tiverem perguntas, ficarei feliz em responder.
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Debate

Ricardo Neder – Então vamos abrir para os debates.

Participante – Gostaria de começar com a idéia do propósito do design
criar coisas que não entendemos. O design é uma atividade bem mecânica e
a inovação é um pouco mais interessante, mas acho que a motivação princi-
pal é a criação de todos nós aqui, porque todos os nossos ancestrais tinham
essa vontade de criar e a ciência sublima e estende essa vontade.

Você disse que estávamos chegando à perda do controle, ao criar coisas
que não seríamos capazes de dirigir, de direcionar. Uma das coisas mais
artificiais na história do golem seria sua afirmação: “me desfaça”; normal-
mente, as coisas diriam “me alimente”. Talvez, conforme nós criemos outras
coisas, elas não estejam mais dentro de um sistema e participem desse siste-
ma. Então, por exemplo, poderíamos ter habilidade suficiente para conse-
guir recursos do sistema natural, e não sermos limitados pelos predadores e
parasitas do sistema.

Por exemplo, se fabricarmos uma bactéria com um código genético di-
ferente, de modo que ela seja tão artificial que não interaja de modo algum
com o ambiente, seria uma notícia muito ruim. O ponto a que estou tentan-
do chegar é que, enquanto simultaneamente criamos um objeto atraente para
nossos poderes de criação, também estamos criando objetos que vão interagir
com os sistemas existentes e destruí-los. A criação simultânea e a minimização
que estou prevendo para esses objetos é exatamente do que trata a ciência,
que é minimizar as leis naturais e usá-las para criar coisas, usá-las para sim-
plificar as coisas e entendê-las.

Sei que vocês estão conscientes das sinergias entre o que vocês estavam
falando e queria acrescentar mais isso. Obrigado, foi muito interessante.

Ricardo Neder – Quem gostaria de responder à mesa?

Sônia Dalcomuni – Boa tarde a todos. Vou dirigir minha pergunta a
Maurizio Salvi. Em primeiro lugar, um comentário geral: penso que, em
grande parte, a convergência das três exposições anteriores deixa no míni-
mo a reflexão geral, e talvez a orientação não seja necessariamente do con-
trole da natureza, embora ache que esta é uma reflexão que todos nós preci-
samos fazer e que lamentavelmente está além da estrutura capitalista. É muito
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mais uma discussão de como controlar o que inventamos e colocamos em
uso no interior da sociedade.

Uma outra questão importante, que nos inquieta, é a grande dificulda-
de de obter informações, especialmente nessas áreas de fronteira, obviamente
a maior parte dessas informações são informações estratégicas. Aproveitan-
do, então, a representação da União Européia, talvez posteriormente o pro-
fessor Dupuy, pela experiência em organismos também internacionais, de
concreto hoje na União Européia, em termos de tecnologias na área de
nanomedicina, o que se tem pronto para uso, ou tudo permanece em termos
de estratégia? Ou, o que ainda é sonho e o que temos de concreto hoje em
termos de tecnologias na área de nanomedicina?

Participante – Vou fazer alguns comentários particularmente com rela-
ção à última apresentação do representante dessa comissão na União Euro-
péia sobre nanomedicina. Acho que há uma semelhança razoável da proble-
mática ligada à nanomedicina com a problemática dos transgênicos ligada à
medicina, ou seja, talvez a situação seja menos grave do que nos outros cam-
pos de aplicação, como na área ambiental, na área mesmo de materiais, na
área de nanotecnologia. É o elemento da escolha que o paciente tem se ele for
evidentemente bem informado pelo seu médico sobre quais são as alternati-
vas e, portanto, ele poderá escolher, esse é um elemento importante. Se pensar-
mos no que é o princípio da precaução, ele é um guia de ação para uma dis-
cussão social, para que se possam pesar riscos e benefícios e chegar a uma
conclusão do ponto de vista ético, inclusive das futuras gerações, do que se
deve fazer. Neste caso, o princípio da precaução restringe-se ao indivíduo,
mas ele pode escolher. Se tenho um câncer, por exemplo, para o qual não há
cura e há um novo tratamento, e não se tem certeza se ele de fato vai ter efeitos
colaterais, se ele vai atingir o objetivo, frente a esse cenário posso escolher.

Não tenho previsões sobre as futuras gerações nem sobre o conjunto do
planeta, portanto, deste ponto de vista acho muito parecida a problemática
e muito mais fácil a nanotecnologia voltada para a medicina, como também
o que pode resultar e que até hoje praticamente não há nada, só especula-
ções, na área de transgênicos para a saúde. Acho muito parecidas as conse-
qüências e a problemática, quando se pensa em meio ambiente, quando se
pensa em materiais, quando se pensa, enfim, em conseqüências que atin-
gem o planeta, nossas gerações e as gerações futuras. Aí acho que o que nós
ouvimos dos três conferencistas anteriores aplica-se perfeitamente à ques-
tão da nanotecnologia nesses outros campos.
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Quero também comentar que acho de fato um progresso que a União
Européia, e talvez seja o único exemplo no mundo, esteja se adiantando
para discutir os aspectos éticos antes da plena introdução de nanotecnologias,
porque foi o contrário do que aconteceu com os transgênicos. Primeiro eles
foram introduzidos no planeta e depois houve um simulacro de comissões
éticas que chegaram a soluções como: transgênicos que tenham, vamos di-
zer, elementos vindos de animais como o porco não devem ser administra-
dos a pessoas de religião islâmica, por exemplo, ou judaica, que não conso-
mem porco; então, isso foi um grande produto de comissões éticas em al-
guns países do mundo.

Acho que é um avanço, só tenho um certo ceticismo a respeito de que as
forças materiais, os interesses materiais que hoje foram tão bem comenta-
dos, e esta filosofia de que o que importa é acrescentar materialmente algo
ao mundo, seja realmente impaciente para esperar essa discussão ética. Para
que ela seja de fato válida, terá de ser feita socialmente e não apenas em um
grupo, mesmo que de excelentes filósofos, a respeito do que seria ético.

Maurizio Salvi – Bem, em relação ao que se está fazendo, devemos per-
ceber que a maioria das aplicações da tecnologia de nanomedicina são expe-
rimentais. Estou realmente falando agora de nanomedicina, no momento
não há nenhum tratamento real sistemático baseado em nanomedicina, mas
há muitas pesquisas e experimentos nesse assunto e, portanto, muitas ex-
pectativas.

Isso tudo parece estar muito justificado, porque de outra maneira não
haveria nenhum tipo de investimento nessa tecnologia. É como o sistema de
células-tronco embrionárias humanas, há potenciais grandes nessa área,
principalmente no câncer, grandes resultados na área de diagnósticos, algu-
mas perguntas ainda sobre a absorção de medicamentos, mas muitas coisas
ainda a serem estudadas. Então, não se deve esquecer que a nanotecnologia
é, no momento, na maioria dos casos, pelo menos no lado biomédico, uma
tecnologia experimental. Se você for para a área do consentimento, informa-
ção e proteção dos indivíduos, concordo plenamente com você, e é por isso
que a comissão pediu a esse grupo de especialistas para abordar a
nanomedicina da maneira mais ética possível. Mas, até a técnica tornar-se
operacional, há etapas que também estão ligadas ao fornecimento dos da-
dos, que ainda não temos, em termos de segurança, de requisitos técnicos,
de cancelamento, de efeitos colaterais e comunicação desses efeitos colaterais,
de acessibilidade aos pacientes e a que tipo de pacientes isso vai ser acessí-
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vel.  No momento ainda estamos em fase experimental e esse é o motivo
pelo qual existe a necessidade de se destacarem elementos que são impor-
tantes, mas de se dizer também que ainda faltam dados. A União Européia
vai financiar um número de programas sobre tecnologia, uma coisa que não
era feita no passado, seria uma novidade do próximo programa, e obter
dados concretos mesmo em nível experimental sobre os efeitos possíveis.

Não acho que a aplicação ambiental seja mais ou menos arriscada que a
aplicação na medicina, porque na área médica temos ainda alguns riscos,
são coisas que são aplicadas em efeitos particulares. Tem-se, por exemplo,
os cremes e os protetores solares com nanocomponentes e um impacto eco-
lógico possível desses componentes; se falarmos apenas de possibilidades
estatísticas, ele é maior porque já está no ambiente.  Então, realmente é um
risco muito maior do que acontece na área médica, que ainda está em fase
experimental.

O fato de tentar evitar uma certa torre de marfim dos cientistas e outra
torre de marfim dos filósofos, apenas com algum tipo de intercâmbio, eu tam-
bém concordo, mas quando falei da iniciativa social, de implicações sociais e
éticas, não é apenas sobre discussão pública, mas também sobre financiamen-
to e tentar ter representantes dos pacientes, das diferentes categorias do pú-
blico e profissionais na plataforma de desenvolvimento tecnológico, de modo
que a integração não seja somente uma fachada que deixa as pessoas fazerem
o que quiserem. É preciso levar em conta as considerações sociais, entrar nos
nichos de mercado e nas implicações éticas e talvez isso possa chegar a uma
recusa do mercado quanto a esses produtos. Isso não apenas com tecnologias
verdes, isso precisa ser muito bem apreendido. A abordagem promovida pela
União Européia, agora com um tipo de direcionamento político incorporado
por vários países, seria uma integração desses diversos componentes. Já te-
mos esse slogan, “nanotecnologia responsável”.

Marcos Nalli – Primeiramente, professor Jean-Pierre, o senhor obser-
vou que as tecnologias convergentes têm pontos em comum; particularmente
me parece que um desses pontos consiste no “design”, no pretendido desíg-
nio de controle e manipulação da matéria. Contudo, o senhor também lem-
brou que as nanotecnologias devem, de algum modo, lançar-nos para fora
do controle. Poderíamos viver nesse aparente paradoxo motivador de refle-
xões éticas? Se afirmativo, isto é possível contra todas aquelas leituras em
termos de custo-benefício tão comuns à grande maioria dos textos em
nanotecnologia?
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Para o professor Franklin, se o futuro – no sentido de que as gerações
futuras com as quais não interagimos no sentido de simetria interpessoal,
mas as quais afetamos – pode ser uma baliza para se refletir sobre nosso
momento presente, como essa mesma baliza pode eticamente ser acionada
para afetar nossas ações e interações presentes, uma vez que também elas
nem sempre são simétricas?

E, por último, para o professor Maurício Carvalho, você fez uma consi-
deração, uma espécie de suspeita, pelo menos foi meu entendimento, quan-
to à retórica da artificialização da natureza. Essa suspeita não é apenas um
convite a pensar na estrutura de sustentação dessa mesma retórica, mas tam-
bém não seria um convite a pensar sobre o que já produzimos de artificial e
que geralmente tomamos como naturais? Ainda nesse mesmo sentido, ao
término da sua fala você fez duas projeções e uma delas, a meu ver bastante
interessante, consiste em congregar esforços num mesmo ambiente, no mes-
mo espaço, por exemplo, um físico e um antropólogo, para pensarem juntos
não apenas como fazer determinados artefatos, mas se devem ou não fazê-
los. Como você vê uma tal proposta comparada com as estruturações mais
comuns dos comitês de ética, que em geral são mais legalistas do que pro-
priamente reflexivamente éticos?

Rui Magrini – Ao professor Dupuy. Tenho graduação e mestrado em
Engenharia e doutorado em Sociologia aqui na Universidade de São Paulo
e trabalho em saúde do trabalhador no Ministério do Trabalho há pouco
mais de 30 anos, nos quais nós já estamos “acostumados” a sofrer com as
micropartículas, sílica, amianto, que são mil vezes maiores do que as dis-
persões de nanopartículas. Mas a pergunta que queria encaminhar é no
seguinte sentido: considerando que o termo engenharia tem origem belige-
rante – consta que ingen no francês arcaico significa máquina de guerra – e
considerando que nos momentos históricos posteriores a engenharia ad-
quiriu outro referencial, o lucro, a produtividade das empresas, queria per-
guntar se, na sua opinião, não deveríamos considerar oportuno o momento
para desencadear movimentos políticos para que o ser humano seja
referencial não só na engenharia como na tecnologia de modo geral? A co-
meçar pela ruptura das barreiras existentes entre os diversos departamen-
tos das universidades e dos limitados currículos escolares. Por exemplo, na
engenharia não se estuda biologia, na engenharia não se discute ética, isso
vem posteriormente a alguns engajamentos que cada pessoa escolhe por
seus próprios rumos. Obrigado.
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Ricardo Neder – Vai falar o professor Maurício de Carvalho Ramos.

Maurício de Carvalho Ramos – Certamente o que estou chamando de
retórica da substancialização do artificial pode ser aplicado ao passado; sem
sombra de dúvida, as tentativas de naturalizar aquilo que foi produzido
artificialmente recaem sobre o mesmo processo que diz respeito às
artificializações ainda sonhadas. Para citar um exemplo, quando eu falei da
geração “P” artificial e a geração “F1” natural, isso poderia ser aplicado em
relação à diferença no caso dos transgênicos, das sementes como produtos
naturais e das sementes como mercadorias. Uma mercadoria é um objeto
artificial que pode ser comprado e vendido, e protegido por leis de proprie-
dade intelectual RDI, DPI, enquanto as sementes naturais não.

Qual é a retórica que sustenta essa distinção? É que, em termos de
comercialização, os genes são entidades artificiais, uma vez que foram pro-
dutos de engenharia, mas em termos de segurança eles são naturais porque
já foram testados pela evolução; se os genes estão ali, posso combinar gene
de petúnia com gene de tabaco, que não tem problema nenhum. Então, cer-
tamente essa necessidade de relativizar os níveis de artificialidade é interes-
sante, sobre o que pode ser feito e o que já foi feito.

Em relação à questão dos comitês de ética – posso dizer com uma certa
experiência, porque já participei de um comitê de ética da Prefeitura de São
Paulo, o Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da Secretaria da
Saúde –, de fato não me parece que poderia ser um espaço no qual essa
discussão começaria, mas ela certamente não pode terminar ali. Da maneira
como as coisas estão estruturadas, o comitê de ética tende a ter um aspecto
meramente técnico, da mesma maneira que qualquer outro comitê que trate
de outras questões nas quais se têm resultados a serem obtidos. Portanto,
acredito que o espaço no qual tudo isso é desejável que venha a acontecer
não existe ainda, é necessário que ele seja criado.

Falando das torres de marfim, da diferença dos cientistas numa e os
filósofos noutra, e as pessoas necessitando de orientação e informação, acho
que uma reunião como esta, um seminário como este pode mostrar, indo na
direção daquela perspectiva de uma pluralidade de estratégias que fazem
as críticas convergirem para os verdadeiros problemas, por exemplo, a ques-
tão da competição como um valor. Nós deveríamos dirigir nossas críticas
àqueles que estão promovendo isto e, às vezes, fazendo uma autocrítica per-
demos muito tempo respondendo aos próprios pares, então um artigo vem,
nós respondemos, e aí ficamos como o professor Laimert falou: as humani-
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dades às vezes parecem um parque temático onde um fica atacando o outro,
enquanto as forças econômicas vão à frente e realizam tudo o que elas bem
entendem.

Ricardo Neder – Professor Franklin Leopoldo, pode falar.

Franklin Leopoldo e Silva – Se entendi bem sua pergunta, você falou a
respeito de que, na medida em que nós não temos uma relação simétrica
com as gerações futuras, e isso cria aquele problema que mencionei em meu
texto, isso pode acontecer também no momento presente com a interação.
Ainda que eu concorde perfeitamente, no caso nós temos o quê? No meu
entender, nós temos duas abstrações: por que as gerações futuras não são
levadas em conta? Porque do ponto de vista do interesse real elas são abs-
tratas e, portanto, você teria de fazer a mediação daquele que não existe
ainda para poder tratar daquilo que será seu interesse, o interesse daquele
que ainda não existe.

Não é difícil transplantar isso para uma relação com o outro que exis-
te, que é nosso contemporâneo, mas que, por razões econômicas, políticas,
étnicas, sociais, históricas etc., é ignorado e excluído da projeção dos nos-
sos interesses. Isso deriva de que justamente não se conseguiu ultrapassar
o advento do interesse individual para o interesse verdadeiramente hu-
mano, no sentido universal. Então, nós vivemos uma civilização em que é
o interesse que manda e não adianta superar isso. O que se deveria fazer
então, minimamente, seria tentar encontrar uma maneira de atender a in-
teresses que fossem mais universais, menos individuais e de grupos, já
que não podemos retroagir para uma ética realmente comunitária anterior
à ética do interesse.

Portanto, seria o caso de tentar caminhar para a frente; não podemos
voltar para uma civilização comunitária, mas podemos tentar fazer com que
a própria noção de interesse seja superada na direção de um interesse global
e da humanidade como um todo, o que contemplaria não só os excluídos do
presente como também aqueles que estão excluídos, por ainda não terem
nascido, dos nossos interesses, dos nossos propósitos.

Ricardo Neder – Professor Jean-Pierre Dupuy, pode falar.

Jean-Pierre Dupuy – Obrigado. Antes de tentar responder às duas per-
guntas que foram feitas, queria dizer alguma coisa sobre esse tema do inte-
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resse das gerações futuras que ainda não existem, qual a possível mediação.
Minha proposta teórica é radical. Não se pode dar um sentido real a essa
noção de interesse de gerações futuras, então não é o futuro que precisa de
nós, o futuro está pouco ligando. Sabe o título do famoso artigo de Bill Joy,
“Why the future doesn’t need us”, o futuro está pouco ligando, somos nós
que precisamos do futuro. E por que precisamos do futuro? Numa perspecti-
va sartreana em particular, é o futuro que dá sentido ao passado, se não
houver mais futuro, o sentido da aventura humana toda vai desaparecer.
Vocês já entenderam, uma inversão completa de sentido.

A segunda pergunta que foi colocada é mais fácil responder, porque
concordo completamente com o senhor, acho que, na aprendizagem da ci-
ência e da tecnologia, a ética, a história, a filosofia devem fazer parte; os
cursos de Ciências, de Física, de Química deveriam incluir, não ao lado, mas
no coração mesmo, considerações éticas, históricas, filosóficas, etc., mas isso
é um desafio.

Também os filósofos, meu caso aqui, deveriam ser muito mais interes-
sados na tecnologia e na ciência. Em meu país, desde Sartre precisamente –
vou criticar Sartre agora –, é bom para um intelectual francês não conhecer,
não saber nada de ciência e tecnologia, ficar orgulhoso em não saber nada.
Isso é muito perigoso, porque a maior parte da filosofia francesa, agora, não
tem nada a dizer sobre o mundo que nós temos.

A primeira pergunta, se entendi bem, é de que tipo de ética nós precisa-
mos para lidar com este paradigma do out of control, fora de controle; foi isso
que o senhor perguntou?

Marcos Nalli – Peguei dois aspectos da sua fala. Uma, que foi bem colo-
cada, a questão de que não só a nanotecnologia, mas as tecnologias conver-
gentes parecem ter como uma de suas marcas características a tentação ou o
desígnio que as caracteriza de controlar e manipular a natureza, e, por outro
lado, há também o interesse de que toda essa tecnologia seja surpreendente,
fora de controle.

Jean-Pierre Dupuy – Exatamente, desse paradoxo ninguém falou, cer-
tamente nem o Popper, nem o Mailson, que o programa de pesquisa da físi-
ca escondido atrás de um programa de pesquisa científico e tecnológico tem
de ser coerente. Então, a minha tese, que não é gratuita, está baseada em
estudo de textos, de entrevistas, etc. e não vamos falar nem de paradoxo
nem de tensão. Há essa tensão muito grande, muito forte entre o paradigma



162
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

do controle e o paradigma do out of control. Essa tensão existe, pelo menos
na minha opinião, desde precisamente a primeira fase das ciências cognitivas,
quer dizer, a cibernética. A palavra cibernética vem do grego governator, quer
dizer controle, mas no seio da cibernética tinha gente como John Feynman
que já pensava no outro paradigma, da complexidade, da auto-organização.
Naquela época, todos esses conceitos, auto-organização, eram somente idéias,
que estão acontecendo agora, e não posso esconder minha fascinação ou
excitação sobre isso. Essas idéias, que eram gratuitas, irão talvez se encarnar
na matéria, na natureza. Isso deveria ser uma fonte de preocupação para
nós, é claro.

Ricardo Neder – Gostaria de acrescentar ao professor Dupuy que essas
questões já se tornaram parte da biopolítica contemporânea e é inevitável
que no ecologismo, no feminismo, na política de saúde, do corpo, nas ques-
tões da sexualidade, todas essas dimensões estejam presentes. Paulo Martins
quer se manifestar.

Paulo Martins – Quero encerrar nossa atividade de hoje, no período da
manhã, agradecendo aos presentes, ao professor Dupuy, professor Franklin,
professor Maurício e Maurizio Salvi, de modo que fico contente pela exce-
lente mesa que tivemos aqui, pela contribuição dos senhores, e também por-
que nosso seminário está contribuindo para que se inicie o debate sobre a
questão da ética na Europa, com os dois representantes europeus, que têm
muito a debater em seu continente. Obrigado.

Ricardo Neder – Perfeito, muito obrigado aos participantes.
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Sessão 4
Resultados das pesquisas Edital CNPq n° 13/04,

avaliação de impactos sociais, ambientais,
econômicos, políticos e éticos/legais

7 de novembro de 2006 (tarde)

Coordenador: Adriano Premebida
Palestrantes: Marcos Nalli, Paulo Zawislak, Oswaldo Sanchez
Júnior

Adriano Premebida – Vamos dar início à mesa Resultados das Pesqui-
sas Edital CNPq n° 13/04 Avaliação de Impactos Sociais, Ambientais, Eco-
nômicos, Políticos e Éticos/Legais. Assim sendo, passo a palavra agora ao
professor Marcos Nalli, da Faculdade de Filosofia da Universidade Estadu-
al de Londrina.

Marcos Nalli – Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para
participar deste seminário. Passo a ler o texto que produzi:

Nanotecnociência e nanotecnologia: provocações éticas*

Preâmbulo
5 de abril de 1942. O médico nazista Sigmund Rascher, especialista em

fisiologia (e ao que parece os Estados Unidos visavam naturalizá-lo ameri-

* Este artigo é resultado parcial das atividades desenvolvidas em meu estágio de pós-doutora-
do, entre o biênio 2007-2008, no Centre de Recherche Historique – École des Hautes Études
en Sciences Sociales, Paris, França, com o apoio da Capes (processo 0606/07-3), Brasil.



164
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

cano ao término da Segunda Guerra) escreve a Heinrich Himmler, ministro
do Terceiro Reich e criador da SS – que preventivamente tratou de executá-lo
antes que caísse em mãos inimigas:

Mui estimado líder do Reich:
Em anexo está um relatório provisório sobre os experimentos de baixa pressão
realizados até agora no campo de concentração de Dachau.
Somente experimentos contínuos em altitudes acima de 10,5 quilômetros resul-
taram em morte. Esses experimentos mostraram que a respiração parava depois
de cerca de 30 minutos, enquanto, em dois casos, a ação do coração registrada
eletrocardiograficamente continuou por outros 20 minutos.
O terceiro experimento desse tipo seguiu um curso tão extraordinário que con-
voquei um médico da SS do campo como testemunha, já que eu tinha trabalha-
do nesses experimentos inteiramente sozinho. Foi um experimento contínuo sem
oxigênio a uma altura de 12 quilômetros, realizado em um judeu de 37 anos de
idade, em boas condições gerais. A respiração continuou durante até 30 minu-
tos. Depois de quatro minutos, o sujeito experimental começou a perspirar e a
menear a cabeça; após cinco minutos, ocorreram as câimbras; entre seis e dez
minutos, a respiração aumentou em velocidade e o sujeito experimental tornou-
se inconsciente; de 11 a 30 minutos, a respiração desacelerou para até três respi-
rações por minuto e, finalmente, parou inteiramente.
Relatório da autópsia:
Uma hora depois de ter parado a respiração, a medula espinhal foi completa-
mente separada e o cérebro foi removido. Logo a seguir, a ação da aurícula pa-
rou por 40 segundos e, em seguida, renovou sua ação, chegando a uma parada
total oito minutos depois. Um intenso edema subaracnóideo foi encontrado no
cérebro. Nas veias e artérias do cérebro, descobriu-se uma considerável quanti-
dade de ar.
SS-Untersturmführer Sigmund Rascher.1

19 de julho de 2004. Louis Laurent e Jean-Claude Petit, dois dos pesqui-
sadores chefes do Departamento de Pesquisa sobre o Estado Condensado,
os Átomos e as Moléculas (Drecam), um dos principais pólos de pesquisa e
investigação sobre nanociência e nanotecnologia da França, disponibilizaram
um texto com o sugestivo título “Nanociências: nova idade do ouro ou
apocalipse?”, onde se lê em tom mais reflexivo que o encontrado em muitos
outros documentos sobre nanotecnologia:

1 GOLISZEK, A. Cobaias humanas. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 136, grifo nosso.
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Em seu livro Engines of creation, em todo o começo do capítulo “Engines of
destruction”, Eric Drexler evoca desde 1986 os perigos potenciais de seus mon-
tadores: “a menos que aprendamos a viver com eles de forma segura, nosso
futuro será sem dúvida estimulante, mas curto”. O perigo mais emblemático
dos medos associados às nanotecnologias é sem dúvida a “geléia cinza”. A idéia
inicial é que se poderá um dia fabricar máquinas de feição nanométrica capazes
de trabalhar em escala atômica. A “geléia cinza” é um amontoado de tais máqui-
nas que, tornadas autônomas, poderia prejudicar a espécie humana e até mesmo
tudo devorar para se reproduzir, inclusive a crosta terrestre. Este último cenário
é por vezes chamado de ecofagia.2

O próprio Eric Drexler, no final do capítulo3 acima mencionado especu-
la, tentando lançar alguma luz de esperança:

É possível o sucesso? [...]
Não são fundamentalmente novidades as defesas contra invasão de replicadores;
a vida tem feito isto por gerações. Montadores se replicando, porém de modo
extraordinariamente potente, não contrariam sistemas físicos já conhecidos. A
experiência sugere que eles podem ser controlados.
Vírus são máquinas moleculares que invadem células; células usam máquinas
moleculares (como enzimas de restrição e anticorpos) para se defenderem con-
tra eles. Bactérias são células que invadem organismos; organismos usam célu-
las (como glóbulos brancos) para se defenderem. Semelhantemente, sociedades
usam a polícia para se defenderem contra os criminosos e exércitos para se de-
fenderem contra invasores. Em um nível menos físico mentes usam sistemas de
meme, como o método científico, para se defenderem contra absurdos, e socieda-
des usam instituições como tribunais para se defenderem contra o poder de ou-
tras instituições.

Banalização do mal e consciência do escândalo: pontes para além das
aparências

Minha sugestão é de que a distância entre a carta de Rascher e a estra-
tégia de defesa preconizada por Drexler é bem mais tênue do que geral-
mente admitimos. Antes, porém, é necessária alguma precisão. Está claro

2 LAURENT, L. ; PETIT, J. C. Les nano-technologies doivent-elles nous faire peur? Paris: Le
Pommier, 2005. Grifo dos autores.

3 DREXLER, K. E. Engines of creation. The coming era of nanotechnology. Nova York: Anchor
Books, 1986. Há uma versão disponível na internet do livro em formato PDF, facilmente
localizável, bem como uma versão francesa (neste caso, a passagem citada está na página
191s), em formado DOC, também facilmente localizável, ambas disponíveis no sítio eletrô-
nico do Instituto Foresight: <http://www.foresight.org/EOC/EOC_Chapter_11.html>. Aces-
so em: 13 abr. 2004.
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que, após Auschwitz e Dachau, e mesmo depois de Hiroshima e Nagasaki,
a humanidade como um todo, e cada um de nós em particular, não nos
permitimos em sã consciência assistir novamente e carregar o peso, tal
como a marca de Caim, da culpa de nada fazer ou mesmo de colaborar
com atrocidades genocidas como as ocorridas em profusão durante a
Segunda Guerra Mundial. O que mais prontamente nos choca na carta de
Rascher é a banalização do mal que ele infligiu a tantas outras pessoas,
quer em nome da ideologia nazista e de seu Führer, Hitler, ou em nome da
pureza e supremacia ariana (da qual, seguramente, Hitler não era um espé-
cime exemplar), ou mesmo em nome da ciência. A banalização de seu ato
assassino é tanta que ele se refere à sua vítima como “sujeito experimen-
tal”. Sabemos que não foi e provavelmente não será a derradeira vez – as
últimas décadas do século XX e o alvorecer do século XXI são bastante
profícuos neste sentido – que o homem se vale de sua capacidade de au-
todestruição e de sua ferocidade para com os semelhantes. Homo homini
lupus. Mas foi a primeira vez (e não a última) que o homem, que também
somos nós, cada um de nós, mostrou para si próprio de maneira tão contun-
dente e notória sua fúria.

Eric Drexler, por sua vez, representa à primeira vista a antípoda de Rascher.
Cientista e engenheiro de formação – em engenharia espacial –, é atual-
mente um dos maiores divulgadores de um novo campo de investigação,
a nanociência e a nanotecnologia, tendo-se tornado o primeiro doutor na
matéria: sua tese de doutoramento pelo renomado Massachusetts Institute
of Technology (MIT), Nanosystems, é de 1991. Responsável por um dos
mais importantes institutos de pesquisa prognóstica e divulgação, o
Foresight Nanotech Institute, fundado em 1986, Drexler sempre se reser-
vou, como cientista e nanotecnólogo, o direito de apontar, prévia e pron-
tamente, para os possíveis riscos desse novo campo de investigação cien-
tífica que, juntamente com a genômica e a biotecnologia, forma as três
áreas emergentes e prioritárias de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
movimentando vultosas quantias em dinheiro. Só a nanotecnologia, em
2002, obteve investimentos mundiais no valor de US$ 5 bilhões! Isto mun-
dialmente e inclusive no Brasil. Basta uma olhadela no sítio eletrônico do
Ministério da Ciência e Tecnologia (http://www.mct.gov.br/Temas/Nano/
default.asp), ou mesmo na página do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) (http://www.cnpq.br), para com-
preendermos o peso das linhas de pesquisa e investigação sob a égide da
nanotecnociência.
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Em que sentido Drexler representa aquela consciência do escândalo?
Brincando um pouco com os termos e os temas, podemos sustentar que após
Auschwitz, após a notoriedade das práticas genocidas durante o regime na-
zista, não só toda a humanidade escandalizou-se com a banalização do mal
perpetrado pelos médicos, cientistas e burocratas nazistas, como a própria
comunidade científica cristalizou uma forma bastante característica dessa
consciência do escândalo: a Síndrome de Fausto. Quero crer que todos co-
nhecemos, ainda que sumariamente, a história de Fausto. Fausto – tema lite-
rário desde a Idade Média – é aquele sábio, tão bem retratado por Goethe,
que, ansiando pela jovem amada, deseja para si a juventude e a beleza e
pactua com Mefisto para obter o objeto de seu desejo. O resultado dramáti-
co desse movimento é que sua beleza e juventude recentemente adquiridas
denunciam, às avessas, sua monstruosidade e perfídia. Poderíamos conti-
nuar no plano das analogias literárias e lembrarmos de Mary Shelley, com
seu Frankenstein... A consciência do escândalo, para o cientista, pode-se mos-
trar também como o Complexo de Frankenstein, o complexo do cientista
criador de monstros.4 Eis os pontos, não necessariamente contraditórios, e
que podem ser perfeitamente complementares: o sábio que se transforma
em monstro e o cientista que cria monstros. Arrisco-me a dizer que reside aí,
na monstruosidade da criatura e do criador, a consciência do escândalo que
perturba o cientista. As ciências de ponta, de vanguarda, ou seja, as
tecnociências – e isto é bastante evidente com as nanotecnociências que ain-
da se encontram em níveis rudimentares de pesquisa e desenvolvimento
diante das promessas – lembram em muito as ficções científicas,5 donde o
medo constante de que tais ficções se transformem em pesadelo, catástrofe e
apocalipse:

Os progressos consideráveis da técnica alargaram e tornaram complexos os cam-
pos de intervenção, o lugar excepcional ocupado pelas mídias que conferem ao
homem de hoje a impressão de imediatez e de onipresença face a um aconteci-
mento e talvez um obscuro e permanente reflexo de culpabilidade podem bem
explicar o interesse voltado à catástrofe e, em seu prolongamento, ao apocalipse.
A este respeito, a ficção científica constitui um revelador de grande perspicácia:

4 Ainda que o monstro anseie e lute com todas as suas forças por não sê-lo, o que, parece, não
surtiu o efeito desejado, talvez pelo fato de que sua aparente monstruosidade revela a pró-
pria monstruosidade do cientista.

5 Cujo livro recente de Michael Crichton (o mesmo autor de Jurassic Park, dentre outros), Presa,
é o melhor exemplo.
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encontra-se nela um fundo mitológico arquetípico das representações
fantasmagóricas da ciência, a obsessão do fantástico apocalíptico.6

Afirmei, há pouco, que não há grande distância entre os dois posicio-
namentos. Quero dizer com isso que, respeitadas as devidas proporções que,
acredito, já demarquei aqui, temos dois que, a despeito de sua primeira con-
dição antitética – a banalização do mal e a consciência do escândalo –, perten-
cem a um quadro comum de postura ética diante das tecnociências, de seus
avanços e limites, de suas promessas e ameaças, de seus usos e abusos: é a
postura extremada de “tudo ou nada”, do “pegar ou largar”. É a postura de
que a ciência e sua configuração atual, sob o aval das altas e avançadas tec-
nologias – e a nanotecnologia pertence a essa classificação –, é sempre boa
ou sempre má e perigosa; há a boa ciência e a má ciência. Em suma, há
apenas dois caminhos a seguir diante das ciências e tecnologias: ou aprova-
mos ou repudiamos.

Parece-me que nenhuma das duas é uma boa opção. Ou tratamos as
ciências e as tecnociências com uma assepsia de valores – destituídas de
qualquer eticidade – que chega a ser mortal; ou então lidamos com elas de
tal modo que sempre estão vetadas, como se fossem maléficas em si mes-
mas, ou, numa versão menos contundente, mas ainda radical na postura,
exigimo-lhes falaciosamente (porquanto é julgar a partir de algo que ain-
da não existe, é apenas uma possibilidade) uma moratória até que se resol-
va se o que elas podem prometer é ou não algum malefício para o ser hu-
mano.

Para além das aparências e do maniqueísmo há alguma saída?
Entre a banalização e o descompromisso ético e a paranóia policialesca

e moralista (no sentido pejorativo do termo); ou, dito de outro modo, diante
do maniqueísmo que une essas duas posturas, urge pensar e portar-se etica-
mente diante das tecnociências: nem obtusamente a favor, nem obstinada-
mente contra. Diante dos desafios tecnocientíficos, urge uma outra postura
que não precisa ser normativo-deontológica, prescrivista, mas que se pode
mostrar relevante. Assim, a pergunta ética não pode residir propriamente
nos valores éticos que advêm à consciência e que devem nortear e normatizar
nossa postura frente aos novos desafios. Não faz sentido, ou pelo menos

6 THOMAS, L. V. Décadence et apocalypse dans la science fiction. Cahier Figures, 1: Décadence
et apocalypse. Dijon: EUD, 1986. p. 107. (Col. Figures).



169
SESSÃO 4 –  RESULTADOS DAS PESQUISAS EDITAL CNPQ N° 13/04, AVALIAÇÃO... – 7 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

não nos parece tão relevante determinar se são bons ou maus, para cada um
de nós e para todos, aqueles novos desafios. Para nós, a pergunta ética é
outra: como respondo por minha vida e pela vida de outrem diante daque-
les novos desafios? Como eu, que sou humano, faço-me como tal, faço-me
humano, diante das tecnociências?

Sei que a pergunta tem um tom demasiado barroco, pouco claro e de-
marcado. Mas paciência, tentarei fazer-me mais claro. Meu desafio é tentar
marcar uma posição alternativa diante de propostas, auto-intituladas huma-
nistas, e também propostas normativistas. Assim, tentarei apresentar uma
outra possibilidade, marcada não pela noção de liberdade como autonomia,
mas pelo tema da liberdade como autocracia.

Contra certo humanismo
Comecemos pelo que é, talvez, o mais fácil: contra certa concepção

humanista. Esta concepção, salvaguardadas as devidas proporções, suas ver-
sões e estilos argumentativos, assenta-se na tese geral, porém questionável,
de uma suposta dignidade ou sacralidade do ser humano7 diante de todos os
demais seres vivos e até mesmo diante de todo o meio ambiente. Assim, o que
garantiria algum sentido e relevância ética na preservação das variadas espé-
cies de seres vivos e na conservação do meio ambiente como um todo seria a
dignidade e superioridade do ser humano – seja como ser vivo, seja enquanto
criatura de alguma divindade, como nas religiões judaico-cristãs e islâmicas.
A preservação de qualquer ser vivo e de toda natureza só se justificaria, pois,
pela preservação da integridade, da dignidade e da qualidade de vida do
humano. Um exemplo pode ser encontrado facilmente no artigo de Henrique
Toma, professor de Química Supramolecular da Universidade de São Paulo

7 Um exemplo patente dessa tese pode ser encontrado no documento de trabalho intitulado
Reflexão ética sobre a dignidade humana, de 5 de janeiro de 1999, divulgado pelo Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em Portugal, onde se lê: “Em resumo, o termo
Dignidade Humana é o reconhecimento de um valor. É um princípio moral baseado na fina-
lidade do ser humano e não sua utilização como um meio. Isso quer dizer que a Dignidade
Humana estaria baseada na própria natureza da espécie humana a qual inclui, normalmen-
te, manifestações de racionalidade, de liberdade e de finalidade em si, que fazem do ser
humano um ente em permanente desenvolvimento na procura da realização de si próprio.
Esse projecto de auto-realização exige, da parte de outros, reconhecimento, respeito, liber-
dade de acção e não instrumentalização da pessoa.” CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA
PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA. Reflexão ética sobre a dignidade humana. Portugal: CNECV,
1999. Disponível em: <http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/9D4875F1-511B-4E29-81B2-
C6201B60AD52/0/P026_DignidadeHumana.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2008.
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(USP) e um dos responsáveis pela Rede de Nanotecnologia e de Interfaces
(Renami) no Brasil. O título do texto, por si só, já é sugestivo: “Ética e huma-
nismo em nanotecnologia”. Nele podemos ler:

Os avanços no conhecimento exigem que o homem se adapte continuamente a
novos preceitos e valores, embora isso não pareça óbvio. O homem já tem o
poder bélico para destruir o mundo. Ironicamente, até mesmo sem tocar em
armas, já pode levar nações à desgraça pelo exercício dos jogos econômicos. O
que acontecerá quando tanto poder for exacerbado? [...] Assim, sob o ponto de
vista evolutivo, é importante não dissociar a ciência da consciência humana. Tal
descompasso colocará em risco a sobrevivência da humanidade. Essa linha de
pensamento não é nova, e tem preocupado muitos cientistas e humanistas desde
o início do século passado. Um reflexo disso foi o surgimento do humanismo,
como uma filosofia progressiva de vida que, sem apelar para o supernatural,
direciona nossa habilidade e responsabilidade para viver plenamente dentro da
ética, almejando sempre o melhor para a humanidade.8

Ora, o sentido de afirmar algo assim consiste em tomar como ponto de
partida a defesa prévia do humano dotado, caracterizado por uma essência,
sagrada, natural, pouco importa, mas que deve ser tratada como inviolável
como um bem em si mesmo que antecede e baliza toda e qualquer conduta
no sentido de sua autopromoção, ou que veta qualquer indício de compro-
metimento da integridade e dignidade dessa essência. Isto é facilmente con-
firmado pela leitura do Código de Nuremberg – sobre as diretivas para experi-
mentação em seres humanos –, em especial a diretiva 6: “O grau de risco a
ser assumido não deve jamais exceder aquele determinado pela importân-
cia humanitária do problema a ser resolvido pelo experimento”.9 Ou, em
outros contextos teóricos, porém compartilháveis, o núcleo ético assenta-se
na noção de pessoa que, segundo as palavras de Lucien Sève10, “na sua
acepção ética, a única em que a palavra não é substituível por nenhuma
outra, a pessoa é a forma-valor igualmente ascrita11 a todos os indivíduos,

8 TOMA, H. Ética e humanismo em nanotecnologia. Parcerias Estratégicas, Brasília, DF, v. 18,
p. 87-96, 2004.

9 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NUREMBERG. Código de Nuremberg. Nuremberg, 1947.
Disponível em: <http://www.bioetica.catedraunesco.unb.br/htm/X%20-%20htm/documentos/
C%F3digo%20de%20Nuremberg.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2008.

10 SÈVE, L. Para uma crítica da razão bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 86

11 Sève (1994, p. 73) define assim o conceito, herdado livremente de Paul Ricœur: “É uma
espécie tão particular de atribuição que volta a pôr em causa a lógica tradicional, mais pró-
pria para tratar das questões físicas que das morais. [...] ‘Ascrever não é descrever’: não é
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na sua qualidade de pertencentes ao gênero humano”. É nessa forma-valor
que a humanidade se constitui, eticamente, como dignidade, segundo a fór-
mula kantiana, presente na Metafísica dos costumes12.

Entretanto, antes mesmo de afirmarmos que é o homem, a humanidade,
a pessoa, ou o sujeito – todos esses termos de que nos valemos, séculos a fio,
para dignificarmos e valorarmos o que somos diante de todas as coisas, ani-
madas e inanimadas, e inclusive diante de toda a natureza – o valor primeiro
e último, o fundamento último de uma ética que nos deve municiar contra os
perigos de uma má ciência ou de uma má tecnologia, ou ao menos de seu mau
uso, uma pergunta se coloca como fundamental, uma vez que ela é inevitavel-
mente capciosa e geralmente titubeamos diante de seus caprichos: o que so-
mos nós que nos intitulamos humanos? A esta pergunta, as respostas foram
muitas. E todas implicam vários riscos. Tomemos, a título de exemplo, os dois
cientistas que consideramos inicialmente, Rascher e Drexler. Tanto um quan-
to o outro nos apresentam concepções bastante eficientes, e a despeito de suas
evidentes diferenças éticas, sobre o que é o homem e, por generalização, qual-
quer ser vivo. E é de pasmar quando se constata que os dois defendem a
mesma concepção de base: os seres vivos, e dentre eles também os homens,
são máquinas. É a defesa, ou ao menos a aceitação tácita da tese da natureza-
mecanismo e do homem-máquina. Esta tese posta pelos filósofos, passando
por Descartes e La Mettrie, e amplamente adotada em toda a modernidade –
basta lembrarmos do famoso fisiologista francês Claude Bernard13, que esta-
belece os preceitos metodológico-científicos da medicina experimental: “Em
fisiologia, um órgão determinado funciona sempre por um só e mesmo meca-
nismo; somente quando o fenômeno se passa em outras condições, ou em um
meio diferente, a função toma aspectos diversos; mas, no fundo, sua natureza
permanece a mesma.”

A pergunta pela natureza, ou pela essência, ou pela dignidade, ou pela
sacralidade do homem só se faz fundamental, não porque possamos real-

  designar um modo de ser de qualquer coisa, mas atribuir a alguém um modo de se compor-
tar. [...] A ascripção consiste precisamente nesta ‘reapropriação’ pelo sujeito. E não é tudo:
visando, não o indivíduo na sua particularidade, mas o humano na sua generalidade, a
ascripção é o modo de atribuição que apenas convém quando reportamos ao ser individual
características universais da pessoa.”

12 Apud Seve (1994, p. 156).
13 BERNARD, C. (1865). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris: Garnier-

Flammarion, 1966. p. 51.
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mente fundar a partir de sua resolução uma ética consistente ou forte. Ela se
faz fundamental justamente porque, diante dela, não temos como não titu-
bear e vacilar. A tentativa honesta de respondê-la só se pode dar sob o signo
da insuficiência e a da incerteza. Contudo, constatar este limite talvez nos
obrigue a pensar que, num sentido edificante, diante dessa caprichosa per-
gunta, a resposta deve ser uma outra pergunta: o fundamental não é per-
guntar pelo que sou, mas o que faço com o que sou. Não importa qual seja a
minha natureza, se sou determinado mecanicamente ou se sou organismo –
não mais determinado pelas leis físicas que para um filósofo podem ser re-
presentadas pelo princípio de causalidade, mas pelas leis teleológicas da
preservação do indivíduo ou da espécie, ou seja, pela seleção natural –, ou
ainda, se sou um autômato psicológico, cujo caráter e conduta expressam os
reforços (positivos ou negativos) que recebo, ou ainda, numa outra vertente
psicológica, são como os rastros de minha natureza neurótica. E daí? O que
faço, tudo, decorre de determinismos? E se for, e daí? Será que existe apenas
um efeito para cada causa? Ou várias causas possíveis para um determina-
do efeito? Em suma: o que pode sustentar uma exata e estreita relação entre
causa e efeito, que determina nossa condição? Portanto, talvez a questão
ética fundamental – não porque é a mais básica, elementar ou primeira, mas
porque nos faz pensar numa práxis e numa poiésis, isto é, em modalidades
de agir e de produzir – não resida em como salvaguardo a natureza humana
(qual natureza?), mas o que faço, eu que sou humano, de minha e com mi-
nha humanidade. Pois bem nos lembra o poeta português Mário de Sá-Car-
neiro, que em fevereiro de 1914 escreveu:

Eu não sou eu nem sou o outro,
Sou qualquer coisa de intermédio:
Pilar da ponte de tédio
Que vai de mim para o outro.

Portanto, a condição humana “singular” determina-se fundamental-
mente na interação com um outro, não importa muito que tipo de intermé-
dio (se tedioso ou não como é a opção do poeta), e até mesmo, pois, num
ambiente sociocultural. Não há uma determinação subjetiva, egocêntrica
da subjetividade; mas de certo modo também não há uma determinação
alocêntrica, isto é, determinada a partir de, centrada no outro. Não é a par-
tir de uma subjetividade – seja a minha própria ou a de um outro – que se
põe a questão da determinação de minha subjetividade, seja de um ponto
de vista ontológico, antropológico, ético ou mesmo sociopolítico. A idéia
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central aqui é a determinação a partir da interação, a partir da intermediação,
efetiva ou possível. É, portanto, no limite da subjetividade, nos pontos de
tangenciamento entre as subjetividades que se devem pôr questões sobre a
própria determinação da subjetividade e da possibilidade de se pensar e
agir eticamente. E, no caso em particular, instigados pelos avanços
tecnológicos, realizados ou prometidos, previstos ou inesperados, das
nanotecnologias.

Contudo, refletir sobre essa questão não se realiza obrigatória e neces-
sariamente a partir da determinação de um padrão de conduta. Não é o
estabelecimento de padrões normativos/deontológicos que devem marcar
tal postura ética. Não que estejamos impedidos de pensar no sujeito, ou no
homem, ou na pessoa, na sua dignidade; ou mesmo impedidos de pensar
em normas. Mas até que ponto resolvemos efetivamente as coisas com defi-
nições éticas sobre o que é bem e mal, justiça e injustiça, dever e liberdade?
E até mesmo, em que medida resolvemos eticamente os impasses
tecnocientíficos com uma definição, qualquer definição, prévia do que é ser
humano e sua respectiva dignidade? Muitas vezes, somos pegos de surpre-
sa e desafiados pelas novidades tecnológicas que chegam numa rapidez es-
tupenda: seqüenciamento do genoma humano, ovelha Dolly, transgênicos,
terapias com células-tronco, clonagem de embriões, tecido sintético, máqui-
nas biomecânicas... Será que, realmente, definições prévias podem dar con-
ta desses desafios?

Essa presunção ontológica e a-histórica do humanismo geralmente vem
acompanhada de uma presunção a definir padrões e condutas morais a par-
tir de preceitos legislativos ou normativos, cuja única diferença é se o móvel
é externo (as leis de um país, por exemplo) ou interno, ou seja, determina-
dos pela autonomia da razão, ante as desventuras fáticas por que passamos
todos nós. Não há, grosso modo, como não ver nisso a influência de certo
aufklärer: Immanuel Kant. A tese kantiana de se conceituar a liberdade como
o respeito a uma máxima que, por sua pretensão de universalidade, se faz
lei: “age de tal sorte que a máxima da tua vontade possa ao mesmo tempo
sempre valer como princípio de uma legislação universal”14. Ou, como Kant
mesmo afirma: “A liberdade do arbítrio é a independência de sua determi-
nação por impulsos sensíveis; este é o conceito negativo da mesma. O posi-
tivo é: a faculdade da razão pura de ser por si mesma prática. Especifica-

14 KREMER-MARIETTI, A. A Ética. Campinas: Papirus, 1989. p. 97.
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mente aí, isto só é possível submetendo a máxima de cada ação às condições
de aptidão para converter-se em lei universal.”15

Como alternativa à tese kantiana da liberdade enquanto autonomia,
isto é, a capacidade racional de prescrever para si mesma leis que devem
ser configuradas como válidas não para um indivíduo, mas para todos, isto
é, universalmente, gostaríamos de propor uma concepção de liberdade ca-
racterizada como autocracia. Esta outra concepção não contradiz nem in-
valida aquela, apenas focaliza um outro aspecto já presente ali, ainda que
de modo pouco explorado: em vez de se focar na máxima de cada ação,
lança-se sobre o próprio ato criador de criar máximas morais (ou não) e de
correlacioná-las com ações. É a liberdade, não de se guiar por normas de
pretensão universal, mas de poder criar para si mesmo regras de conduta.
Acreditamos que podemos buscar suas pistas num outro filósofo: Michel
Foucault.

Esboço ético: Foucault e a hermenêutica do sujeito
Foucault não nos apresenta de forma tão sistemática – o que, de qual-

quer modo, não é motivo de constrangimento teórico, uma vez que se trata
de um pensador prolífico em idéias instigantes, contudo pouco dado a mai-
ores sistematizações teóricas – uma concepção sua de ética. Todavia, estu-
dos recentes têm-se mostrado bastante contundentes no sentido de verificar
no filósofo um esforço de abordagem ética. Ela reside principalmente a par-
tir de seus trabalhos em torno dos dois últimos volumes de sua História da
sexualidade, publicados em 1984 e, provavelmente, apresenta alguma de suas
principais marcas no curso conhecido como A hermenêutica do sujeito, minis-
trado no Collège de France em 1981-1982.

Tentarei formular, a partir desse momento, um esboço mínimo de sua
concepção ética para, em seguida, retomar o pano de fundo dos desafios
nanotecnológicos, intentando uma aplicação (forçada talvez, porém
instrumentalizada e não necessariamente correta em sua hermenêutica) da
ética foucaultiana.

O fundamental, tanto para compreendermos minimamente o filósofo
francês como para podermos instrumentalizá-lo teoricamente, consiste em
notar que, a despeito das primeiras aparências, Foucault fala de seu real
interesse: “[...] estou muito interessado nos problemas sobre as técnicas de

15 KANT, I. La metafísica de las costumbres [MdS]. Madri: Tecnos, 1994. p. 213.
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si e coisas deste tipo”16. Ou seja, seu objetivo mais radical consistia em
inventariar e analisar genealogicamente as maneiras pelas quais as pessoas
se voltam sobre si mesmas num sentido de se cuidarem. A questão não é
exclusivamente a máxima socrática “conhece-te a ti mesmo” (gnôthi seauthón),
mas sua inserção num contexto mais amplo que é o do cuidado, o cuidado
pela vida, pela própria vida e, assim, por decorrência, o cuidado de si – o
que os gregos chamavam de epiméleia heautoû, e os latinos, cura sui. É esse o
tema geral de seu curso no ano letivo 1981-1982, A hermenêutica do sujeito17,
texto-chave para entendermos, senão conclusivamente, ao menos significa-
tivamente suas reflexões éticas.

E a noção de “cuidado” Foucault relaciona com a de “técnica”. Espe-
cificamente com a noção grega da technè tou biou18, a arte,19 a técnica da
vida, do viver; a técnica pela qual gerimos e configuramos nossas vidas
(technè de si), fazendo delas obras de arte – daí que, neste sentido, nosso
poder de configurar nossas vidas pode ser interpretado mediante a fórmula
da estética da existência. Mas é uma arte cujo exercício deve ser moldado,
treinado: “nenhuma técnica, nenhum talento profissional pode ser ad-
quirido sem prática; e não se pode aprender a arte de viver, a technè tou
biou, sem uma askêsis que deve ser considerada como uma aprendizagem
de si por si.”20

Obviamente, não devemos apressadamente esperar das reflexões
foucaultianas alguma espécie de analogia com as reflexões da teoria crítica
(especialmente Horkheimer e Adorno com sua Dialética do Iluminismo) ou a
heideggeriana acerca da técnica. Sobre este último, Foucault observa em seu
caderno de anotações (de 1980), para uma conferência em Berkeley, que,
“Para Heidegger, é a partir da technè ocidental que o conhecimento do obje-
to selou o esquecimento do Ser. Retornemos à questão e perguntemo-nos a

16 FOUCAULT, M. À propôs de la généalogie de l’éthique: um aperçu du travail en cours. In:
______. Dits et écrits. T. IV. Paris: Gallimard, 1994. p. 383.

17 FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
18 FOUCAULT (1994, p. 390).
19 É importante não esquecermos que a noção de “arte” tem mais o sentido de artesanato,

ofício artesanal, quase uma bricolagem, que qualquer parentesco com as belas artes. Por isso
Foucault trabalha indistintamente com as noções de “arte” e “técnica”, a despeito mesmo de
sua expressão um tanto vaga de “estética da existência”, que muitas vezes fica subordinada
à noção de “hermenêutica do sujeito”.

20 FOUCAULT (1994, p. 404).
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partir de quais technai se formou o sujeito ocidental e foram abertos os jogos
de verdade e erro, de liberdade e coerção.”21

Ou seja, a despeito das diferenças entre os gregos e os latinos em rela-
ção à nossa modernidade, é possível perceber no jogo genealógico da contra-
posição, na existência de éticas modalizadas por técnicas variadas que não
só regulamentam, mas que primordialmente realizam, ou permitem reali-
zar, multifacetadas maneiras de constituição dos indivíduos como sujeitos,
e como sujeitos éticos – não em termos ontológicos e a-históricos, mas fun-
damentalmente em termos históricos, onde nós, como indivíduos e sujeitos,
podemos constituir-nos nossas identidades e diferenciações.

Introduzimos, assim, a noção de “diferença” que se faz pertinente para
pensarmos uma projeção ética de nossas vidas – no presente caso, amparado
pelas reflexões foucaultianas. E, desse modo, não há como se furtar de estabe-
lecer um equacionamento teórico entre relações de poder e conduta ética.

De uma forma ou de outra, seja de maneira mais dissimulada, sutil,
difusa, seja de forma mais cínica, declarada, evidente per si, é bastante “ra-
zoável” admitirmos que vivemos num modelo de sociedade marcado pela
vigilância. Somos vigiados o tempo todo, ou melhor, temos a profunda, cons-
tante e a constrangedora sensação de que há sempre alguém nos espiando, e
de uma forma bem meticulosa... É só lembrarmos que recentemente fomos
notificados pelos telejornais da utilização maciça de sistemas de câmeras
(tal como os circuitos internos de filmagem, muito comuns nos shoppings,
nossos atuais locais de convivência social...) nas ruas do Rio de Janeiro, em
alguma cidade do interior de São Paulo, e mesmo em Londres, no Velho
Continente; e tudo isso como uma forma de combate – preventiva – à vio-
lência. Vivemos, sim, numa forma de sociedade voyeur e de controle. Ora, a
sociedade-voyeur, que é também a nossa, é o que Foucault chamava de socie-
dade de vigilância, ou sociedade disciplinar:

Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância; sob a superfície das
imagens, investem-se os corpos em profundidade; atrás da grande abstração
da troca, se processa o treinamento minucioso e concreto das forças úteis; os
circuitos da comunicação são os suportes de uma acumulação e centralização
do saber; o jogo dos sinais define os pontos de apoio do poder; a totalidade do
indivíduo não é amputada, reprimida, alterada por nossa ordem social, mas o

21 FOUCAULT (2004, p. 634-635). FOUCAULT, Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987.1987,
p. 190)
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indivíduo é cuidadosamente fabricado, segundo uma tática das forças e dos
corpos.22

A vigilância disseminada em todos os níveis da tessitura social, imbuí-
da de uma consciência da vigilância hierárquica (por parte de quem é vigia-
do), ao mesmo tempo em que é anônima (a consciência da vigilância hierár-
quica independe do conhecimento de quem vigia, do sujeito da vigilância),
impõe uma docilidade e adestramento físico, gerando eficiência compor-
tamental. É desse modo que se estabelece uma relação entre poder e indiví-
duo, na medida em que o indivíduo não é tomado nem como átomo nem
como base das relações sociais; isto é, como premissa lógica das relações
sociais e políticas. Antes, o indivíduo é compreendido como o efeito de uma
conjugação estratégica de forças, pelas mais diversas tecnologias de consti-
tuição, gerando individuações e novas personas sociais, múltiplos agentes
sociais... Que propiciam o surgimento de novos saberes, reclamando o esta-
tuto de cientificidade e de tal forma que se configurem como verdadeiros.
Assim foi com a medida na Grécia Antiga, com o inquérito na Idade Média,
e o exame na sociedade moderna – “matriz de todas as psicologias, sociolo-
gias, psiquiatrias, psicanálises, em suma, de tudo que se chama de as ciênci-
as do homem”23. Em suma, é nesse contexto que podemos contar com essa
imensa proliferação discursiva – cuja pretensão é a da cientificidade, do ri-
gor e da verdade – que tem como “objeto” de investigação não o homem
total, mas o indivíduo sob algum signo de singularidade: o doente mental, o
portador de algum tipo de deficiência motora, o neurótico, o esquizofrênico,
o portador de necessidades especiais. É pelo fato de que de algum modo
demarcamos o espaço de visibilidade (que, geralmente, é institucional) no
qual se deve situar alguém sob o signo da singularidade, que podemos falar
dele e sobre ele. Ora, esse espaço de visibilidade é estabelecido sempre pela
conjunção/conflito de relações de força...

Essas relações de força, que Foucault chamou de poder, têm, pois, um
papel capital na constituição histórica e social do sujeito e do indivíduo. É
por meio delas, estabelecidas no corpo da sociedade, que são condicionados
os papéis e as funções dos agentes sociais; a própria condição de agente
social varia em conformidade com sua constituição topológica nas relações de

22 FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 190.
23 FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Cadernos da PUC/RJ,

1979. p. 171.
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poder (que, ambigüamente, em Foucault, tanto coincide com as relações
quanto lhes serve de princípio interpretativo), já que hoje podemos ocupar
uma posição social específica que nos coloca na condição de, por exemplo,
um professor, um conferencista, um cientista ou tecnólogo, e num outro
momento realizarmos outros papéis sociais. Inclusive, nossa condição jurí-
dica de cidadão varia em conformidade com a posição que ocupamos, en-
quanto agentes, sob determinadas condições sociais. Assim, portanto, po-
demos concluir com Foucault que “Esta forma de poder aplica-se à vida
quotidiana imediata que categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria
individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de ver-
dade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer nele. É
uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos.”24

O poder produz e diferencia individualidades e sujeitos, da mesma
maneira que afeta a proliferação dos discursos. Mas que seja claro: se o po-
der condiciona, é porque ele é imanente aos discursos e aos sujeitos. E no
caso específico da constituição/produção de individualidade, como pode-
mos interpretá-lo? Certamente não devemos imaginar que se trata de uma
negação da liberdade do sujeito/indivíduo. A proposta foucaultiana é con-
trária às hipóteses que, esquematicamente, estabelecem um conflito de con-
tradição entre poder e liberdade.

Foucault formula uma análise das relações sociais de tal modo marcada
pelo signo da diferença que a liberdade não contradiz as relações de força. O
poder, enquanto relações de força, é fundamental (sem ser transcendental) na
constituição de subjetividades; e, como tal, também na constituição de li-
berdades. Por isso, ele introduz o conceito de “governo” para pensar a liber-
dade dos indivíduos; o conceito de governo, de poder sobre si, torna-se o
núcleo de sua concepção de liberdade.

O conceito de governo pode ser interpretado como relações de forças,
um feixe de relações pelo qual temos modalidades pragmáticas, virtualidades
variadas de afirmação e negação, construção e destruição, ações e reações,
domínios, controles e resistências; que estabelecem ao indivíduo como age e
como vive. Em linhas bastante gerais, as relações de força – sem serem trans-
cendentes, nem externas – são fundamentais e constitutivas para as múlti-
plas, variadas e diferentes formas de vida em que cada um de nós como
indivíduos e sujeitos atua socialmente. Nossos nomes, aquilo que gramati-

24 FOUCAULT (1994, p. 227).
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calmente é classificado como nome próprio, são indefiníveis, são marcas
sígnicas, signos dêiticos, carentes de definição e indefiníveis, que apenas
indicam a plêiade de multiplicidades e diferenciações que assumimos no
quotidiano. Essa multiplicidade virtual que somos nós se atualiza em nós
por, pelo menos, dois caminhos: ou somos objetivados/sujeitados pelas rela-
ções de força, ou objetivamos/sujeitamos pela força. Em outras palavras: ou
temos o governo sobre outros, ou temos o governo de si. O termo ou não é
aqui um disjuntivo, uma marca de oposição. Ainda que possa ocorrer, dada
a multiplicidade virtual do homem que nos impede uma definição prévia
(objeto de nossas críticas no começo deste texto), o termo ou indica as possi-
bilidades de conexão e mediação, ainda que conflitantes. Neste sentido, ain-
da que a ética foucaultiana seja uma ética da singularização, ela é social,
pública; ela é própria da res publica, conforme a célebre expressão latina.

Uma (in)conclusão: pistas éticas para as nanotecnologias?
E como essa atualização ética de nossa singularidade pode-se realizar a

partir dos desafios que as nanotecnologias nos afrontam quase diariamente?
Pelo menos um aspecto precisa ser considerado como um dos traços dis-

tintivos das implicações das nanotecnologias em nossa singularização ética.
Sob o signo das nanotecnologias e de seus feitos, as mediações virtuais (e,
pois, realizáveis) que se estabelecem entre os indivíduos singulares, e entre os
indivíduos e a sociedade em geral, são mediações indiretas, mediadas pelos
feitos nanotecnológicos. A interação ética que travo comigo mesmo e com o
outro passa necessariamente, no caso específico das nanotecnologias, pela
mediação dos nanoartefatos. Não há propriamente nenhuma novidade nisso,
posto que a interação ética mediada por artefatos é algo relativamente co-
mum a partir das tecnologias mais recentes, com as quais temos convivido
pelo menos desde as primeiras décadas do século XX.

Essas mediações são as mais variadas e não cabe aqui inventariarmos
suas tipologias. Basta para nós atentarmos ao fato de que simbolicamente
naturalizamos os artefatos, tornando-os fatos – e, como tais, deixam de ser
objeto de discussão e disputa e passam a ser o próprio fiel da balança numa
disputa qualquer, conferindo ao vencedor o direito de verdade e justiça.
Bruno Latour25 tem trabalhado bastante este aspecto. Principalmente nas

25 LATOUR, B. Ciência em ação. São Paulo: Edunesp, 1999; ______. Pasteur: guerre et paix des
microbes. Paris: La Découverte, 2001.
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disputas intelectuais travadas no momento mesmo do estado de arte das
ciências e engenharias, quando a natureza é “acionada” como parceira defi-
nitiva e fundamento para a objetividade de um dos lados da contenda. Po-
rém, mais interessante do que percebermos que podemos reclamar para nós
que a natureza jogue a nosso favor é perceber que, para que isso ocorra, a
natureza não é uma realidade dada de antemão, e muito menos os objetos
que científica e tecnologicamente apreendemos (seja a partir de sua concep-
ção e construção, seja a partir de sua manipulação para atingir outros fins).
A natureza e “seus” objetos são, sob certo sentido, artefatos, construtos. Há
uma concepção ontológica de realidade, das coisas, e de nossa inserção hu-
mana pressuposta aqui. Assim como não somos dotados de uma natureza,
de uma essência, de uma condição fundamental, as coisas em geral e a natu-
reza como um todo também não, o que, certamente, deixa a grande maioria
da comunidade científica desconcertada. Afinal, o objeto de seu conheci-
mento científico não é algo dado, passível de ser descoberto; mas algo a ser
construído, concomitantemente à construção de seu conhecimento sobre tal
coisa – a descoberta científica se dá na construção tecnocientífica do fato
(mas isto é uma outra reflexão que as nanotecnologias nos suscitam e que
não cabem neste momento).

Um outro aspecto a ser considerado: enquanto mediador os artefatos
tecnológicos “funcionam” como uma espécie de extensão da ação humana.
Basta lembrarmos da situação extremada da destruição de Hiroshima e
Nagasaki pelas bombas atômicas Little Boy e Fat Man, respectivamente; prin-
cipalmente pelo fato de que o homem sabia dos efeitos nefastos e rapida-
mente devastadores das armas atômicas por ocasião do lançamento de Fat
Man.26 Claro que não precisamos sempre pensar em situações-limite de ex-
trema periculosidade e que implicam a óbvia ameaça de nossa integridade
humana. Tampouco transformar toda a reflexão ética num cálculo entre ris-
cos e vantagens, no qual, muitas vezes, os riscos são supervalorizados; e
caminhamos em direção a uma perspectiva fatalista de nossas vidas, nos
momentos presente e futuro. É necessário, para governarmos a nós mes-
mos, conferir aos riscos sua real dimensão e lugar. Para isso, como observa
Dupuy, “É preciso compreender que 1) os riscos nada mais são que um tipo

26 Agradeço aqui às observações feitas pelo professor Jean-Pierre Dupuy, com quem pude
conversar sobre o assunto. São dele as reflexões sobre os aspectos éticos envolvidos na des-
truição de Nagasaki.
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de efeitos dentre muitos outros, e certamente nem os mais importantes nem
os mais interessantes; 2) o cálculo dos riscos, que é o único método de avali-
ação considerado, é completamente impróprio para a apreensão normativa
da maior parte dos efeitos.”27

Mas é também fundamental perceber que os efeitos, preconizados e
imprevistos, a despeito de sua natureza benéfica ou deletéria, pertencem à
condição mesma dos artefatos. Por isso, os artefatos tecnológicos em geral, e
os nanotecnológicos em particular, são mediadores das ações humanas e,
nesse sentido, o conhecimento desses efeitos, bem como seu controle, é par-
te integrante do governo de si e do governo dos outros. Assim, os efeitos
nanotecnológicos têm, para além de sua evidente faceta tecnológica – ou
melhor, imanente à sua faceta tecnológica – os nanoartefatos também têm
sua faceta ética e política. Projetar, conceber, fabricar nanoartefatos é agir
social e coletivamente. Portanto, é agir com os outros, sobre os outros e con-
sigo mesmo. E a liberdade de ação, mediada pelos nanoartefatos, é o exercí-
cio autocrático, de poder sobre os outros, com os outros e sobre si mesmo. E
como se trata de uma condição simultaneamente individual e coletiva, por-
quanto eminentemente social, é uma ação mediada não apenas pela concep-
ção e fabricação em sentido estrito dos artefatos em escala nanométrica, mas
que também depende da recepção e re-ação do coletivo afetado por esses
mediadores nanotecnológicos. Assim, cientistas e nanotecnólogos devem
levar em conta também as reações, favoráveis ou não, da sociedade em ge-
ral, personificada ou representada por um coletivo específico (como a co-
munidade dos cientistas a que pertencem) ou mais ampla, como por exem-
plo a interlocução com outros especialistas de outras áreas (filósofos, cien-
tistas sociais, jornalistas, dentre outros) e com a sociedade civil como um
todo, representada por ONGs (Greenpeace, ETC Group e outras) e demais
organismos pró-cidadania. Enfim, várias são as possibilidades de ações e
inter-relações autocráticas, isto é livres e éticas, considerada relevantemente
cada situação de mediação nanotecnológica. O importante é que não se per-
ca a condição pública e coletiva da ação livre, especialmente os cientistas e
nanotecnólogos, sem decair em presunções epistemocráticas – isto é, que
seu conhecimento sobre o nanomundo os proteja ou os libere de quaisquer
questionamentos da sociedade, à qual eles pertencem, e que estejam libera-

27 DUPUY, J.-P. Le problème théologique-scientifique et la responsabilité de la science. 2004.
Disponível em: <http://formes-symboliques.org/article.php3?id_article=66#nb17>. Acesso em:
20 jan. 2006.
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dos de esclarecer e informar a sociedade como um todo. Portanto, que se
busquem sempre ações autocráticas, livres, democráticas, públicas; que as
nanotecnologias, enquanto formas de viver e de agir, sejam sempre exercíci-
os de liberdade.

Adriano Premebida – Passo a palavra, agora, ao professor Paulo
Zawislak, da Faculdade de Administração da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).

 Paulo Zawislak – Boa tarde a todos, é um prazer enorme; Paulo Martins,
obrigado pelo convite.

Nosso projeto é um dos que foram aprovados nesse edital do CNPq
em 2004; como somos de uma escola de administração, temos diversas for-
mações no grupo de pesquisa. Sou economista de formação e minha preo-
cupação é a economia da inovação; considero-me privilegiado, assim como
outras pessoas que trabalham no grupo, porque estamos podendo ver acon-
tecer o que lemos e ouvimos falar nos últimos 15, 20 anos.

Nós começamos, então, a discutir esse tema, vou explicar um pouco
para vocês de que forma isso foi feito. Quando vimos o edital, encontramos
uma porta de entrada muito boa para nossas competências, e quais são as
nossas competências? Tentar entender um pouco o funcionamento de uma
tecnologia num quadro socioeconômico, obviamente que falar de sociedade
e economia hoje vai muito além de discutir simplesmente formações sociais
ou formas de acumulação capitalista ou, enfim, como queiram chamar; trans-
cende isso também e é nessa linha que estamos tentando discutir o que cha-
mamos de um novo marco regulatório.

A regulação é, sem sombra de dúvida, um instrumento relativamente
moderno e, como tal, ainda vemos no dia-a-dia lacunas muito grandes. En-
tão, percebemos a oportunidade de pegar uma tecnologia emergente, uma
tecnologia que é tanto vertical no conceito científico do termo como, princi-
palmente, horizontal no que diz respeito a impactos em diferentes setores
industriais, em diferentes atividades econômicas e de diferentes formas nas
construções sociais dos homens, de forma geral, e aí obviamente mexe com
ética, mexe com meio ambiente, mexe com medos, mexe com uma série de
coisas. Encontramos esse espaço no edital e resolvemos, então, discutir eco-
nomia, ciência, tecnologia, sociedade, meio ambiente, colocar tudo isso den-
tro de um liquidificador, misturar, bater bem e dizer: olha, o resultado disso
deve ser um marco regulatório diferente da forma como temos visto ser
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discutido. Deve ser, ainda não sabemos muito, não vou poder mostrar para
vocês porque o projeto ainda está em andamento, nós estamos aos 40 minu-
tos do segundo tempo e ainda espero fazer um gol no final, porque estamos
tentando, acho que já temos toda a matéria-prima para poder fazer uma
sugestão de recomendações a um marco regulatório.

Vou brincar com os resultados para vocês verem que tipo de coisa
estamos começando a imaginar, quero ouvir vocês. Os dados da pesquisa
têm problemas, como toda pesquisa, infelizmente; não conseguimos fazer
pesquisa de forma não-problemática, tem viés. Vou explicar isso um pouco,
vou tentar ser um pouco mais objetivo.

No Brasil, ninguém quer saber. “Ah não, mas no CNPq querem”, “o
Ministério da Ciência e Tecnologia também”; está bem, mas isso ainda não
faz parte, digamos assim, do debate mais público, mais cidadão. Não estou
querendo que seja um debate “do botequim”, não é nesse sentido que estou
falando, mas ainda não faz parte de um debate mais amplo na sociedade.
Vou dizer para vocês imediatamente uma coisa que ia falar na mesa da ma-
nhã, mas me segurei um pouco porque estávamos no avançado da hora: se
os valores investidos – e agora é o economista falando, azar da ética, azar de
qualquer coisa –, se os valores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento
por grandes empresas em nanotecnologia ultrapassarem uma barreira tal,
não há sociedade civil que controle, esqueçam. Nós vamos estudar outra
ciência que vai transformar-se em tecnologia revolucionária, não sei que valor
é esse, mas deve haver uma barreira de rentabilização dos negócios em que
passa a ser avassalador o impacto para a lucratividade das empresas e, nes-
te momento, vocês vão assistir cenas semelhantes às dos transgênicos, quando
a Monsanto começou a ganhar rios de dinheiro com esse negócio, não adi-
anta discussão, não adianta debate, em três, quatro anos.

Vou falar do Rio Grande do Sul, onde em três, quatro anos 90% da cul-
tura de soja era round up ready28, como é que eu vou regular um processo se
90% dos pequenos, médios e grandes produtores de soja usam a soja
transgênica? Primeiro tenho de queimar toda a safra, impedir que no ano
seguinte essa soja seja plantada, criar uma polícia anti-soja transgênica. É,
portanto, inviável socialmente combater volumes de rentabilização de ne-
gócios que ultrapassem determinadas barreiras. Esse é meu lado economis-

28 Soja geneticamente modifica, produzida pela empresa multinacional Monsanto.
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ta realista, porque é muito bonito, muito acertado discutir ética, mas é preci-
so discutir coisas concretas que façam com que de fato nós entendamos.

Acho que até aqui está todo mundo de acordo com a visão do debate,
mas o que quero saber é se os meios de produção estão de acordo. Se vai
gerar impacto no ser humano do ponto de vista da saúde, se vai gerar im-
pacto do ponto de vista ambiental, se vai gerar impacto do ponto de vista
social, depois que passar essa barreira de rentabilização, terminou o assun-
to, terminou o debate. É difícil controlar um business que tem uma propor-
ção tão grande e está crescendo a taxas exponenciais.

As pessoas compram o produto e ele tem efeitos, o cosmético não tem
efeito medicinal, o cosmético é apenas um paliativo, o problema é que o
efeito do produto da Lancôme com nanopartículas, com nanocápsulas, dura
mais tempo e, se dura mais tempo, dá maior sensação de pele lisinha, pele
com os poros protegidos, etc. Quero ver vocês combaterem a vontade das
pessoas de comprar um produto desses. Quando falo isso brincando, sem-
pre tem uma mãozinha que levanta: “eu já comprei”. Está certo. Claro, sobre
o que estou querendo chamar a atenção é que as empresas vão trabalhar não
só o driver, pesquisa e desenvolvimento, mas elas trabalham o marketing e
uma série de coisas, e quando isso entra no imaginário coletivo, muda certa-
mente o padrão do que é ético e do que não é. Se eu quiser comprar o produ-
to da Lancôme e tiver para vender, vou comprar e azar o de vocês se acha-
rem feio, o problema é esse, o transgênico teve esse impacto.

Isso é um pouco o que anima o interesse por esta pesquisa. Como falei
para vocês, o primeiro item é a questão de poder ver uma tecnologia que
vem emergindo. No Fórum Social de 2003, o pessoal do ETC Group fez um
workshop que tinha meia dúzia de gatos pingados, e eu estava lá. Passamos a
tarde inteira discutindo esse nanomedo, a grey-goo, que vai tomar conta e
nós vamos virar uma coisa assim meio Matrix...

O segundo elemento é um artigo que saiu, se não me engano, na Nature,
em 2004. São dois ambientalistas que fazem uma autocrítica:

Na década de 1970, quando nós discutíamos ambientalismo, fazíamos uma dis-
cussão para chamar a atenção da sociedade. O problema é que nós perdemos
tempo fazendo “ecoxiitismo” e não discutimos impactos reais do ponto de vista
científico e tecnológico; nós tínhamos, sim, condições de prever o aquecimento
global, mas não estávamos preocupados com aquilo; então nós, de certa forma,
“pagamos o mico” de fazer um discurso público e não fazer o debate científico,
quando tínhamos competência para isso.

E a segunda, a terceira ou a quarta coisa que realmente chama a atenção
é essa questão dos transgênicos. Na verdade, quando começou a acontecer o
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debate do ponto de vista da sociedade civil, foi tarde demais, porque aí já
tinha atingido valores de movimentação de negócios que realmente trans-
cendiam a capacidade do discurso da sociedade civil.

Esse era o cenário, nós fizemos algumas perguntas, não vou perder tempo
respondendo a elas para vocês porque acho que vocês todos têm condições
de circular nesses questionamentos, mas, a partir dessas questões, nós então
montamos esse projeto. Dele fazem parte mais dois professores da UFRGS:
o professor Eugênio, que é um colega da Escola de Administração, e a pro-
fessora Sílvia, que é da Escola de Farmácia.

Temos tentado fazer uma ponte, pegar o lado tecnológico e o lado eco-
nômico e misturar isso. Luís Fernando, aqui presente, é meu aluno de dou-
torado; Luciano, outro aluno de doutorado, e alunos de graduação fazendo
iniciação científica; este é, digamos, o corpo de idéias, de pensamento com o
qual tentamos discutir um pouco essas questões. Enfim, o que vou apresen-
tar para vocês de forma sucinta é resultado do esforço dessa gente toda.

Destaco as palavras-chave que nos fizeram pensar um pouco quando
começamos a discutir nanotecnologia e seus impactos naqueles diferentes
drivers, social, econômico, tecnológico, científico, ambiental etc., a questão
de encontrar um balanço, a questão da multidimensionalidade. O fato de
ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente serem colocados dentro de
um liquidificador não é fácil. A idéia de que todo impacto vai ter sempre
dois efeitos, um positivo e um negativo, e aí, sim, com esse corpo, digamos
assim, de princípios de pesquisa, então imaginamos poder chegar ao que
estamos chamando de novo marco regulatório.

Nossa idéia é que as novas tecnologias, principalmente as revolucioná-
rias, dada a bagagem de conhecimento que temos de outras revoluções, não
podem ser analisadas da forma que vinha sendo feito até então, ou seja, a
visão de ferramental analítico que lida apenas com ciência e tecnologia e a
economia; quando muito, algumas questões ligadas a desenvolvimento, e aí
aparece um pouco a questão social, mas é a economia mesmo.

A idéia é discutir alguns conceitos de desenvolvimento sustentável e,
ao fazer uma revisão do conceito de paradigma técnico e econômico, ter um
ferramental analítico que possa lidar com todas essas variáveis que imagi-
namos existir com a chegada de uma tecnologia, de um novo pacote
tecnológico, que é o da nano. Aí sim, teríamos condições de chegar ao marco
regulatório.

Esse nosso conceito mais amplo é, portanto, um conceito que vai além
da dimensão econômica e da dimensão tecnológica; ele acrescenta a dimen-
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são social e a dimensão ambiental. Mas vamos dizer: “ah, mas isso todo
mundo já faz”. É, acho que já faz, mas não na hora de fazer um marco regu-
latório, no ambiental ou só no social.

 Dos marcos regulatórios que temos hoje no Brasil, vou citar apenas um
que conheço um pouco melhor, que é o da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). Olhando com cuidado esse marco, vocês vão ver que, com
base nele, pesquisa e desenvolvimento são apenas adaptação de software, e
isso não é pesquisa e desenvolvimento. Não há pesquisa e desenvolvimento
balizados, no caso, pela agência da Telecom no Brasil, mas a Ericsson faz, a
Siemens faz. Quando vocês forem ao centro de pesquisa e desenvolvimento
da Siemens e da Ericsson, aqui no Brasil, é uma fabrica de software, e obvia-
mente cada software novo tem cara de um projeto de pesquisa, porque o
software em si é organizado como se fosse um projeto de pesquisa, mas é um
produto.

Então, precisamos olhar de forma um pouco diferente, como é que imagi-
namos que essas coisas todas possam se ligar? A idéia que eu quero transmitir
é que temos de pensar tudo isso meio junto, esta é a idéia fundamental.

Estou explicando um pouco essa construção porque, na verdade, em
conversas e entrevistas que fizemos, principalmente antes de realizar uma
das etapas da pesquisa, cada um “puxava a sardinha” para o seu lado. Há
um deputado estadual gaúcho que é defensor convicto de que se interrom-
pa qualquer pesquisa e processo de tudo com nanotecnologia, “isso aí vai
matar todo mundo...” Enfim, nós não podemos olhar desse jeito, temos de
olhar de forma um pouco mais abrangente. É a idéia do balanço, enfim, de
se tentar olhar um pouco tudo ao mesmo tempo. O que é que listamos, en-
tão, como forma de tentar isso de forma conjunta?

      Listamos diferentes impactos, alguns deles positivos, outros negati-
vos, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, a mudança no modo de
produção de produtos ordinários, produtos comuns. Se sou o dono de uma
empresa que faz arruelas e essas arruelas vão mudar o processo de fabrica-
ção por conta de uma nova tecnologia ligada à nanotecnologia, como pro-
dutor dessas arruelas vou odiar o fato de ter de investir US$ 2, 3, 4, 5 mi-
lhões; peguem qualquer fábrica de arruela que fature US$ 10 milhões por
ano, se ela não tem como investir esses valores, vai fechar.

Se sou a Natura, obviamente adoro o fato de ter novas tecnologias como,
por exemplo, nano para mudar o processo. A Natura está investindo hoje,
em pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia na França, é lá que está
o laboratório de nano dela, não é no Brasil. Foi aberto há questão de duas,
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três semanas atrás e já tem uma fábrica para fazer exatamente como a
Lancôme faz, produtos com nanocápsulas para a pele. A Natura não é uma
empresa farmacêutica, é uma empresa de cosméticos, não tem toda aquela
bateria de prazos para testes, etc.; funcionou, deu lá 47% de sucesso, pode
mandar, vai vender. Não vou entrar em detalhes, mas esses são alguns im-
pactos que levantamos.

Fizemos, também, questão de listar quais seriam os principais atores,
ou seja, agora não estou mais olhando ciência, tecnologia, economia, socie-
dade e meio ambiente, estou olhando do ponto de vista da coisa concreta,
como é que ela poderia acontecer, este é o nosso objetivo. Foi até então obje-
tivo colocar esses elementos. Nós juntamos aqueles atores e esses possíveis
impactos e perguntamos para um grupo de experts, representantes da socie-
dade civil, do Poder Público, de empresas, da ciência, da academia, de insti-
tutos de pesquisa, enfim, como cada um daqueles impactos seria visto por
cada um daqueles atores como um efeito positivo e um negativo. Esse exer-
cício gerou um quadro com muitas informações. A tabela é gigante, não ia
ter como mostrar para vocês. Só estou relatando algumas coisas que foram
retiradas dessas entrevistas. Elas dão uma idéia de por onde vamos transi-
tar neste debate.

Vocês devem conhecer metade das pessoas que estão aí, e aí já surge o
primeiro viés da pesquisa, pois os entrevistados eram todos pesquisadores.
Por quê? Porque, fantasiosamente, quando entramos no processo, quando
ouvimos falar da rede, ouvimos dizer que não existe quase nanotecnologia
ainda no Brasil feita por brasileiros, que ainda é algo incipiente. A Natura,
por exemplo, é de fato uma empresa que não está investindo aqui, está in-
vestindo na França, ou seja, foge um pouco daqui, porque a Natura não é
boba nem nada, se ela quer resultado amanhã ela vai para o centro mundial
onde esse negócio está acontecendo.

Vejam assim, essas coisas têm de ser levadas em conta, quando for
fazer um marco regulatório, não posso fazer de tal forma que espante as
empresas, porque senão não vou gerar riqueza e, se não gerar riqueza, não
acabo com a pobreza, então vocês vão dizer: “não, é melhor ter pobre do
que ter rico”. Por que é que vocês querem desenvolver ciência e tecnologia
neste país? Para tirar as crianças da rua? Está bem, também quero, mas a
não ser que algum de nós tenha alguma pesquisa científica avassaladora
que com um passe de mágica faça as crianças que estão na rua irem para a
escola, a única forma que se sabe até hoje é gerando riqueza. Esta é a visão
do economista.
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Nossos pesquisadores acham que os impactos tecnológicos vão, por exem-
plo, possibilitar que a pesquisa se abra para novas fronteiras do conhecimen-
to, favorecendo a integração tecnológica em nível antes não imaginado.

Estou querendo chamar a atenção para o fato de que preciso analisar de
algum jeito esses dados, principalmente por conta do viés. Talvez não ofereça
tantas soluções para resolver muitos dos problemas da sociedade. Há muita
gente que acha que a nanotecnologia veio para salvar o mundo, que seria a
reencarnação divina da forma tecnológica. Acho que não, assim como não
ocorreu com a bio, com a eletrônica e assim por diante, mas sabemos que tem
gente que vive disso. Ela pode salvar a Lancôme se ela vender um produto
que leva 15, 20 anos para ser fabricado a 250 euros, e garanto para vocês que
essa margem de lucro eu ia querer, sem a menor sombra de dúvida.

Não vou perder muito tempo com impactos econômicos, mas existem
coisas que exigirão investimentos em qualificação profissional para os futu-
ros empregados. A Natura não pode contratar ninguém para trabalhar em
sua fábrica de nanotecnologia no Brasil, simplesmente porque no Brasil não
há ninguém que possa trabalhar nessa fábrica de nanotecnologia; ela não
vai nos contratar, ela precisa pagar no máximo R$ 1 mil por mês para o
“cara”, se é para pagar R$ 2,5 mil, R$ 3 mil ou mil euros, aí ela vai para
onde? Ela vai para a França, isso é óbvio, porque lá já está pronta a base de
conhecimento.

Esta situação obriga a empresa a aumentar o investimento em pesquisa
e desenvolvimento, e aí começo a pensar num marco regulatório. Por exem-
plo, se as empresas vão ter lucros extraordinários, por que não taxar 10% do
lucro, 8%, 6%, 15% e dizer o seguinte: esses 15% têm de ser, num primeiro
momento, escalonados: nos primeiros três anos, 12 pontos percentuais dos
15% para a educação de formação e 3% para a pesquisa, depois isso vai
passando de formação para a pesquisa, e assim estou criando um marco
regulatório.  Estou exercitando com vocês, não é isso que vai ser, mas só
para vocês verem o tipo de idéia que podemos ter ao fazer esse tipo de pes-
quisa. Obviamente, isso vai ser desviado pelo “caixa dois” e tal, mas aí vocês
estão me exigindo demais.

Temos também, proporcionalmente ao surgimento de novas indústrias,
os produtos nanotecnológicos que serão mais caros do que outros produtos,
e este é um problema fundamental. Enquanto ele tem um impacto inovador,
a empresa que descobre determinado tipo de produto pode cobrar o que ela
quiser e nós compramos; quando todo mundo dominar a tecnologia da
Lancôme, ele vai voltar a custar 35, 40 euros, como custa qualquer creme
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desses, e aí a Lancôme já vai ter dinheiro suficiente em caixa para investir
em outra tecnologia. É assim que funciona.

Há outra forma de pensar, na verdade se está dizendo que não há ima-
gem negativa de um produto porque ninguém sabe o que é. Por exemplo,
aquela batatinha Pringles é um composto nanobiotecnológico, eles
desestruturam as moléculas da batata e refazem em laboratório, criando uma
pasta que é muito mais fácil de entrar nos moldes para fazer as batatinhas
todas iguais, porque é muito mais fácil botar batatinhas iguais dentro de um
tubinho. Porque, se eu não dispuser de uma tecnologia que coloque auto-
maticamente as batatinhas em tubinho, cai em cerca de 50% a produtivida-
de da Pringles, e aí não vale a pena vender batata no mundo inteiro.

Acho que dá para ter uma idéia de coisas em que podemos pensar, e o
que é que nós mais ou menos então imaginamos? Como já falei, tanto a
parte legal quanto a regulatória precisam realmente considerar os impactos
negativos, e isso tem de ser feito assim, pois é preciso realmente adotar uma
perspectiva mais ampla, é preciso buscar o balanço.

Uma das coisas que queremos agora é fazer uma espécie de workshop,
alguma coisa em que possamos bater o martelo. Estamos pensando isso para
janeiro de 2007, em algum momento organizar em Porto Alegre um evento
no qual possamos brincar com esse tipo de dado e, obviamente, com a expertise
de pessoas envolvidas nesse tipo de coisa e, assim, fazer uma sugestão de
marco regulatório e entregar.

Temos discutido muito o fato de que não imaginamos que seja preciso
uma agência regulatória de nanotecnologia. O que é necessário é uma
transversalidade ao longo de todas as agências que já existem. Esta é a for-
ma como estamos conduzindo a pesquisa. Obrigado.

Adriano Premebida – Convidamos o professor Oswaldo Sanchez Júnior,
do IPT.

Oswaldo Sanchez Júnior – Boa tarde a todos. Acho que podemos aqui
expressar nossa solidariedade ao professor Zawislak em vários aspectos, e
depois por alguns conteúdos de seu trabalho; sentimos algumas dificulda-
des também metodológicas em nossa pesquisa e estamos tentando nos adap-
tar. Também não terminamos nosso trabalho, apenas apresentamos aqui al-
guns aspectos preliminares da pesquisa. O trabalho está sendo apoiado pelo
CNPq e realizado por Paulo Roberto Martins, Richard Dulley, a colega Regi-
na do IPT e por mim. O pesquisador Richard Dulley é do Instituto de Eco-
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nomia Agrícola da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta)
de São Paulo.

Nosso projeto leva o nome de Impactos do Desenvolvimento da
Nanotecnologia, e inicialmente foi pensado para ser realizado em várias re-
giões do Brasil, mas o apoio foi apenas para três regiões: São Paulo, Minas
Gerais e Distrito Federal. Os objetivos basicamente são levantamento do
desenvolvimento recente e perspectivas das nanotecnologias no Brasil. Eu
fiz questão de colocar das nanotecnologias porque há um aspecto interes-
sante quando você coloca o nome nanotecnologia, generalizando dessa for-
ma tudo o que tem a ver com algo classificável na esfera de nano, em dimen-
são nano; eu alertei os colegas de que talvez haja um equívoco ao não se
tratar desta forma. Esse é um dos aspectos que poderíamos debater na ques-
tão da regulação e captar o entendimento das atuais lideranças de vários
segmentos sociais sobre as relações entre nanotecnologia, sociedade e meio
ambiente; aqui tivemos também algumas dificuldades com os vieses própri-
os de cada segmento social.

O escopo desta apresentação vai abordar três temas. Há alguns outros
temas de que não conseguimos ainda concluir as entrevistas e esperamos
apresentá-los na seqüência, mas basicamente se referem aos impactos que
ocorreram quando da adoção desta tecnologia, os aspectos relativos ao
mercado desta tecnologia e aspectos relativos à regulação de atividades
nesta área.

Nossa metodologia foi uma pesquisa qualitativa por meio de informa-
ções primárias obtidas nas entrevistas, que foram gravadas, transcritas e ana-
lisadas. Quanto às entrevistas, procuramos realizá-las em cinco segmentos:
empresas, agentes de políticas públicas ou gestores, associações de interesse
difuso da sociedade como órgãos relativos a direitos de consumidor, sindica-
tos e academia – universidades, basicamente. Fizemos isto tentando estabele-
cer uma distribuição nas três regiões já citadas e dá para ver que o esforço não
foi muito promissor quando tentamos, por exemplo, obter informações do
segmento acadêmico no Distrito Federal, por exemplo, ou até de empresas.
Fizemos um total de 25 entrevistas com essa distribuição, sendo que a maior
parte de empresas e agentes acadêmicos estava em São Paulo.

No primeiro tema, de mercado, poderíamos dizer que existem algumas
conclusões parciais. Estou dando aqui, vamos dizer assim, um resumo bem
sintético, mas essas conclusões estarão publicadas nos anais deste seminá-
rio, bem como detalhadas com mais informações. É possível afirmar, numa
análise preliminar, que há consenso sobre a interação entre o Estado e o



191
SESSÃO 4 –  RESULTADOS DAS PESQUISAS EDITAL CNPQ N° 13/04, AVALIAÇÃO... – 7 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

mercado para o desenvolvimento, mas há divergências quanto à forma para
a promoção desse desenvolvimento das nanotecnologias. Há também con-
senso sobre o papel do Estado como formulador de políticas de P&D; o Bra-
sil tem grande tradição nisso e existem algumas contraposições observadas,
por exemplo, com relação à indução ou intervenção do Estado na promoção
desse desenvolvimento, a forma como o Estado atua e se todos os gestores
devem estar envolvidos no aspecto regulatório ou apenas os gestores dire-
tamente responsáveis pelas atividades.

Também há consenso sobre a importância das nanotecnologias para a
economia de modo geral. Os segmentos acadêmicos, em particular, conse-
guem descrever com maior profundidade, é evidente, do que trata a
nanotecnologia e quais são seus impactos, conseguem desenvolver um dis-
curso bem refinado.

Existem divergências sobre as prioridades para alocação de recursos
públicos de P&D e existe, em geral, uma motivação para a pesquisa e desen-
volvimento principalmente no campo econômico. Isso é interessante por-
que as pessoas tratam a questão da nanotecnologia como um fenômeno da
economia. Não vêem a nanotecnologia em geral como um fenômeno do cam-
po social, de emprego, de trabalho.

Algumas restrições ao desenvolvimento de projetos de inovação foram
colhidas dos vários depoimentos, mas nós pinçamos aqui algumas que pa-
reciam interessantes. Muitas delas não são novidade: recursos insuficientes
e descontínuos, baixo investimento do setor privado, relação incipiente en-
tre academia e empresas, trabalho ainda disciplinar, ou seja, não se vê o
trabalho em nanotecnologia como trabalho multidisciplinar, ele é realizado
ainda hoje no Brasil de forma muito disciplinar, não transcendeu ainda essa
dimensão.

Quanto ao equilíbrio entre o trabalho teórico e o experimental, na medi-
da em que se considerar que seria interessante que o experimental fosse
realizado com muito mais ênfase ou com muito mais pessoas e o trabalho
teórico fosse desenvolvido numa relação, por exemplo, com vários pesqui-
sadores trabalhando no campo teórico, desenvolvendo modelos e tudo mais,
e o mesmo número trabalhando no campo experimental. Percebemos que
no Brasil não existe preponderância do campo experimental sobre o campo
teórico. Existe uma relação até comparável, mas achamos que o campo ex-
perimental deveria estar muito mais representado, muito mais apoiado.

O desconhecimento do tema entre os gestores públicos é uma restrição
muito grande. A falta de transparência e informações acessíveis sobre as
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nanotecnologias, pouquíssima participação da sociedade, dificuldades para
a padronização de produtos, também essas são questões que restringem os
trabalhos na área, nichos não-identificados na medida em que não existem
trabalhos que estabeleçam claramente quais são as oportunidades. Isto está
muito mais definido no campo das empresas, mas para a gestão pública das
pesquisas não está bem estabelecido, não está bem circunscrito. Faltam foco
e incentivo à inovação, o que não é novidade, e ainda há um conhecimento
muito incipiente com relação aos impactos das nanotecnologias para a saú-
de e o meio ambiente.

Com relação ao tema regulação, algumas características especiais foram
citadas que dizem respeito exclusivamente às nanotecnologias. Eu brincava
numa das reuniões dizendo que, dependendo da definição que dermos para
nanotecnologia, vamos concluir que os chineses já faziam isso quando de-
senvolveram o nanquim, e é possível fazer essa análise não só hoje, mas
também sobre a nanotecnologia há muito tempo atrás. As nanotecnologias
fundem processos químicos e biológicos, os materiais difundem-se na água,
no solo e no ar. Existe um desconhecimento da ação sobre a saúde e o meio
ambiente muito grande, alta potencialidade para riscos e benefícios, e as
transformações ocorrem não mais apenas pela transformação da forma dos
materiais, mas também pelo conteúdo.

Ainda no tema regulação, o segmento acadêmico aceita que haja certa
regulação, mas apenas sobre a produção de bens de consumo; em geral, esse
segmento considera a necessidade de uma liberdade muito grande para a
pesquisa. Os demais segmentos consideram-na necessária, mas os segmen-
tos das  empresas e sindicatos não acham que isso tenha de ser feito por
intermédio de um órgão específico. Eles acreditam que os órgãos governa-
mentais já existentes seriam suficientes, com uma ampliação de seu escopo
de ação.

Existem divergências e não há consenso sobre a composição, a
abrangência, estrutura e atuação dos órgãos de regulação. A regulação não
deve ser um entrave à pesquisa: isto é consenso, mesmo entre aqueles que
realizam políticas públicas, e instituições vinculadas aos direitos do consu-
midor também entendem que a regulação não deve ser um entrave à pes-
quisa, até porque se apóia a pesquisa no campo dos efeitos para a saúde.

O segmento acadêmico defende que as decisões sejam feitas por especia-
listas, pessoas que estudaram nanotecnologia, que sabem o que significa
isso, têm ampla visão técnica do problema. Já o segmento associações de-
fende uma ampla participação, vemos aí uma clara dicotomia.



193
SESSÃO 4 –  RESULTADOS DAS PESQUISAS EDITAL CNPQ N° 13/04, AVALIAÇÃO... – 7 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

Com relação aos impactos, percebemos que todos os segmentos consul-
tados estão acompanhando o que está sendo realizado, o que está sendo
debatido em nanotecnologia, mas de forma heterogênea. Alguns aspectos
citados sobre os impactos: impactos no emprego, na obsolescência de
tecnologias convencionais, preços de produtos e toxicidade à saúde e ao
meio ambiente; de modo geral, todos os segmentos conseguem visualizar
impactos nesses campos.

Existe uma percepção também diferenciada, alguns acreditam que a
nanotecnologia nada mais é do que mais uma tecnologia inovadora e ou-
tros, que a nanotecnologia é realmente diruptiva. E os segmentos acadêmi-
co e de empresas vêem riscos para o posicionamento da economia nacional
no mercado global, aí é risco quanto a nós perdermos a corrida pelo desen-
volvimento econômico; não vêem riscos, de imediato pelo menos, com rela-
ção à saúde, ao meio ambiente, etc. Os demais segmentos também citam
muito, os sindicatos principalmente, a questão do risco à saúde e ao meio
ambiente, são muito mais defensivos neste aspecto.

Então, podemos verificar que há divergência sobre a subordinação ao
princípio da precaução, se ele deve vir antes do apoio ao desenvolvimento
de pesquisas ou se ele deve vir após a pesquisa. Aí existe uma questão clara
nas respostas obtidas quanto à subordinação ao princípio da precaução:
devemos entender melhor o que estamos fazendo para depois estimular as
pesquisas em determinados campos específicos ou devemos “botar pra que-
brar” e depois vermos como é que isso se resolve lá na frente, como realizar
ações de redução de danos, e um consenso sobre as possibilidades de
minimizar riscos e maximizar benefícios. Todos em geral acreditam, de qual-
quer forma, que riscos existem, mas é possível minimizá-los em nome de
maximizar os benefícios.

Preliminarmente, trouxemos essas conclusões, de que, em geral, há um
reconhecimento da importância da nanociência e das nanotecnologias, há
convergência com relação à necessidade da regulação, mas há divergência
sobre como e quem realiza isso; há um reconhecimento dos impactos, mas
há divergência sobre a extensão desses impactos e a intensidade com que
eles se darão.

Também há divergência sobre a aplicação do princípio da precaução
com relação à subordinação das pesquisas a essa visão. Há um aspecto geral
que vale mencionar, não está colocado aí, mas é evidente para nós que as
opiniões colhidas não estão correlacionadas com a região em que foram co-
lhidas. Ou seja, há, de certa forma, homogeneidade dentro dos segmentos,
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ao menos pelo fato de que as empresas tendem a se instalar nos pólos econô-
micos e universitários, onde há apoio para isso, quer dizer, a heterogeneidade
está na concentração dos segmentos, mas nas opiniões não há necessária
correlação, não conseguimos verificar isso regionalmente. Agradeço a pre-
sença, obrigado.

Debate

Adriano Premebida – Convido o professor Fernando Galembeck para
iniciar o debate.

Fernando Galembeck – Quero agradecer o convite para participar des-
te seminário. Vou ter de fazer um esforço enorme para não falar muito. Pressi-
onar um pouquinho sem fazer muito discurso, mas preciso dizer que dis-
cordo profundamente de uma porção de afirmações que foram feitas aqui,
mas não é o caso de debater muitas delas especificamente. Quero me pren-
der a dois pontos: o que é nanotecnologia realmente e o que decorre disso.

Oswaldo Sanchez mencionou que, dependendo da definição que se use,
a tinta nanquim é um produto nanotecnológico. De acordo com as defini-
ções usadas pela National Science Foundation e pela Royal Society, Royal
Institute of Engineering, a tinta nanquim é um produto nanotecnológico.

O primeiro ponto que quero colocar é o seguinte: o discurso todo, a
discussão toda sobre nanotecnologia é muito centrada em Feynman, Drexler,
e considero isso um equívoco fantástico. Produto nanotecnológico impor-
tante que existe há mais de século e amplamente usado é o pneumático de
automóvel; todos nós chegamos aqui hoje rodando em cima de pneumático
de automóvel, borracha vulcanizada com nanopartículas de negro-de-fumo,
nas quais as propriedades dependem criticamente do fato de serem siste-
mas nanoestruturados. Como é uma tecnologia, isso foi criado como
tecnologia sem ser compreendido, é um dos casos em que a tecnologia vem
muito antes da ciência.

Então, queria concentrar o discurso na nanomanipulação de átomos
esquecendo o número de Avogadro, na verdade é um equívoco enorme que
não ajuda muito. Detalhe: não tem como esquecer o equívoco, mesmo que
as pessoas me apresentem centenas de textos de autores importantes que
cometam esse equívoco; eu não posso aceitar um equívoco só porque uma
porção de autores o repetem.
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O segundo ponto é a questão da regulação, que acho uma questão fun-
damental, e queria lembrar algumas questões de nossa história recente. Foi
mencionado aqui por Paulo Zawislak, lembrando o episódio do plantio de
soja transgênica no Rio Grande do Sul. Literalmente, os plantadores de soja
do Rio Grande do Sul, os pequenos inclusive, botaram lenço vermelho, in-
formaram que não iam cumprir lei e não cumpriram. E a vontade deles, de
lenço vermelho no pescoço, vou ousar dizer, a vontade revolucionária deles
levou-os hoje a ter legislação para uso de soja transgênica. A Monsanto ga-
nhou dinheiro? Ganhou, mas também ganharam dinheiro os contrabandis-
tas de sementes de soja de vários outros pontos da América do Sul, especial-
mente o Cone Sul.

Por outro lado, o que aconteceu com a pesquisa sobre biodiversidade no
Brasil, nesses anos recentes? O que aconteceu com a exploração de recursos
naturais de biodiversidade? Nós temos tido, na prática, uma moratória e essa
moratória paralisou atividades em muitos lugares, tem sido denunciada re-
gularmente por sociedades científicas, etc., e o resultado é o seguinte: até ago-
ra o beneficiado foi o bandido, porque nesse caso as normas e as leis inibiram
os pesquisadores e mesmo as empresas, digamos, que estariam dentro da lei,
mas o bandido não foi inibido. O bandido trabalhou, está trabalhando e vai
continuar trabalhando com uma imensa reserva de mercado. Então, gostaria
de deixar bem claro que a regulação de qualquer tipo é necessária à vida civi-
lizada, nós vamos andar se as regulações sobre consumo de drogas, na práti-
ca, não forem reserva de mercado para bandidos que estão operando livre-
mente aqui entre nós. Vamos lembrar se a lei que não se consegue fazer cum-
prir com rigor não acaba sendo a reserva de mercado em favor de quem deci-
diu que não vai cumprir a lei e simplesmente tem o espaço livre para isso.

Adriano Premebida – Vamos ouvir mais uma pergunta.

Chris Phoenix – Gostaria de objetar a primeira palestra, porque há uma
diferença fundamental entre fazer o mal a pessoas e estudar o mal que é
feito às pessoas por coisas sobre que não temos nenhum controle. Então, a
comparação entre Drexler e o médico nazista foi realmente de mau gosto.
Você disse que a grey goo, a geléia cinza, foi muito trabalhada por Drexler.
Bem, ele trabalhou com isso uma página e depois usou mais ou menos o
dobro do espaço para falar de tecnologia política, então talvez você tenha
interpretado mal a intenção de Drexler, suas declarações e seu foco. Essenci-
almente, discordo totalmente de sua palestra.
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Adriano Premebida – Vamos responder.

Marcos Nalli – Gostaria de primeiro fazer um aparte ao que o professor
Galembeck falou. Professor, acho muito complicado, independentemente
se concorda ou não com as informações quanto a Feynman e Drexler, mas
acho muito complicado o senhor querer alegar, no caso do exemplo que o
senhor deu que foi o dos pneus, que já havia, de alguma maneira, produtos
nanotecnológicos muito antes de se tomar consciência disso e então, por
conta disso, já se fazia nanotecnologia há mil, 2 mil anos. Bom, essa discus-
são é, a meu ver, complicada, porque, se lembrarmos sob certos aspectos, o
nanotubo de carbono é simplesmente produzido com queima de pedaços
de madeira, a gente vai poder falar que nanotecnologia existe desde a época
do homem das cavernas.

Temos de ter um pouco de cuidado, não é porque temos um produto no
qual hoje conseguimos perceber propriedades nanotecnológicas que pode-
mos pura e simplesmente afirmar que existia a tecnologia e o similar a isso
lá no passado. Não consigo sinceramente entender sua linha de raciocínio, o
fato de haver um produto que hoje consigo interpretar e perceber com pro-
priedades nanotecnológicas não quer dizer que o homem que lidava com
isso lá atrás tinha essa visão.

Nesse sentido é equivoco, me parece equivocada sua idéia porque não
posso cobrar dela a ausência dessa consciência. No caso da minha compara-
ção do médico nazista com Drexler, não se firma no que diz respeito à inten-
ção de cada um deles, mas no fato de que, se olharmos com atenção, tanto
um quanto o outro defendem uma mesma concepção de ser vivo e, num
sentido mais específico, de ser humano.

E o problema disso é que, em muitos discursos éticos – quem é da filo-
sofia vai reconhecer, acredito eu, um pouco isso que quero dizer –, em mui-
tos discursos filosóficos e éticos uma das pedras de toque, uma das princi-
pais balizas é sempre se reportar ao ser humano como sendo o valor ético
fundamental, inclusive sob certos aspectos a fala do professor Franklin hoje
de manhã tinha um pouco essa conotação. O que eu tento questionar um
pouco é exatamente essa idéia, por quê?

É exatamente o mesmo conceito de humano que foi empregado por Drexler
e concordo com você quando você me diz que a intenção de Drexler era perce-
ber, verificar as possíveis conseqüências de malefícios; concordo, não se trata
de discordar disso, mas ele trabalha com o mesmo conceito de ser humano
que você vai encontrar em cartas do Sigmund Rascher, que era um médico
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nazista, é a mesma concepção de humano, então é essa baliza. Tomar o ser
humano, o conceito de ser humano como baliza para pensar uma ética pode
ser problemático porque o mesmo conceito de humano vale para justificar um
discurso genocida, e o que mais me choca na leitura da carta de Rascher, é
claro que sim os experimentos, mas é a assepsia de seu discurso, o modo como
ele se refere àquelas pessoas que morreram no campo de concentração de
Dachau como sujeitos experimentais, é de uma assepsia tão ou mais chocante,
sob certos aspectos, do que até o próprio ato dele, porque é o modo como ele
legitima aquilo que ele fez. E, respeitadas as devidas proporções, a mesma
concepção de humano você vai encontrar em discursos como, por exemplo, o
de Drexler, não apenas dele, mas de muitos outros, a única comparação era
exatamente neste sentido, o mesmo conceito é utilizado tanto para bem como
para mal, se quisermos dizer de maneira vulgar.

Paulo Zawislak – Fernando, eu não sei se foi dito ou não, mas acho que
tenho de dizer. Quando nós começamos a discutir nanotecnologia, eu já não
estava mais interessado em saber o que ela é, hoje. Quando falo nanotec-
nologia, para mim é um complexo de relações, aqui é o economista industri-
al falando, é um complexo de relações industriais que deliberadamente de-
senvolvem alternativas de rentabilização dos negócios. Então, quando de-
senvolvi a tinta nanquim ou o pneu, não eram pesquisas deliberadas usan-
do os princípios científicos. Acho que esse é um ponto fundamental. Sobre
técnica, vamos usar a definição de techné, que é muito clara, a techné é o
como fazer sem o conhecimento da episteme, que é saber por que eu estou
fazendo daquele jeito. A tecnologia é a techné de forma lógica, então ela é
uma construção lógica a partir da organização de conhecimento. Agora en-
tendi perfeitamente nossa discussão, é uma discussão meramente conceitual.
É óbvio que nanotécnicas existem há muito tempo, quando me estou refe-
rindo à nanotecnologia, e quando  chamo de complexo de relações industri-
ais é aquilo que é impossível de ser concebido sem uma deliberada pesquisa
científica por trás. Quando a batatinha Pringles é feita daquele jeito, ela foi
deliberadamente feita daquele jeito; estou dando meu ponto de vista como
estudante das relações industriais; dessa forma, é diferente de técnicas que
dominam as nanoestruturas.

Fernando Galembeck – Paulo, me desculpe: quando a Goodyear colo-
cou enxofre na borracha, fez isso deliberadamente, o que ela podia não ter
era o conhecimento fundamental que levava a isso. Agora, é ilusão acreditar
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que hoje a nanotecnologia está ocorrendo porque existe conhecimento fun-
damental. Obviamente, existe mais conhecimento fundamental do que exis-
tiu na mão da Goodyear ou que existiu na mão de quem pôs o negro-de-
fumo no pneu, mas hoje tem muito resultado que se tornou produto e que
resulta de experimentação, mas a intenção existe.

Paulo Zawislak – Concordo, mas acredito, pelo que temos visto, ouvi-
do e até lido, mas principalmente pelo que temos visto, que as decisões
são tomadas levando-se em conta o fato de que há uma quantidade de
conhecimento acumulado que permite uma aplicação de forma mais rápi-
da, mais eficiente, do ponto de vista de quem está querendo aplicar; não
estou dizendo que é do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de
quem está querendo aplicar e que não é mais meramente um ato de expe-
rimentação. Essas empresas todas que temos na memória, sobre inventos
já sabem o que é possível fazer, e acho que aí a serendipity acontece cada
vez menos no cenário industrial, cada vez menos. O que acontece são pro-
jetos que não dão certo.

Oswaldo Sanchez Júnior – Acho que as questões conceituais colocadas
pelo professor Marcos, na verdade, são aplicáveis para o debate sobre as
tecnologias inovadoras indistintamente. Em meu modo de ver, o debate é
pertinente a toda evolução tecnológica que nossa consciência permite alcan-
çar, como um elemento que vai provocar impacto na sociedade, na saúde, no
meio ambiente. Acho que a questão ética está posta e eu acredito que ela deva
ser ancorada, que ela deva ser posta para os atores que agem sobre essas
tecnologias. Vejo que há atualmente um debate sobre a validade da teoria das
cordas na Física, há um grande divulgador que colocou recentemente, num
jornal de grande circulação em São Paulo, que, ou provamos que a teoria das
cordas é válida, ou não conseguimos provar que ela não é válida.

Por um lado, você vê isso num debate acerca de um modelo que tenta
interpretar um fenômeno físico, e por outro lado, como sou técnico, traba-
lho em laboratório, como a minha formação é na Física, percebo que há pou-
co tempo atrás, no início deste ano, nós tivemos a notícia de que a Organiza-
ção Mundial da Saúde está reduzindo o critério segundo o qual a radiação
ultravioleta faz mal para a pele; não tem coisa mais conhecida, vocês pode-
riam dizer, do que o efeito da radiação solar sobre a saúde. Pois bem, hoje
em dia desenvolvem-se técnicas que permitem dizer que tal coisa faz mal de
tal forma e permitem estudar isso melhor. De outra forma, diria que os efei-
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tos que as tecnologias e as inovações em geral provocam na sociedade, no
meio ambiente, são tão desconhecidos quanto nossa ignorância, então deve-
ríamos estar sempre preocupados com esse debate ético.

Acredito muito na afirmação que o professor da Federal do Rio fez, de
que, quando você começa esse debate num contexto em que os atores eco-
nômicos dominam a cena, é um debate perdido, perdido no sentido de que
as chances de você mudar as relações comerciais, o posicionamento dos
gestores públicos das verbas são mínimas; só no caso de uma situação de
crise geral, que não sei bem qual seria, para poder mudar o posicionamento
dos gestores públicos.

Acredito que, no caso da nanotecnologia, ela está sendo punida por ser
nova na época de hoje, no mundo que a gente vive hoje, com extremo acesso
à informação, com extremo acesso a redes de trocas. É possível você debater
por videoconferência com todos os atores dessa inovação no mundo todo,
então a nanotecnologia de certa forma está vivenciando um novo momento
acerca do debate científico, da ética científica e talvez por isso ela esteja so-
frendo a conseqüência de ser uma inovação.

Acredito que o debate deva levar em consideração também que as
nanotecnologias de fato são inovações, muitas delas são incrementais, diria.
Na minha concepção, elas não são diruptivas; muitas delas são perfeitamente
possíveis de se pesquisar, de se estabelecer qual o efeito para a saúde humana
segundo o conhecimento que se tem hoje em dia, é possível estabelecer rigo-
rosamente critérios de aceitação. E não diria que devemos tratar as nano-
tecnologias e as nanociências de forma genérica, acho que o debate tem de ser
feito, mas com muita tranqüilidade, porque não devemos generalizar.

Jean-Pierre Dupuy – Acho que o debate entre vocês dois vem do fato de
que um fala de técnica e outro fala de tecnologia. Bem, não é porque – tentei
explicar isso na mesa da manhã – o idioma inglês, que não é nosso idioma,
faça confusão entre técnica e tecnologia que nós, que praticamos idiomas
latinos, devemos também fazer essa confusão.

Tecnologia é o logos e o discurso, as regulações e o símbolo sobre as
técnicas. Acho, como eu tentei explicar hoje, que a avaliação das conseqüên-
cias sociais e éticas deve ter como alvo a tecnologia e não a técnica, e tam-
bém é a razão pela qual se trata aqui de técnicas que ainda não existem.
Nesta perspectiva seria para mim, na minha visão, uma loucura, uma falta
de precaução excluir a possibilidade de que um dia os sonhos, ou pesadelos,
de Drexler, de Richard Jones, de George White, de Chris Phoenix e outros
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venham a se encarnar em técnicas reais. A regulação, a avaliação devem ter
como alvo essas técnicas futuras.

Bem, se a filosofia serve a alguma coisa, é exatamente fazer esse tipo de
distanciamento, mas gostaria que Chris falasse sobre isso.

Ricardo Neder – Tenho só duas observações. Uma sobre a questão do
sujeito, a concepção da autonomia e da autocracia. É preciso deixar claro
que nós nos estamos referindo a uma dimensão do sujeito na filosofia con-
temporânea que já fez a crítica do sujeito moderno; portanto, esta, digamos,
crise do sujeito moderno tem de ser vista de maneira ampla, como muitos,
desde Marcuse, desde Hannah Arendt, desde os primeiros da Escola de
Frankfurt já fizeram. A crise do sujeito moderno está posta realmente pela
emergência dos totalitarismos em relação ao humanismo moderno,
humanismo renascentista.

Parece-me que o professor Franklin assinalou na palestra de hoje de
manhã que não é ideal manter-se no humanismo, nesse humanismo clássi-
co, datado no Renascimento, mas passarmos a um outro patamar, que é o da
crise do sujeito moderno, que eu chamo de sujeito contemporâneo. O sujeito
contemporâneo tem de trabalhar com as duas dimensões: a da autonomia
herdada, que é toda problemática, como você coloca, mas construir uma
autocracia talvez seja um ponto mais problemático ainda, porque não se
pode realizar isso sozinho. Essa autocracia não se pode tornar uma nova
heteronomia.

Quanto ao debate sobre técnica, vale lembrar que a técnica sempre tem
enraizamento cultural, enraizamento fundado na prática dos agentes e dos
pesquisadores, que é a pesquisa. Parece-me que a enquete conduzida pelos
colegas do Rio Grande do Sul precisaria, talvez, fazer uma mediação disci-
plinar mais rigorosa entre os coletivos de pesquisa. Os 60 que foram escolhi-
dos como universo parece que ganharam uma inteligência, têm capacidade
de falar por si próprios e não é bem assim, e que eles são subdivididos em
corpos disciplinares. Nesse sentido, talvez fosse interessante até aprofundar
algumas hipóteses entre certos segmentos disciplinares.

Paulo Martins – Professor Galembeck, gostaria de voltar à questão da
regulação que o senhor citou, baseado em algumas observações que coleta-
mos nessa nossa pesquisa. A primeira coisa é que nós procuramos trabalhar
para ver e identificar entre os cinco segmentos aquilo que pode ser entendi-
do como um certo consenso e aquilo que pode ser apresentado como confli-
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to, ou ainda como potencialidade de conflito. Neste sentido, identificamos
que a pergunta feita é: o mercado deve definir quando e como desenvolver
a nanotecnologia? Acreditamos que não, não é o mercado que deve ser o
elemento definidor; portanto, atrás disso verificou-se, pela pesquisa, que a
concepção dos cinco segmentos não é que nós devamos deixar que o merca-
do defina todo o desenvolvimento da nanotecnologia. É essa postura que,
grosso modo, unifica esses cinco segmentos.

Na medida em que não é o mercado, como o senhor disse, a sociedade
civilizada tem a regulação, todos admitem que deve haver regulação; isto
constituiu também um consenso, de que deve haver regulação. Mas a par-
tir daí surgem diferentes concepções de como fazer essa regulação: quem
é que deve fazê-la, qual órgão, deve haver um órgão específico para isso?
Não, não deve haver um órgão específico para isso; então, a partir daí,
nesses cinco segmentos começam as divergências sobre como fazer a re-
gulação.

Nosso intuito é tentar demonstrar que – o senhor tocou na regulação – a
regulação é um fato importante e que, se não for trabalhada ao longo de um
processo, vamos ter novos conflitos na sociedade brasileira. Posso tomar,
como exemplo, o que a área acadêmica pensa. A área acadêmica acha que
não deve haver regulação do ponto de vista do que produzir na ciência e na
tecnologia; deve haver regulação, sim, mas do produto, e quem deve parti-
cipar disso é apenas quem entende. Enquanto os representantes das entida-
des de interesses difusos, como Idec, Greenpeace, acham o contrário. Veja
bem, não dá para ficar só com quem entende porque quem entende também
tem interesses em seu desenvolvimento de pesquisa. A sociedade tem de
participar também; perfeito, mas aí também se questiona: quem pode ser
elencado como representante da sociedade?

Então, o que tentamos mostrar é que as informações que coletamos no
universo dessas 25 entrevistas indicam que a regulação é necessária, porém,
é um processo que, se não for levado de forma a que os diversos atores
sociais interessados participem dele, contribuam nesse processo, e possivel-
mente ao fim de dado tempo consigam construir algo em que todos se achem
representados e cujas decisões possam proporcionar alguma legitimidade a
esse conjunto de atores, nós vamos ter problemas na sociedade brasileira.

Nesse sentido é que se procurou, nessa primeira leitura das informa-
ções, tentar ver nesses cinco segmentos o que é que se podia apresentar. Eles
concordam que existe certo consenso e aquilo que possivelmente aponte
para problemas de conflito que teremos se as questões forem tocadas sem
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certo critério e cuidado para que possamos ter informações consistentes lá
na frente.

Fernando Galembeck – De maneira nenhuma entro no clube dos que
acham que tem que regular quem entende, acho que quem entende tem
interesse e quem regular porque entende vai regular também de acordo com
seus interesses, nós somos seres humanos.

Agora, tenho a sensação de que nós estamos um pouco naquela situa-
ção de filme de cowboy, em que o bandido bota fogo na igreja, vai todo mun-
do apagar o fogo e o bandido assalta o banco. Nós estamos discutindo regu-
lação em nanotecnologia, que é importante, mas estamos fazendo isso num
país que não tem políticas explícitas de desenvolvimento científico e tec-
nológico, nós não temos isso, ou temos?

Então, ficamos discutindo acirradamente coisas específicas, relativamen-
te pequenas, mas não temos o quadro de como seria conhecimento,
tecnologia, técnica, ciência no desenvolvimento do país e na preservação do
meio ambiente, etc., não temos isso. Ficamos com uma discussão segmenta-
da e acho que seria extremamente importante que, nesta discussão, sem re-
duzir a importância da regulação, olhássemos o que mais acontece.

Quero novamente pegar um outro exemplo da história recente do Bra-
sil. O governo federal tentou regular a posse de armas, nós lembramos dis-
so, e num primeiro momento eu tinha certeza absoluta de que ia votar, não
me lembro se era sim ou não, mas ia votar para não poder mais comprar
arma de jeito nenhum. Num primeiro momento eu tinha certeza de que ia
ser um cidadão que não queria que se vendesse arma no Brasil; li coisas de
um lado, li coisas de outro, e chegou um momento em que pensei o seguin-
te: nesse momento hoje existe venda de armas e tem uma regulação, existe
uma legislação, desculpe, então votei contra.

Paulo Zawislak – Há uma diferença bem sutil, regulação não é legisla-
ção, é outra coisa.

Fernando Galembeck – Espere um pouquinho, acho que, se entrarmos
em semântica, entendo a diferença entre regulação e legislação. Agora, le-
gislação é um nível alto de regulação das relações sociais, de definição des-
sas relações sociais, então se a lei diz que não vou matar, é um nível alto.
Bem, o resultado vocês sabem qual foi, não é? A população decidiu o se-
guinte: já que nós vamos ter gente com arma na mão, então é melhor que
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não se proíba a todos de ter armas; não, nós não chegamos no disparate, nós
temos uma legislação. O meu filho não pode andar com fuzil de caça, pelo
menos quando era menor de idade não podia. Então, esse é um caso, Paulo,
em que não foram os que entendiam que sabiam, porque os que entendiam
do assunto queriam a proibição da venda de armas. Mas vamos admitir que
a população brasileira na maioria seja de gente razoavelmente bem-intenci-
onada. Não são todos assim, é claro, mas vamos acreditar na população, a
população decidiu da maneira que nós vimos que ela decidiu, como os
plantadores de soja no Rio Grande do Sul decidiram da maneira como eles
decidiram, a lei à parte, está certo?

Então, primeiro lembrem-se, por favor, da situação que nós temos hoje
no Brasil com pesquisa sobre biodiversidade, os bons pesquisadores sérios
da USP, do IPT, etc. estão de mãos atadas, os bandidos estão rodando soltos.
A mesma coisa vai acontecer em seguida.

E uma última coisa, com relação à questão semântica. Foi dito aqui que
não vamos adotar uma confusão que existe em inglês, mas não acredito que
seja uma confusão. A técnica é um elemento bem estabelecido de uma
tecnologia, é um elemento configurado de maneira estática. Mas estou fa-
lando de tecnologia, esse é um ponto fundamental e acho que é uma coisa
que tem de ficar clara porque, infelizmente, muitos pesquisadores no Brasil
insistem no contrário, de que tecnologia não existe, o domínio dos primei-
ros princípios e o conhecimento de como eles determinam o que é feito.

Tânia Magno – Queria aqui dizer – o que também  foi colocado pelo
Oswaldo – que nas conclusões há consenso entre a população que vocês
analisaram de que haverá impactos. Isso me chamou a atenção, porque des-
de o início da minha fala discute-se que o campo da pesquisa em
nanotecnologia ainda está começando, apesar da tinta nanquim, apesar do
pneu, etc.

Não quero nem pensar como os chineses inventaram o nanquim, mas
garanto que não foi no mesmo prisma nem na mesma situação em que nós
estamos trabalhando hoje. Então, para mim isso é uma grande diferença,
embora, do ponto de vista de quem faz assim, do cientista, do químico, etc.,
possa não ser.

Já há consenso? Então já tem resposta definitiva, porque se há consenso
entre pesquisadores, etc., vai ter impacto, é porque então você já tem respos-
tas, se tem respostas, desde ontem escuto falar que ainda se está pesquisando
para saber; aí ficou um ponto de interrogação para mim. Uma outra questão
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que se falou foi do pneu. Os pneus sejam talvez hoje um dos maiores proble-
mas ambientais de poluição, embora os Estados Unidos estejam fazendo
uma experiência interessante de tornar o pneu energético, mas nós temos
um problema sério de meio ambiente exatamente vindo desses pneus, em
cima dos quais viemos, e por sinal viemos mesmo, professor. Quer dizer,
aqui há uma indagação, então nós estamos usando uma maravilha, acha-
mos uma maravilha quando se inventou, mas será que naquela ocasião se
pensou nas conseqüências dos danos futuros?

Acho que isso é um pouco do que foi colocado, inclusive o professor
colocou muito bem; às vezes, justificamos porque está aí, hoje a informação
nos traz esses questionamentos. Porque está se questionando a nano e antes
devia ter sido questionada a bio, e hoje nós temos informação dos prejuízos
que ao longo de anos a população sofreu sem saber das conseqüências, en-
tão hoje talvez estejamos um pouco menos ingênuos e queiramos, e tenha-
mos o direito de saber: espera lá, que bagunça é essa? O que é que vai ser
disso daqui para o futuro?

Porque há sempre a figura – a literatura é ótima para isso – do médico e
do monstro, parece que nós estamos sempre lidando com o médico e o mons-
tro, não é? Uma hora é o bom, uma hora é o perigo que vem, então penso
que a discussão ética tem de ser feita. De vez em quando, temos de rever
paradigmas, rever posições, nossos conceitos de homem, de humanidade,
etc. têm de ser atualizados, têm de ser repensados constantemente, têm de
ser rebuscados no passado e atualizados, porque é isso que nos dá condi-
ções para que façamos esse tipo de pesquisa mais objetiva. A pesquisa de
vocês para mim é bem interessante, objetiva, mas não foge também desse
parâmetro, quando você fala de marco regulatório. Esse marco regulatório
pressupõe uma ética na sua base, concordam? Só sugeri, uma vez terminada
essa pesquisa – e acho que vocês vão fazer isso, é obvio –, que haja uma
discussão ampla para que ele possa ser ampliado e possa ter outros vieses;
mas achei bem interessante. Obrigada.

Marcos Alexandre Nilli – Gostaria de fazer uma observação, pelo co-
mentário, a respeito da divisão da pesquisa quanto aos campos de saber
daqueles professores doutores entrevistados na rede. Foi feita uma classi-
ficação em quatro áreas de conhecimento e não foi encontrada nenhuma
diferença significativa entre as áreas de saber, todas as respostas convergi-
ram para a Biologia, Química, Farmácia e Física, não houve nenhuma dife-
rença.
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Apesar de a apresentação ter mostrado uma pesquisa objetiva e quanti-
tativa, em grande parte é uma pesquisa qualitativa, em que 17 especialistas
foram entrevistados, e foi feita inclusive uma análise do discurso para isso.
As questões derivaram somente de dados secundários, inclusive o professor
Paulo Martins foi um dos entrevistados e nos ajudou bastante, até porque,
quando se entrevistava um público mais voltado para a técnica, principal-
mente da área acadêmica das ciências duras, quando perguntados sobre os
impactos ligados à sociedade e meio ambiente, as respostas não tinham cer-
teza absoluta ou eram desconhecidas. Então, estávamos trabalhando tam-
bém com um aspecto de incerteza, inclusive dos potenciais referenciais de
conhecimento e controle sobre essa “nova” tecnologia.

Federico Neresini – Gostaria de voltar à distinção entre tecnologia e
técnica, porque tenho um probleminha com ela. A distinção apresentada
pelo professor Dupuy e também no sentido citado pelo doutor Zawislak.
Sobre a primeira, tenho uma pergunta: existe alguma técnica sem um dis-
curso que a circunde? Acho que isso não é possível, não somos capazes de
usar e ainda não há técnicas que funcionem sem discursos que a circundem.
E se não há técnica sem um discurso que a circunde, por que precisamos da
distinção entre a técnica e a tecnologia?

Sobre a segunda pergunta, se há distinção entre tecnologia e técnica, é
que esta última seria mais ou menos fazer algo sem saber e a primeira seria
fazer algo com conhecimento suficiente para saber exatamente o que se está
fazendo e como. Então, creio que a biotecnologia e a nanotecnologia são
exatamente a prova em contrário, porque há muita pesquisa nesses campos
que está exatamente fazendo sem saber; o que eles dizem é “vamos tentar”.
Os pesquisadores também não sabem exatamente por que, por exemplo, o
processo de clonagem está-se desenvolvendo de maneira específica ou por
que alguns tipos de moléculas podem ser construídas de certa maneira e
não de outra, e assim por diante. Nesse sentido, a distinção não é muito
clara e talvez nós insistamos em fazer essa distinção entre tecnologia e técni-
ca dizendo que a tecnologia é com conhecimento e a técnica é sem conheci-
mento para colocar de uma maneira simples. Nós ainda mantemos a distin-
ção entre ciência e tecnologia e isso é problemático para mim.

Jean Pierre Dupuy – Falando sobre a primeira questão, existe um ponto
lógico aqui. Não é porque você não tem nenhuma técnica que ela não esteja
imersa em discurso, não podemos partir desse ponto.
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Suponhamos que tenho uma técnica que é explodir uma mistura de óleo
e ar, então posso, com essa técnica, inventar o automóvel, o carro e posso ter
sociedades muito diferentes dependendo das regulamentações ou de como
se imaginaria um carro. Então a técnica é a mesma, mas a tecnologia será
completamente diferente.

Outro exemplo, que é mais próximo do meu coração porque trabalho
com isso, é a energia nuclear. Não acho que a energia nuclear por si própria
seja má ou boa, mas considerando-se que a história do século XX usou a
energia nuclear pela primeira vez para produzir duas bombas atômicas e
destruir duas cidades grandes no Japão, o simbolismo está aí, então a cone-
xão entre energia nuclear está ali conosco. Mas, suponha que as duas bom-
bas não tivessem sido explodidas no Japão, o que teria acontecido é que
nossa relação civil com a energia nuclear seria muito diferente. Assim, po-
demos ver que o logos, o conhecimento importa, é a mesma técnica, mas o
mundo humano à volta dela é completamente diferente. Você entendeu meu
ponto de vista, mas não concorda, tudo bem.

O que estou dizendo é que, se você muda a sociedade, muda a tecnologia.
Existe uma possibilidade de objetar o que acabei de falar, que a técnica de-
termina os símbolos. Há pessoas que dizem isso, há pessoas que falam sobre
autonomia da técnica, etc., então para elas a técnica em si determina tudo o
que está à volta delas, mas eu não concordo com isso. Mesmo assim, ainda
há uma diferença entre técnica e tecnologia.

Magda Zanoni – Tenho a impressão de que nós estamos fazendo uma
análise dos discursos da sala, estamos iniciando ou continuando um diálo-
go interdisciplinar com objetos bastante distintos, objetos econômicos, obje-
tos da filosofia, da engenharia, etc., e é bastante difícil, evidentemente, mas
vemos que estamos progredindo e é esse tipo de exercício que permite exis-
tir uma equipe como o pessoal da administração do Rio Grande do Sul anun-
ciou que, de certa maneira, teria intenção de ser interdisciplinar.

Vou entrar no segundo ponto, sobre o qual tenho uma pequena crítica a
fazer, mas o que queria dizer é que talvez tenha faltado na discussão um
enfoque mais sociológico. Por exemplo, a tecnologia é construída socialmente
e, se ela é construída socialmente, a dose, a modalidade e o conteúdo da
ética, a dose, a modalidade e o conteúdo da regulamentação mudam em
função da relação de força e das relações sociais; não é só o homem em si,
são as relações sociais que definem essa tecnologia, e me parece ser impor-
tante porque me reporto à comissão. Vocês fazem o exercício de pesquisa
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com enquetes; eu, na Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia, faço um
exercício, um exercício estranho que é sobre como seria uma pesquisa den-
tro desta comissão.

Aí me dou conta de que da ética não se quer falar, de economia não se
fala, do social não se fala, é proibido, e a gente ouve: “Aqui não estamos para
discutir questões sociais nem questões econômicas, porque aqui discutimos
a biossegurança”.

Então, fico me dizendo o seguinte, vamos fazer uma análise do ponto
de vista que diria sociológico, o que são relações sociais no Brasil atual que,
desde a soja no Rio Grande do Sul até o milho que está para sair agora, nos
permitem. Qual é a relação de forças dentro dessas relações sociais que per-
mitem que a ética seja desse tamanho, quer dizer, que a proporção de ética
seja menor que a proporção de tecnologia para que o progresso da ciência
seja total, e que a regulamentação seja apenas a obediência de uma lei, mes-
mo uma lei que fala, em seu primeiro artigo, do princípio da precaução.
Quando nós redigimos o regulamento interno, as pessoas não queriam pôr
a frase sobre o princípio da precaução que continha a lei e o decreto-lei.

O que quero dizer com isso? Que nessa discussão toda se tem de anali-
sar o que significam essas nanotecnologias e as biotecnologias; em termos
sociais, significam relação de lobbies das grandes multinacionais que pressi-
onam o governo, pressionam a Casa Civil, pressionam a Presidência da Re-
pública com propostas de modificações da regulamentação que foi votada
pelo Congresso Nacional – dois terços é a votação necessária para se passar
comercialmente um transgênico.

Hoje em dia, há um lobby no Palácio e no Congresso Nacional pedindo a
maioria simples, então essa regulamentação que foi votada no Congresso
está sendo proposta com modificações que refletem o quê? Refletem uma
relação de forças do lobby das multinacionais pró-transgênicos, que é bem
maior que aquela que o governo consegue executar.

Em primeiro lugar, a relação do governo central com as multinacionais se
dá em forma de pressão, e a relação de forças é das multinacionais. Em segun-
do lugar, na sociedade civil há relações com certos setores que não admitem
os transgênicos por razões plausíveis, eu diria notadamente porque faltam
estudos que mostrem o impacto de fluxo gênico, de escape, etc., com uma
negação, inclusive, de produção científica contraditória. O que quero dizer é
que esses são outros tipos de relações sociais, além da ideologização da ciên-
cia que não discutimos aqui e que é um aspecto fundamental, porque lá den-
tro temos uma maioria de cientistas que negam a produção científica que não
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seja exatamente aquela com a qual eles concordam. Há uma ideologização do
progresso científico e técnico, aquela que já se discute politicamente há algum
tempo. Infelizmente, no Brasil estamos ainda bem aquém dessa discussão,
então me parece que essa discussão só pode ter sentido se integrarmos um
objeto da Sociologia também apreciável. E ela demonstra também que é ne-
cessário absolutamente um enfoque interdisciplinar ou multidisciplinar, se-
gundo os objetivos, para tratarmos da questão da ética. A ética traduz vários
campos científicos, porque a regulamentação da ética não é só um objeto da
filosofia, ela é um objeto das Ciências Sociais. Quem regula, regula por meio
de que forças e como é que se impõe um modo de regulação? Parece-me que
isso é importante e estou partindo de uma prática, de uma prática para a qual
nem sempre há resposta.

Em relação ao colega da UFRGS, eu me preocupei um pouco quando
você disse que vocês punham tudo num liquidificador, as diferentes matéri-
as iam para o liquidificador e dali saía algo novo. Parece-me que em termos
teóricos isso seria talvez um pouco de influência das idéias do Morin, que
diz que há uma fusão entre os saberes e que isso se transforma numa
transdisciplinaridade, que é um novo saber construído a partir de elemen-
tos dos vários campos científicos. Acho que ainda não chegamos lá, embora
no Brasil tenha-se utilizado muito a transdisciplinaridade do Morin e o con-
teúdo seja ainda um pouco precário. Acho que na equipe de vocês há, diga-
mos, vários campos científicos tratando de vários objetos, mas há uma pro-
blemática central que é a problemática da nanotecnologia em relação à eco-
nomia; então, neste contexto parece-me que nos campos científicos diferen-
tes que vocês têm, e não sei quais são exatamente, cada um tem uma contri-
buição específica a dar para uma problemática geral.

Portanto, não dá para pôr no liquidificador porque, se o fizer, você des-
trói de certa maneira os elementos com que cada disciplina interveio. Acho
que, em questões de metodologia, seria interessante vocês responderem a
esta temática construindo articuladamente, dialogando cada um com seu
objeto, e não pôr no liquidificador; articular, no fim, os diferentes objetos
num objeto híbrido que seria muito mais uma resposta para uma situação
complexa.

Um objeto que, de certa maneira, responde porque é híbrido, e uma
articulação de um conjunto de disciplinas, de campos e de objetos respon-
deria mais à demanda. Tenho a impressão de que há um viés que é típico –
porque vocês estão numa universidade, num curso de administração –, pa-
rece-me que há um viés economicista, acho que não há um peso, por exem-
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plo, dos estudos sociológicos ou dos estudos, diria, mais filosóficos sobre a
ética; acho que, na proporção das disciplinas, a maior proporção é a da Eco-
nomia mesmo.

Eu também gostaria de saber, mas não deu tempo de explicarem, quais
são as áreas dos 59 pesquisadores que responderam ao questionário, eram
todos economistas ou eram de várias áreas?

Intervenção –Luís Fernando tinha acabado de colocar, eram das áreas
de Física, Biologia, Química e Farmácia.

Magda Zanoni – É, são as ciências duras, aí você já tem um viés, que é o
das ciências duras, então seria necessário ter o viés das Ciências Humanas e
Sociais para poder, inclusive, comparar as percepções das diferentes ciênci-
as, porque no seu resultado você tem uma pesquisa sobre a percepção das
ciências duras.

Fernando Galembeck – Dentro da Química, você tem uma variabilida-
de enorme.

Paulo Martins – Vamos, então, responder. Dou a palavra à minha cole-
ga do Dieese.

Liliane Rezende – Na verdade, é um pouco uma indagação, estamos no
segundo dia do seminário, a cada dia estamos agregando elementos, refle-
xões, quer dizer, vamos construindo aqui um bordado bacana até sexta-fei-
ra, até para deixar uma idéia do que está sendo percebido por diferentes
falas, até porque estou falando na verdade do verdadeiro conflito que está
colocado, do ponto de vista da filosofia. É que, no campo da inovação
tecnológica – e afirmamos que inovação tecnológica é mercadoria, é diferen-
te de nova tecnologia, porque dentro do discurso econômico inovação é tudo
que já foi testado –, o mercado já está produzindo e as grandes empresas
que têm esse gap de inovação tecnológica têm um superlucro, até que haja
uma imitação e o preço caia; enfim, tudo isso é inovação tecnológica.

Nesta perspectiva, neste conflito no campo da inovação tecnológica,
entram a ética e o mercado, quer dizer, o debate instala-se aí. No campo da
pesquisa, imagino assim, da pesquisa do sonho que Jean-Pierre Dupuy co-
locou, acho que o verdadeiro conflito está entre ética e estética. Quer dizer,
aquele carneirinho que outro dia produziram lá no Ceará e foi clonado, tudo
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bem, o bichinho morreu, mas nós vamos produzir um perfeito, um melhor.
Então, é um pouco essa dimensão da estética que permeia esse imaginário
da pesquisa, do pesquisador, de quem está lidando com o sonho, construin-
do o sonho, não o Frankenstein, porque acho que agora já temos até uma
estética mais bonitinha. Nessa dimensão da estética e nessa transição, quan-
do você fala da sociedade, pela capacidade que a dimensão estética tem hoje
na sociedade e que determinadas instituições de mídia, de divulgação cul-
tural, de marketing têm para operar.

Paulo Zawislak – Vou fazer dois ou três comentários. Acho fantástico
ficar discutindo, confesso para vocês que faz tempo que fazemos tanta coisa
mecânica que acabamos não parando para discutir conceitos e princípios.

Acho que este é um debate e meu medo é que, daqui a dez anos, quando
não houver mais tempo para debater, nós estejamos só discutindo e aí vai
ser tarde demais. Esta é, de certa forma, nossa preocupação.

Comecei meu discurso falando da questão econômica, talvez tenha sido
mal entendido ou não me tenha feito entender. Dei muita ênfase a isso, até
porque sou economista, mas meu objetivo não era outro senão alertá-los
para o fato de que, quando chegar num patamar tal, será perda de tempo
porque o mundo vai estar girando em uma outra lógica.

Quando nos propusemos a discutir um marco regulatório, não estáva-
mos propondo discutir regras nem leis, uma vez que a regulação é a criação
de um conjunto de direcionadores de ação consensualmente alcançados pelos
atores relevantes. Quando se colocam todos os atores relevantes dentro de
um determinado círculo de debate, em tese conseguimos um pacote de com-
portamentos que traduzem uma representação. Se o marco regulatório, quan-
do for publicado, disser que 15% do lucro das empresas que investirem em
nanotecnologia deverá ser revertido para a formação de trabalhadores e para
pesquisa e desenvolvimento, isso terá sido definido não porque um buro-
crata, ou porque um economista, ou porque um cientista disse, mas porque
um colégio de pessoas diretamente envolvidas consensualmente chegou a
esse índice.

Toda discussão de regulação transcende, do ponto de vista filosófico, a
discussão de legislação e de regras; não é isso que está em jogo quando se
discute um marco regulatório. Nós estamos falando de conhecimento e a
criatividade é a prima-irmã do conhecimento, quer dizer, é óbvio que com
um pacote de informações encontramos uma brecha. O que são as quebras
de patente? Nada mais do que isso. Hoje em casa estava discutindo com
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uma pessoa da Petroflex, que me disse que a empresa não estava mais pa-
tenteando porque demora um ano e meio para patentear, e só para começar
a patente tem de depositar antes; nesse ano e meio, os engenheiros do con-
corrente destroem completamente a patente, descobrem um outro caminho,
lançam um produto 10% mais barato e, quando a patente vier, não vai ter o
royalty pelo valor.

Concordo totalmente com isso, o que estamos discutindo não é legisla-
ção, não são regras, o marco regulatório é um conjunto de posturas e com-
portamentos que terá sido alcançado de forma consensual. Acho que esse é
o elemento que traduz uma ética, que traduz uma cultura, que traduz um
caldo de momentos históricos específicos do Brasil. É óbvio que o marco
regulatório brasileiro para nanotecnologia deverá ser diferente do marco
regulatório estadunidense para nanotecnologia, porque é óbvio que tem aí
uma diferença, então nosso objetivo é discutir isso. Nossa preocupação den-
tro de uma escola de Administração, com um viés de Economia, é entender
como este país pode ser mais inovador usando uma tecnologia que, tudo
indica, tem bastante chance de ser revolucionária, e de que forma ser inova-
dor? Aí a definição de inovação é esta que foi dita agora, mas os atores que
estão lá não são atores econômicos, então não estou entendendo, descul-
pem-me. Acho que nós não estamos falando a mesma coisa. Quero dizer
que nossa preocupação, e aí posso não me ter feito entender, é: se formos
construir um marco regulatório puramente baseado em conceitos econômi-
cos, nós vamos repetir erros que já foram cometidos como, por exemplo,
com a transgenia. Nós não gostaríamos que de novo fosse feita uma discus-
são quando for tarde demais, e acabei por onde eu comecei.

Oswaldo Sanchez Júnior – Acho que não há tempo para muita análi-
se, só gostaria de pegar o ponto que a colega colocou com relação aos im-
pactos. Se houvesse uma noção convergente sobre a extinção, a intensida-
de dos impactos, em todos os cantos da sociedade, seria excelente, porque
acho que a questão regulatória tem um ponto de partida excepcional. Mas
no nosso trabalho a convergência está na percepção de que há um impac-
to, tal como existe uma pesquisa divulgada recentemente de que há uma
percepção de que a corrupção aumentou. Então, no nosso caso, o que veri-
ficamos é que a percepção existe em todos os segmentos e que ela já de-
manda por si só uma análise, um interesse, um investimento para se veri-
ficar se esses impactos merecem ou não alguma divulgação, merecem ou
não nossa atenção.
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Agora, alguns segmentos mostram, por exemplo, que há impacto no
emprego em alguns segmentos da cadeia produtiva. Por exemplo, você de-
senvolve uma película antiadesiva para pára-brisa de veículos, então a in-
dústria de autopeças que fabrica o limpador de pára-brisa quebra, aí há um
impacto grande nessa cadeia, nessa parte da cadeia.

A partir disso, é muito difícil verificar ou mesmo identificar quais são
exatamente esses impactos, sua extensão, sua intensidade, quais são os seg-
mentos mais prejudicados. Então, eu acho realmente que esse debate tem o
papel de apontar ou dar pistas de para onde devemos atirar, ou para onde
devemos apontar toda a nossa capacidade de trabalho, toda a nossa capaci-
dade de gerar resultados palpáveis, verificáveis, para poder orientar as de-
cisões dos órgãos competentes. Obrigado.

Adriano Premebida – Obrigado pela presença de todos.
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Sessão 5
Nanotecnologia e agricultura

8 de novembro de 2006 (manhã)

Coordenador: Paulo Marques
Palestrantes: Joaquim Machado, Hermann Paulo Hoffmann,
Marisa Barbosa, Richard Dulley

Paulo Roberto Martins – A coordenação da mesa será do professor Paulo
Marques, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). Desde
já, meus agradecimentos.

Paulo Marques – Inicialmente, agradeço o convite feito pela organiza-
ção, representada aqui por Paulo Martins; quero dizer que tenho grande
satisfação de estar participando deste evento, o Terceiro Seminário de Nano-
tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, no momento em que vamos discu-
tir nesta mesa o tema Agricultura e Sociedade, campo em que os impactos
dessas novas tecnologias ainda estão pouco discutidos, pouco estudados.
Elaborei algumas palavras para introduzir esta mesa e talvez já provocar
algumas idéias e discussões.

A primeira questão que me vem à mente é que as idéias de mudança, de
inovações tecnológicas apresentam sempre aspectos positivos ou mais ou
menos favoráveis dependendo do ponto, do ângulo em que isso é examina-
do. Efetivamente, mudanças tecnológicas ocorrem em contextos sociais, cul-
turais, campos de relações sociais que não podem ser dissociados das análises
dessas mudanças tecnológicas. Porém, não é difícil observar que as promes-
sas que acompanham as revoluções, inovações, mudanças tecnológicas pou-
co se conectam com os exames dessas estruturações sociais.

No campo da agricultura, a promessa do fim da fome no mundo – tal-
vez porque dentre as que estão relacionadas a essas grandes transformações
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tecnológicas seja a mais repetida –, quando se avizinha, é apresentada como
uma promessa para a humanidade. Por isso, em meu modo de ver a descon-
fiança, a crítica, a precaução, o receio, não são de modo algum um obscuran-
tismo anticientífico. Ao contrário, parece-me que o papel da crítica e da pre-
caução é da maior importância para que as mudanças e inovações tecnológi-
cas sejam acompanhadas de dispositivos que garantam o mínimo de seguran-
ça, controle e distribuição mais equânime de seus eventuais benefícios.

Visto isto, para abrir o debate vou passar a palavra para os palestrantes
aqui presentes, esclarecendo que a ordem de apresentação, para satisfazer
às necessidades dos participantes, será esta: inicialmente, teremos a palestra
de Joaquim Machado, da Syngenta do Brasil; em seguida, será a vez de
Hermann Paulo Hoffmann, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Instrumentação de São Carlos; posteriormente, Marisa Zeferino
Barbosa, economista do Instituto de Economia Agrícola (IEA); e, finalmen-
te, Richard Dulley, também do IEA e da Agência Paulista de Tecnologias do
Agronegócio, que faz parte também da Renanosoma. Então, passo a palavra
para o primeiro palestrante, Joaquim Machado, da Syngenta do Brasil.

Joaquim Machado – Agradeço muito o convite, principalmente a Paulo
Martins. Nós tivemos a oportunidade de conviver em Belo Horizonte, em
reunião da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), e aprendi muito com seus questionamentos e observa-
ções sobre o tema Ciência e Sociedade. Acho que o debate tem de ser
aprofundado no sentido de tecnologia e sociedade, principalmente porque
é o que mais impacta diretamente. O que procurei trazer hoje aqui é uma
síntese do acompanhamento que faço, basicamente em prospecção de
tecnologia, tanto na Syngenta quanto no sistema Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), onde trabalho também coope-
rando no Programa de Investimento em Pequenas Empresas. Tenho visto
que as pequenas empresas começam a apresentar suas primeiras propostas
em nanotecnologia.

Eu não gosto de duas coisas, professor Paulo. Primeiro, nunca vou ser
visto falando que essas coisas resolvem o problema da fome; pelo menos
para mim, é um princípio que tenho. Nós temos uma fundação que trabalha
no semi-árido africano e no semi-árido brasileiro, nós sabemos que não é
assim. Se contribui para combater a fome, ótimo, mas resolver é um outro
departamento. Segundo, eu não gosto muito de shopping list, no sentido não
de que a tecnologia faz isso, faz aquilo, vamos mudar isso, vamos mudar
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aquilo. Mas eu trouxe obviamente alguns exemplos, isso é esperado de al-
guém que trabalha numa empresa do porte da Syngenta, que é uma compa-
nhia global na área de biotecnologia. Queria trazer um exemplo, como pes-
quisador, de onde acho que o Brasil tem um imenso potencial positivo. Vou
falar um pouquinho sobre isso. Depois, algo sobre como eu, sendo uma pes-
soa da área de assuntos governamentais de uma empresa global no Brasil,
vejo a questão dos impactos da tecnologia.

Leonardo Boff diz que ponto de vista quer dizer isto mesmo, a vista a
partir do ponto em que se está; dependendo do ponto de vista, nanotec-
nologia, nanodispositivos, nanoestruturas, nanoinstrumentos já existem há
um bom tempo e a Voyager hoje é um nanodevice. Nós não sabemos exata-
mente onde ela está, temos de perguntar para a Nasa, mas pode-se localizá-
la neste momento, na próxima meia hora.

O que eu quis trazer, de maneira a nos desafiar a pensar, foi o papel da
informação na formação de novas tecnologias, e quando eu digo informa-
ção não é informação comunicação, é informação com parâmetros, é a infor-
mação como algo que é parceiro de matéria e energia no cosmos, digamos
assim, e o que isso tem a ver com nanotecnologia. Então, só dei um exemplo
de um tempo onde se faziam as coisas em cartão, perfurava-se o cartão, veio
a programação das mensagens primeiro da Pioneer, depois as instruções de
como rodar um disco com informações da Voyager, e finalmente a Voyager
como um poupador de informações, como um veículo, diria, um nanoveículo
de informação no cosmos, apenas para começar de alguma maneira a nossa
conversa.

Se pensarmos, por exemplo, em Carl Sagan para lembrar dessa história,
isso nos leva a concluir hoje, nesta época meio Matrix que estamos vivendo,
que temos a tecnologia da informação como um vetor que eu chamo de
irreversível da evolução e da história, da evolução tecnológica e da história.
Não estou usando a palavra irreversível no sentido conformista do termo. É
uma constatação minha de que a nanotecnologia é parte desse vetor
irreversível de desenvolvimento de tecnologia no ser humano.

Não vou perder tempo num documento acessível por vocês todos, mas
o documento traz, como disse o professor Paulo, aquelas promessas, a gran-
de promessa desses valores. O valor estimado da biodiversidade brasileira é
de US$ 3 trilhões; eu, como geneticista, teria de ter tempo para calcular me-
lhor esse montante, porque fico espantado ao ver como se chega nesse valor
de US$ 3 trilhões; que bom se fossem US$ 6 trilhões, mas, quanto aos US$ 3
trilhões, como é que se calcula isso, e trazendo para o campo da nano-
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tecnologia também, 1 trilhão de dólares estadunidenses em 2011. Queria
chamar a atenção para algumas coisas que o documento traz e que me atra-
em como pesquisador de uma empresa global em biotecnologia.

Primeiro, a questão dos nanossensores dessas provas (por isso é que
citei a Voyager no início). O que é a Voyager senão um nanossensor em
escala cósmica? Ela vai conhecendo, ela vai descrevendo na escala hipermicro.
Os nanossensores são, de fato, algo em que as empresas estão investindo
muito. A farmácia deixou de conversar com seus parceiros de agroquímicos
e sementes dentro dessas empresas antigamente chamadas life sciences, tal o
potencial de nanossensores em farmácia. É segredo dentro da própria
corporação, cientistas não falam mais com seus pares, protegendo suas des-
cobertas, pelo menos até que elas cheguem ao mercado.

Sobre nanossuperfícies, eu queria falar um pouquinho mais sobre a ques-
tão fotossíntese e Brasil. Há algo que me chama bastante a atenção, que é
você ter start ups, inicializar, digamos assim, reações enzimáticas. Acho que
esse trabalho realmente mostra, chama muito bem a atenção para onde é
que as coisas estão indo. De todo modo, diz-se que, para a agricultura, o
valor dos nanodevices vai ser prover informação acurada, e entendo essa in-
formação acurada não apenas no sentido GPS do termo, de geoposicio-
namento, mas informação acurada em todos os sentidos. Tratamento da in-
formação, do fluxo informacional em sistemas vivos: nanossensores combi-
nados com evolução in vitro, ou com aquilo que eles chamam molecular
bringing, que é recombinação de genes in vitro, otimização de moléculas e
provimento de informação para sistemas celulares de alto impacto, obvia-
mente em bionanotecnologia. Essa combinação de nanossensores,
nanossuperfícies e evolução in vitro é realmente o supra-sumo.

Para que eu não deixe de falar de alguma coisa que já está no mercado,
queria chamar a atenção para dois casos. Eu não estou vendendo os produ-
tos da empresa, mas quero dizer que um primeiro impacto da nanotecnologia
é agregar valor ao produto ou melhorar a performance do produto. Ainda
não se trata de inventar um novo produto. Então eu trago esses dois exem-
plos para vocês: um regulador de crescimento de plantas que passa a ter
uma eficiência maior, nesse caso, para campos de golfe. Não é exatamente a
preocupação do país como um todo, nem poderia ser, mas vejam bem como
é que num produto de requinte, de elite, num produto dispensável, diga-
mos assim, para a grande maioria da sociedade, consegue-se agregar valor
imediatamente só pela descoberta de um melhor veiculador desse regula-
dor hormonal. Então, as promessas desses produtos estão aí, não vou ficar
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destacando porque não é este o objetivo. O outro exemplo de produto na
área de agroquímica, de agrotóxicos, como queiram chamar, é o Karate, um
piretróide de boa aceitação no mercado que passa a ter, pelo encapsulamento
de nanopartículas, um valor de substituição do solvente, que sempre será
um problema, por melhor que você o trate, pois tem características que pro-
vocam impactos ambientais. Consegue-se substituir em grande medida os
solventes atuais pelo espalhante adesivo. Promove-se uma superfície de
aderência, de veiculação para dentro da superfície foliar como nunca antes
aconteceu. Não que você recicle o produto, esse produto tem uma boa vida
de mercado, mas você agrega um valor extraordinário a ele.

O mais interessante é que, nessa área de veiculação profunda, digamos
assim, nunca houve tanto diálogo de empresas de agroquímicos com em-
presas de cosméticos; estas últimas, sabemos, têm baixíssima barreira de
entrada de mercado, quero dizer, de aceitação do produto. Então, há muito
diálogo desses dois grandes conglomerados. Pois bem, isso vem de uma
empresa israelense, e eu só tomei como exemplo porque achei interessante a
descrição, ou a metáfora utilizada, que é a deposição de produtos em super-
fícies celulares.

Esses três itens – nanossensores, nanossuperfícies e evolução – para o
Brasil, em termos de potencial de nanotecnologia, eu considero que envol-
vem uma imensa demanda por nanoestruturas que é tecnologia da informa-
ção, mas não no sentido da informática, no sentido de tratamento da infor-
mação, de comunicação celular em superfícies em nanoescala; fotossíntese,
sobre o que queria falar um pouquinho mais e, obviamente, sobre produção
e conversão de biomassa.

Então lembro de novo Sagan, com sua definição que não ajuda o agri-
cultor a pagar as dívidas no banco, mas que é muito bonita: a agricultura é
simplesmente a colheita da luz solar utilizando plantas como intermediári-
os forçados; e nós todos sabemos a vocação que o neotrópico tem para con-
versão de luz solar, conversão de energia solar.

Com base nisso, queria brevemente lembrar algumas coisas em termos
de aplicações nanotecnológicas. Essa é uma das descrições mais recentes do
processo de síntese da Adenosina Tri Phosfate, da ATP-sintase. Se mostra-
mos ao nosso filho, que tem um carrinho, um aviãozinho com motores, é
possível que ele nos pergunte, como pesquisadores na área de biologia, o
que vem primeiro? Será que à medida que vou compreendendo a estrutura
molecular da ATP-sintase vou tentando desenhá-la como se fosse um
motorzinho que move o carrinho do meu filho? Ou será que a ATP-sintase



218
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

era exatamente aquilo de quando nós, no IPT, começamos a desenhar moto-
res e chegamos à conclusão de que a otimização de um pequeno motor para
um carrinho, um aviãozinho, o que seja, acabaria sendo muito parecida com
a ATP-sintase? Posso indicar que é simplesmente um motor gerando ener-
gia, e a estrutura molecular não foi adaptada, desenhada, ela não foi dese-
nhada com quadrados e retângulos, ela é a descrição de como o sistema
biológico funciona, não um motor em nanoescala. Qual é hoje a grande ten-
dência em nanoestruturas para fotossíntese? O sistema fotossintético é bas-
tante simples, eu diria, pelo menos em sua parte inicial. Pigmentos-antena
são a parte física da fotossíntese; ela pode ser muito melhorada, pode ser
modificada, arquitetada, reduzida em escala, mas ela é, basicamente, capta-
ção de fótons e transformação e liberação de elétrons, e encaminhamento
desses elétrons no sistema das reações escuras da fotossíntese. Pois bem, se
nós entendemos hoje fotossíntese assim, podemos chegar à conclusão de
que a combinação – e vejam bem o título de um trabalho sobre o tema: A
produção de ATP dirigida pela luz –, catalisada obviamente pela ATP-sintase,
nós já sabemos que é um microdevice, um nanodevice, numa membrana
fotossintética artificial.

Diria que, se eu tivesse algum poder no Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT) ou no que fosse, nos provedores de recursos do país, eu
ousaria, aproveitando um poder político, dizer: “parem tudo em Enhanced
Paralel Port (EPP) e comecem a trabalhar com fotossíntese em nanoescala”.
Fica como uma aposta, uma sugestão para vocês verificarem... Para um país
chamado Brasil.

Pois bem, isso aqui vem como resumo final. Está num site que eu gostei
muito – <www.nanotechnology.com> – que fala sobre fotossíntese: se nós
pudermos dominar a produção de energia que é produzida pelos sistemas
naturais, vamos ter uma fonte de energia inesgotável. Esta é, enquanto o sol
assim existir, a fonte de energia realmente inesgotável. Nesse site há indica-
ções sobre como desenhar máquinas moleculares biossolares, então, nova-
mente tratamos de conversão da luz solar, colheita da luz solar, como disse
tão romanticamente Carl Sagan. Há a descrição de um sistema de apenas 20
nanômetros que você ancora numa superfície de ouro, não porque é ouro,
mas pela neutralidade do ouro, e você simula, por exemplo, o sistema
fotossintético do espinafre, que é espetacular. Pois bem, deixo para vocês
essa referência. No caso da Syngenta, nós estamos em contato bastante in-
tenso com esse grupo da Universidade do Arizona, e para aqueles que se
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interessam especificamente pelo caso da fotossíntese, 2006 e 2007 são dois
anos muito bons no horóscopo da Universidade do Arizona, porque eles
têm um centro de estudos dos eventos iniciais da fotossíntese.

Quero, então, terminar com três informações sobre impactos. A
Science&Nature de um determinado ano mostra o seqüenciamento de genoma
em nível de picolitros. Quem não é da área vai falar: “e daí?” Mas nos últi-
mos dez anos isso representa, em termos de microescala pelo menos, ou
nanoescala, em se querendo chegar até lá, um dos maiores avanços que hou-
ve na genômica, portanto, na biotecnologia. E, tanto na biotecnologia quan-
to na nanotecnologia, gostaria de terminar insistindo que são produtos muito
mais de automação do processo. Não é exatamente a biologia que está pre-
sente aí, que impacta a sociedade. Obviamente, esses riscos têm de ser e
continuarão sendo muito bem cuidados e avaliados sob o foco dos sistemas
de controle sociais, mas a automação de processos é um impacto de muito
maior monta do que às vezes o risco que projetamos no processo biológico
em si.

Tanto assim que, numa frase só, já se propõe que genética passe a se
chamar física da informação, porque ela é o processamento de informação
num meio físico que você chama núcleo do cromossomo ou células. Por que,
isso é fruto de uma grande nova descoberta biológica? Nenhum demérito
aos biólogos aqui presentes, mas a biologia não avançou tanto assim; o que
avançou foi a formação dos processos, a física desses processos e a informa-
ção desses processos.

Como disse, as tecnologias impactam e eu gosto muito disso que saiu
no jornal sobre o fim do pregão tradicional da BMF, houve luto, choro e
ranger de dentes quando automatizaram a Bolsa de Valores e pudemos di-
zer: mas isso é a BMF, eu sou um cidadão diferenciado. Só que eu tenho de
sair mais tarde, tirar um dinheiro para mandar para o meu filho; vou passar
no caixa automático do banco e aquele caixa automático representa menos
empregos.

Não estou falando que se alguma coisa é má devemos aceitar que outras
coisas sejam más também, porque assim é o mundo e nos conformemos,
mas que tenhamos como formadora de opinião na sociedade essa consciên-
cia de que quando vou ao banco e penso “que bom que agora tem esse caixa
automático na esquina da minha casa”, eu estou contribuindo com a redu-
ção de empregos. Apenas um pensamento crítico sobre isso.

Outro ponto é o valor de troca socioambiental. Por que em cosmética é
tão baixo e por que em alimentação é tão diferente? Eu não consigo, a não
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ser procurando muito, diferenciar a qualidade de trabalho das empresas da
área de cosméticos, que elas sejam tão melhores e tão mais convincentes da
segurança de seu produto, porque às vezes elas vendem mais toxina
botulínica do que uma empresa da área de alimentação. Agora, quando vou
ao consumidor, começo a ter algumas indicações interessantes sobre como
eu negocio, principalmente com meu cérebro límbico, não é? Quer dizer, as
empresas começam a se perguntar como é que eu me comunico com o cére-
bro límbico.

A propaganda já sabe disso há muito tempo, a gente se comove com
umas coisas absolutamente dispensáveis. Mas a área de biossegurança está
começando a pensar nisso também. Quer dizer, se eu não falo com o cen-
tro de temores, de cautelas da pessoa, eu não estou comunicando. Rubem
Alves, filósofo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fala que
comunicar é entrar em comunhão com, não é distribuir folheto, não é pro-
duzir informações disponíveis sobre biotecnologia, nanotecnologia; é co-
municar. É fazer a pessoa entender aquilo que ela está se preparando para
aceitar ou não. Então eu deixo essa mensagem final para vocês: por que as
barreiras de entrada variam para todos nós? Por que existem coisas que eu
compro e esqueço até de olhar a data de vencimento e outras que eu paro
na frente do supermercado e protesto? É uma pergunta, um diálogo com
nosso travesseiro.

E, finalmente, isso não vem de uma organização não-governamental
(ONG) ambientalista estadunidense radical, vem de um escritório de advo-
cacia da Costa Leste dos Estados Unidos, Boston. Advogado muito chique,
vestido como um britishman, falando para empresas privadas investindo em
pesquisas com células-tronco embrionárias, e aquela extrema angústia des-
sas empresas no sentido das restrições regulatórias a esse tipo de pesquisa,
e até a proibição ad hoc. Ele disse para todos esses empresários o seguinte:
“Olha, descontados os exageros e os radicalismos que sempre acontecem de
ambas as partes, o setor privado, o setor de produção de bens da sociedade
moderna deve entender que um arcabouço regulatório governamental é tam-
bém, ou é em grande medida, como queiramos, a expressão da expectativa
da sociedade sobre essas inovações”.

 Pode parecer para vocês uma frase final, um sinal de negociação de uma
empresa global com aqueles que são críticos a essa nova tecnologia, mas não
é. Essa mensagem foi passada para um grande conglomerado de empresas
privadas dizendo: atenção, se você diz que seu novo creme dental é muito
melhor porque você fez dez anos de teste, então você tem de estar preparado
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para convencer a sociedade de que esses dez anos de testes foram de monta
tal, de qualidade tal, que todos ficarão também convencidos.

Tenho apenas uma última proposição: como é que as empresas da área
de Agricultura estão olhando a nanotecnologia e estão olhando o Brasil?
Então, quero deixar aqui uma pequena contribuição nossa. Eles chamam o
Brasil de sunshine industry. Acho que há aí uma dica tanto para investidores
quanto para provedores de recursos para nanotecnologia e agricultura no
Brasil. Muito obrigado pela atenção.

Paulo Marques – Muito obrigado pela esclarecedora palestra, nós tere-
mos a ocasião de voltar a discutir. Passo a palavra para Hermann Paulo
Hoffmann, da Embrapa Instrumentação.

Hermann Paulo Hoffmann – Quero agradecer o convite, que foi feito
ao doutor Ladislau Martin, mas, como ele teve um problema com a convo-
cação da diretoria executiva para ir para a China, pediu que eu o substituís-
se. Espero estar à altura deste evento e também nas questões das informa-
ções que nós desejamos dar. A Embrapa tem 40 instituições e eu vou tentar
mostrar um pouco disso. Sou da Embrapa Instrumentação Agro-Pecuária,
então está mais relacionado àqueles trabalhos que estamos fazendo e o que
também estamos vendo com relação à nanotecnologia.

Em abril de 2005, o Prêmio Nobel de Química do ano 2000 esteve em São
Carlos e apresentou uma transparência muito emblemática. Mostrava que em
2050 vamos ter 10 bilhões de pessoas. Segundo ele, os dez maiores problemas
da humanidade seriam: alimentos, energia, água, meio ambiente, pobreza,
educação, democracia, população, doenças, terrorismo e guerra.

Bem, os cinco primeiros estão de certa forma relacionados à agricultura
ou ao meio ambiente: alimentos, energia, água, meio ambiente, pobreza, de
certa forma ligada a um setor nevrálgico, certo?

Temos de olhar também a agricultura, não somente a planta como um
alimento, mas a planta como um todo, como alimento, produtos químicos,
fibras, materiais, saúde e energia. Portanto, o espectro da agricultura em si
aumenta um pouco mais. Vou dar alguns números, porque a questão é falar
um pouquinho do agronegócio e da agricultura. Desde 1980 até 2005 o saldo
da balança comercial brasileira mostra como está o agronegócio, os outros
setores e o total. Esse saldo mostra que nós temos, sim, uma vocação muito
grande e muito importante para o país. A agricultura, o agronegócio é certa-
mente importante para o país. Dados atuais em bilhões de dólares mostram
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que o agronegócio realmente é bem complexo, envolve uma série de coisas.
O agronegócio brasileiro representa cerca de 30% do Produto Interno Bruto
(PIB), 40,4% do total das exportações, e estes são dados de maio de 2004 a
abril de 2005, só para se ter uma idéia. São 17,7 milhões de trabalhadores no
campo, o que mostra o quanto esse segmento é influente na questão da soci-
edade brasileira, do país, o quanto é importante na questão de todos os de-
senvolvimentos que nós podemos fazer por ele.

É interessante também citar o número de toneladas de grãos cultivados
no Brasil e a área, que não aumentou muito de 1990 até 2005. Isso é impor-
tante, nós podemos mostrar que a produção de grãos subiu enquanto a uti-
lização de solo não aumentou tanto, e essa diferença em si está relacionada
a quê? À tecnologia. Acho que isso é uma explicação clara. Você está conse-
guindo colocar tecnologia no campo e isso vem melhorando a questão da
produtividade em si; é mais uma questão de reflexão também. Só estou ci-
tando os números para que vocês possam perceber também essa questão,
que talvez já tenha sido até discutida aqui.

Quanto à produção de carnes, de 1994 até 2005 o aumento foi de 162% de
frango, 68% de bovinos, 106% de suínos. Em relação ao  ranking quanto à
produção, o Brasil é o primeiro produtor de álcool, segundo fontes do Depar-
tamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda); em exportação nós so-
mos os primeiros em açúcar, café e laranja. Quer dizer, está aí todo um leque
do ranking das culturas e das produções que o Brasil realiza na questão da
agricultura; só para vocês também terem uma idéia, são dados de 2004.

Entraremos um pouco mais em nosso enfoque, para mostrar a impor-
tância desse setor para o país, ao qual temos de olhar com muito carinho.
Acho que, numa discussão como esta, num fórum desses, a preocupação
com isso é muito interessante. Então nós temos de analisar quais são os de-
feitos, as causas e as conseqüências, e tentar dosar isso no sentido de evo-
luirmos também salutarmente.

Sobre a questão da inovação, aqui de certa forma está se afirmando que
a nanotecnologia é a quinta revolução industrial, aqui se mostra certamente
toda uma seqüência que houve das revoluções industriais, que seriam os
crescimentos da inovação: têxteis, o trem, automóveis, computadores e a
nanotech, que é colocada como a segunda revolução da informação. Mas é só
para mostrar que a nanotech começou em 1997 e vai ter até 2025 alguns resul-
tados expressivos, com um ápice em 2081. Isso é apenas uma conjuntura,
mostrando todas as etapas que sofreram certas influências de revolução ou
de inovação.
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Não vou entrar em detalhes aqui, só quero mostrar o que seria
nanométrico em si. Em comparação, segundo uma definição da Usda, é o
tamanho menor que 100 nm; só para comparação das escalas, um fio de
cabelo humano possui 50 mil nanômetros e a luz visível vai de 400 a 700
nanômetros.

Apresentamos como estão os investimentos em nanotecnologia no ano
de 2003, como 25% dos fundos são aplicados em nanotecnologia nos Esta-
dos Unidos, no Japão, para se ter uma idéia de como é o mapa global da
nanotecnologia e também para dar uma idéia da situação do Brasil. Numa
revista internacional de junho de 2005 chamada Technology Review, saíram
dados mostrando para os países o crescimento que houve em relação ao ano
anterior, 2004, 2003. A variação no Japão foi de 126%; nos Estados Unidos,
de 122%, e foram investidos mais de US$ 10 bilhões, de certa forma, em
pesquisa no ano de 2004. Dois terços vieram das empresas privadas, para se
ter uma idéia também de como houve uma mudança na questão da impor-
tância do investimento. Eu estou colocando todos os dados na questão da
situação econômica mundial para que possamos nos localizar.

A relação de investimentos em nanotecnologia nos Estados Unidos cha-
ma a atenção. Em 2001, havia setores investindo em nanotecnologia com-
preendendo o governo estadunidense e também empresas privadas, prin-
cipalmente em energia, defesa, etc.; o interessante é que em 2001 não apa-
rece agricultura. Já em 2005, 1% vai para a agricultura nos Estados Unidos;
isto já mostra um direcionamento para a questão agrícola. Acho que isso é
que chama a atenção nesses números. Claro que todos os números poderi-
am ser discutidos, mas o que chama mais a atenção é essa mudança, nos
Estados Unidos.

Quanto à evolução das áreas da tecnologia, da nanotecnologia, dos in-
vestimentos, o mercado global em 2006 estava acima de US$ 10 milhões,
mas os setores interessantes para a nanotecnologia seriam os de nanoma-
teriais, nanodispositivos e nanoferramentas, e houve evolução de crescimen-
to. São dados de junho de 2005.

Essas questões envolvem alguns aspectos, alguns resultados sociais. As
percepções dos riscos da nanotech e benefícios pelo conhecimento, da parte
dos que responderam à seguinte questão: potenciais benefícios são maiores
que o potencial de risco? Potenciais de risco são iguais aos potenciais de
benefícios, quer dizer, aí eu tenho mais conhecimento, está em torno de 35%,
e baixo conhecimento, cerca de 45%. E potencial de riscos, de certa forma,
provoca alguma mudança no potencial de benefícios? Aí diminui até 25%,
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menos que 20%, só para se ter uma idéia também da percepção dentro de
uma revista estadunidense, mas mostrando uma comparação, creio que com
a Inglaterra.

Um outro dado mostra a familiaridade estadunidense com a nanotec-
nologia. Mais da metade da população, 52%, não conhece nada sobre
nanotecnologia; 32%, alguma coisa, e 16%, ou até menos, conhece algo.

E isso é muito similar à situação da Inglaterra. Similar ao que foi conhe-
cido ou apresentado também na Inglaterra.

Outros dados numéricos mostram que a evolução desde 1982 mostrou
um crescimento exponencial tanto de publicação quanto de patentes, quan-
do se tinha a palavra nano no título, não era em qualquer lado do paper, da
publicação ou da patente, mas no título, o que já mostra uma importância
também na questão nano. Então, houve um crescimento espantoso, e o que
chama a atenção nesse dado, pelo menos na minha avaliação, é que até 1992
publicação vinha junto com patente. Depois disso veio primeiro publicação,
depois patente. A filosofia mudou um pouquinho. A partir de 2000, você
tem primeiro patentes, depois publicação, você está preocupado com a ques-
tão da inovação. Acho que isso também é um fator importante. Claro que aí
a ordem de grandeza é bem diferente, nós estamos falando de 24.560 publi-
cações para 4.478 patentes. Isso são patentes de ordem geral, não só no
agronegócio, que fique bem claro.

Uma ferramenta importante para a nanotecnologia é a força atômica.
Comparando Brasil e Coréia, vou entrar numa questão sobre inovação.
Nanotecnologia é agregar valor e é inovação. De certa forma, isso dá uma
demonstração, as publicações nano, a palavra nano em qualquer parte do
artigo, mas mostrando uma comparação entre a Coréia do Sul e o Brasil,
para vocês terem uma idéia da diferença brutal que há entre esses dois
países.

Dentro da vocação do Brasil, há as patentes em nanotecnologia e
agronegócio, em que aparecem as palavras nanotecnologia, agronegócio,
agricultura, e há outras possibilidades, derivados, mas mostrando então que
já houve alguma coisa. Nós já temos, até 2005, em torno de 46 patentes, por
isso nós devemos nos preocupar porque uma ou duas patentes são no
agronegócio, sendo uma delas a que foi produzida pela Embrapa. Isso mos-
tra o quê? Que nós vamos pagar royalties por isso caso queiramos produzir,
e nós temos toda aquela pujança, será que não devemos olhar isso com mais
carinho também? Ainda mais nesse sentido, quando o mundo inteiro tam-
bém está olhando nessa direção.
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Comparando países como Japão, China, Coréia, Taiwan, verifica-se que
eles estão investindo em nanotecnologia. A Coréia, US$ 1,4 bilhão de 2000 a
2003; China, até 2004, US$ 60 milhões, investindo em polímeros, materiais,
semi-condutores. Eu ainda não vejo no Brasil o agronegócio. Qual a compe-
tência que nós temos, então, para o agronegócio? É isso que eu quero dizer
sobre a vocação de um país.

O professor e ex-ministro da Agricultura Allison Paulinelli apresentou
uma questão interessante: a primeira coisa que temos de definir é que o cober-
tor é curto, nós não temos dinheiro para tudo. Temos de atirar no alvo correto.
Estou comentando aqui alguns indicadores que poderiam realmente conse-
guir esse gol, esse alvo, olhando essa questão com carinho. Como disse tam-
bém, agronegócio pressupõe um conjunto de fatores. Então é nesse sentido
que coloco isso, para avaliarmos a questão da nossa competência.

Os exemplos comerciais já abrangem hoje 212 produtos com na-
notecnologia. Não vou entrar no mérito de serem bons ou ruins, estou di-
zendo que, realmente, já são 212 produtos comerciais mostrando a na-
notecnologia na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, em deso-
dorantes, purificadores de ar. Também temos de colocar o quê? A na-
notecnologia com muito carinho, com muita tranqüilidade na discussão,
também no agronegócio.

Saiu na Folha de S. Paulo, no caderno Folha Dinheiro de 12 de fevereiro
de 2006, pág. B-1, a seguinte manchete na primeira página: “Ciência avan-
ça no país, mas não gera riqueza”. Chamou a atenção na Folha Dinheiro, a
ciência na pauta da Folha Dinheiro. Não estou falando de agronegócio,
estou falando de ciência em geral. O número de trabalhos científicos no
Brasil, em 2005, era quase 17 mil, enquanto o número de patentes ainda
era muito baixo. Comparando Brasil e Coréia, realmente temos um dado
muito bom para o Brasil: estamos na 17ª posição, à frente de Taiwan,
Polônia, Bélgica e Israel em questões de publicação. Mas a Folha Dinheiro
demonstra isso: Taiwan subiu na produtividade, Coréia também subiu, de
1960 a 2002.

Em 2003, o Brasil exportou 40% em commodities primárias e 13% em
manufaturados. O que isto significa: 40% de commodities primárias e 13% de
manufaturados de alta tecnologia. Então, acho que nós temos de casar essas
duas coisas de alguma forma. O que é importante ressaltar é a questão de
casar as duas, e me despertou a atenção o destaque da questão da fotossíntese,
pois realmente é um exemplo muito claro, porque usou-se o espinafre. O
espinafre é uma cultura que vem da agricultura, ligada à questão do com-
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plexo protéico denominado Fotossistema 1, derivado do cloroplasto do es-
pinafre que possui sua funcionalidade como um pequeníssimo circuito ele-
trônico, que cobriria a cabeça de uma agulha. Isso é uma célula fotoelétrica,
de certa forma gerando energia; foi publicado em 2004 na Nanoletters. Joa-
quim Machado já comentou também a respeito dessa questão mostrando
sua importância, a fotocorrente, em torno de 1 milhão de ampères por cm2,
a eficiência quântica em torno de 12%. Eu coloquei este dado aqui para com-
plementar a questão de como casar commodities com alta tecnologia. Temos
de pensar sobre isso também. Essa é a reflexão que eu quis trazer com todos
esses dados que apresentei.

Patentes em si, em pesquisa realizada junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Inpi), somam 231 patentes relacionadas à
nanotecnologia, das quais apenas 19 são de autoria brasileira. Uma delas é
da Embrapa Instrumentação. Quando me refiro a tudo isso, estou querendo
mostrar a importância da inovação. Num mapa global dos países inovado-
res, o Brasil está em 42º lugar e tem menos que uma patente internacional
por habitante. Isso mostra como a questão da inovação é importante tam-
bém no agronegócio, para se ter uma visão de todo esse parâmetro.

Dados sobre venture capital em nanotecnologia não relacionada ao agro-
negócio, mas de forma geral, mostram como esse número está crescendo.

A Rede Brasil-Nano foi criada pelo CNPq por um edital com o intuito
de criar uma rede também na questão da cadeia produtiva do agronegócio.
Nós não fomos contemplados no CNPq, aí é outra discussão, mostrando
quais são as linhas prioritárias para a criação de redes no CNPq no Brasil. O
Instituto do Milênio também foi criado, com 15 projetos de pesquisa, uma
rede de sistema chip microssensores, utilização da microeletrônica, rede do
CNPq agora em 2005, e no ano passado foram criadas dez redes nacionais, o
Instituto de Nanociências, que envolve desenvolvimento tecnológico e
microeletrônica, optoeletrônica, fotônica, telecomunicações e bioengenharia,
quer dizer, o agronegócio. Esta é uma questão também para se levantar.

São dez as redes que foram criadas; não vou entrar em detalhes dos
nomes, mas indicar todas as redes que foram criadas no Brasil. Temos a
questão das quatro redes que começaram em 2002 mostrando a questão da
produtividade, como evoluíram e como foram importantes na nano-
biotecnologia, nanosemi-mat, nanoestruturados, Renano, mostrando o con-
junto de pesquisadores, instituições, empresas, artigos publicados e paten-
tes geradas. O recurso que foi investido, desde 2001 até 2006, foi de quase R$
140 milhões em nanotecnologia. Houve também uma evolução do número
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de publicações com a palavra-chave “nano” no título: até 2006, 250 artigos
indexados, mostrando também como isto é importante no contexto brasilei-
ro, não é nano, não é agro, isso é geral. O programa brasileiro de nanociência
e nanotecnologia, que existe desde 2004 até 2007, mostra como está
estruturada essa cadeia.

A questão da política industrial do Brasil colocou a nanotecnologia como
opção estratégica. Há uma questão importante: o casamento da ciência com
a inovação, a preocupação de se ter uma empresa conjunta, nanotecnologia
e agronegócio. A Embrapa é uma empresa complexa, com 9 centros nacio-
nais em temas básicos, 13 centros nacionais de produtos, 15 centros ecor-
regionais, 13 de serviço e 17 órgãos estaduais, mostrando a complexidade e
a pujança também no Brasil. Nós temos laboratórios no exterior, o Labec nos
Estados Unidos e na França.

São 40 centros no total e, entre os objetivos da instituição, há a preocu-
pação com a competitividade, sustentabilidade do agronegócio, a questão
da inclusão da agricultura familiar; são 32 unidades que têm importância,
sendo que todas elas são unidades descentralizadas, que fazem pesquisa.
Entre os objetivos e avanços do conhecimento está a nanotecnologia e a se-
gurança alimentar, nutrição, saúde. O centro onde eu trabalho abrange to-
das as tecnologias geradas, não é somente nanotecnologia, mas todas as
tecnologias geradas; a nanotecnologia Embrapa, que de certa forma abarca
um pouco da evolução desde 1996, quando foi comprado o primeiro mi-
croscópio de força atômica, treinamento na IBM, primeiro workshop micros-
cópio de força atômica, a organização do First Latin-American Symposium
on Scanning Microscopy, em 2000, nanobiotecnologia, participação na rede,
criação da área de nanotecnologia no Labes nos Estados Unidos, utilização
da espectroscopia de força atômica para analisar as interações de partículas
de solo, criação da língua eletrônica por intermédio de polímeros conduto-
res, concurso público aberto em 2006 na área de nanotecnologia e realização
de três pós-doutoramentos nessa área.

Todas as unidades que abriram concurso contrataram pessoal para a
área de Nanotecnologia aplicável ao agronegócio. São sete unidades, duas
em nossa empresa. Isso são recursos humanos, mestrado, doutorado e tudo
o mais na questão da nanotecnologia. Só para vocês terem uma idéia, a lín-
gua eletronica. Essa é a diferenciação de café, um café superior, regular,
descafeinado, subcrostado, mostrando que é uma análise estatística. Outra
técnica de baixo custo são os sensores descartáveis usando filmes nanoes-
truturados com sensores feitos à base de plástico e papel, mais baratos tam-
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bém. Os sensores servem para detectar algum problema que está ocorrendo
no momento da análise; é bem claro isso. Há as nanofibras condutoras de
polianilina, material condutor orgânico; sensores de umidade em plástico.
Pode-se usar esse tipo de sensor com filmes nanoestruturados para a ques-
tão do amadurecimento de frutas; no caso, usou-se a banana para avaliar o
amadurecimento. Há a questão do lab air, o ar do laboratório, e aqui a bana-
na inserida na câmara mostra que há uma resposta em si, mostra que funci-
onou; nós temos de analisar a questão do amadurecimento, enfim, que pon-
to de maturação atinge.

Mostrando uma aplicação da nanotecnologia no agronegócio, há a ques-
tão dos filmes de revestimento, que ajudam a conservação, a preservação da
fruta. São nanofilmes que colocamos em volta da fruta; esses filmes, de certa
forma comestíveis, são à base de kitosana, que fazem com que a fruta dure
mais.

Temos uma outra iniciativa: foi criado o Laboratório Nacional de
Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio. Há uma grande preocupação na
questão de membranas com vários processos agroindustriais, com a quali-
dade e a questão socioambiental.

Estive ontem numa reunião de uma rede que nós criamos, aprovada
pelo Macroprograma 1 da Embrapa, a Rede de Pesquisas em Nanotecnologia
Aplicada ao Agronegócio. São 4 institutos de pesquisa, 19 centros de pes-
quisa em 5 das regiões do país e 24 universidades. Há a preocupação tam-
bém de que isso vire inovação, vire patentes. Foi lançada a pedra funda-
mental do Instituto Allan McDyer de Inovação. Há empresas de base
tecnológica que são resultado de um contrato de cooperação entre a Embrapa
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para colocar indústri-
as dentro da pesquisa agropecuária.

Há várias coisas a fazer, tanto dentro da rede quanto no Laboratório
Nacional, que são o desenvolvimento de pesquisa e o desenvolvimento de
inovação. Foi realizado um simpósio chamado “Quo vadis?”, com institui-
ções da América Latina e coordenado pela Embrapa, mostrando a impor-
tância de alguns pontos para a nanotecnologia no agronegócio. Nanocabos,
nanopartículas, um leque de possibilidades de aplicação da nanotecnologia
no agronegócio.

 A formação de recursos humanos é importante para a constituição de
redes de trabalho, estudos de impactos socioeconômicos e ambientais da
nanotecnologia no setor do agronegócio nacional, certamente um papel im-
portante.
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Para finalizar, posso dizer: se você deseja um ano de prosperidade, cul-
tive grãos; se você deseja dez anos de prosperidade, plante árvores; se você
deseja cem anos de prosperidade, cultive gente. É um provérbio chinês. Muito
obrigado pela atenção.

Paulo Marques – Muito obrigado pela palestra, pelas informações. Agora
vou passar a palavra para Marisa Zeferino Barbosa, do Instituto de Econo-
mia Agrícola (IEA).

Marisa Barbosa – Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convi-
te para participar do evento. Meu nome é Marisa, sou pesquisadora do Ins-
tituto de Economia Agrícola e vim apresentar um projeto de pesquisa, a ser
financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para avali-
ar as possibilidades da nanotecnologia na cadeia produtiva da soja. O traba-
lho, intitulado Impactos sociais e ambientais da nanotecnologia no agronegócio da
soja no Brasil, é coordenado por Richard Dulley e contou também com a
colaboração de Sebastião Nogueira, também presentes aqui, e do colega
Roberto Assunção. Esse trabalho é a primeira experiência que temos no IEA
com relação a uma tentativa de avaliar as aplicações e impactos dessa
tecnologia tão nova numa cadeia produtiva, que no caso seria a da soja. Vou
tentar passar para vocês uma justificativa para a escolha desse produto; como
eu disse, é uma primeira experiência e, a partir da realização do projeto, que
será desenvolvido no próximo ano, pretendemos apresentar resultados mais
concretos a partir das primeiras reflexões.

Portanto, buscaremos identificar, junto à cadeia produtiva da soja no
Brasil, o nível de conhecimento existente sobre as possíveis aplicações e im-
pactos das nanotecnologias em seus diversos segmentos. Serão avaliados os
impactos sobre o agronegócio, mas também, especificamente, sobre a agri-
cultura familiar.

A estratégia de modernização da atividade agrícola implementada a
partir de meados do século XX propiciou o aumento da oferta de matérias-
primas para a indústria de alimentos para o mercado interno, além de pro-
dutos de exportação, e desta forma conectou o setor agrícola à indústria, por
meio da demanda de insumos e máquinas.

Nesse contexto insere-se o cultivo da soja, para o qual a base tecnológica
inicial, regido sob os princípios da revolução verde, e a constância na ado-
ção de inovações constituem a base do modelo de exploração nos principais
países produtores, entre os quais o Brasil. Embora os aspectos conjunturais
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tenham favorecido a primeira fase da expansão da oleaginosa no país, a
grande vantagem da cultura foi a de ter incorporado a inovação tecnológica
desde o início de sua exploração comercial.

O desenvolvimento tecnológico da sojicultura no Brasil pode ser consi-
derado relevante no âmbito da inovação para o agronegócio. Em nosso país,
suas bases técnicas são fortemente fundadas no sistema de produção con-
vencional originário da revolução verde e estão sofrendo influências dos
avanços na biotecnologia. Dessa forma, a cultura da soja não pode ficar alheia
ao desenvolvimento e aplicações já existentes e, para um futuro próximo,
das tecnologias em nanoescala. Pode, portanto, ser incluída no que Opara1

define como “agricultura inteligente”, a qual consiste na convergência dos
mais recentes desenvolvimentos científicos e tecnológicos, baseada na tríade
biotecnologia, informação/comunicação tecnológica e nanotecnologia.

Atualmente, em diversas áreas do conhecimento as inovações resultan-
tes da alta densidade em Ciência e Tecnologia (C&T) ocorrem em ritmo cada
vez maior, com base na maior flexibilização dos sistemas de produção. A
C&T, cada vez mais necessária para a geração dos produtos modernos, pas-
sou a ter destaque especial, apresentando uma participação de 70% no custo
final dos produtos, enquanto a matéria-prima e a mão-de-obra ficam com
apenas 30%. Como exemplos da maior rapidez da adoção de inovações
tecnológicas no setor agrícola podem ser citados a agricultura de precisão, o
manejo integrado de pragas, o plantio direto, a biotecnologia e, mais recen-
temente, a nanotecnologia.

Há que ser considerado, entretanto, que a forma atual de comércio, de
sistema financeiro e de patentes, sob a égide da globalização, deve assegu-
rar a permanência do controle das novas tecnologias às grandes corporações.
“Os regimes de propriedade intelectual e os oligopólios de mercado, soma-
dos ao interesse de governos dos países mais ricos, determinam quais
tecnologias são adotadas e aos interesses de quem elas servem”2.

A adoção tecnológica da sojicultura no Brasil pode ser comprovada pe-
los ganhos em produtividade e na mais recente expansão da fronteira agrí-

1 OPARA, L. U. Emerging technological innovation triad for smart agriculture in the 21th
century. Part I. Prospects and impacts of nanotechnology in agriculture. Oman, 2004. Dispo-
nível em: <http://cigrejournal.tamu.edu/submissions/volume6/
Invited%20Overview%20Opara%20final%2017August2004.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2005.

2 MOONEY, P. Congresso de agroecologia debate a nanotecnologia. Agropecuária Catarinense,
Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 35-37, jul. 2006. Entrevista concedida a Juliana Wilke e Paulo
Sérgio Tagliari.
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cola, bem como pela importância da oleaginosa para os segmentos a montante
e a jusante da cadeia produtiva. Tais características remetem à análise de
suas potencialidades para a aplicação da nanotecnologia.

A soja no Brasil
Nas últimas décadas, a soja tem sido uma das atividades agropecuárias

com maior dinamismo, com excelentes ganhos em toda a cadeia produtiva.
A evolução foi tão expressiva que o fenômeno passou a ser chamado de
“ciclo da soja”, tal o desenvolvimento observado nos últimos 40 anos.

Como atividade voltada principalmente para o mercado internacional, as
instabilidades externas exerceram influência no sentido de acentuar ou refre-
ar seu crescimento, uma vez que a expansão do cultivo tem sido marcante. De
1966 a 2006, a área cultivada com soja cresceu 4.997%, enquanto a produção
aumentou 9.953%, o que demonstra os ganhos em produtividade (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolução da área colhida e produção –
cultura da soja no Brasil (1965/66 a 2005/06)
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Fonte: os autores, a partir de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1999-
2006; 1971-1998)3; BRASIL (1973)4.

3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Levantamento sistemático da
produção agrícola (LSPA). Rio de Janeiro: IBGE, 1999-2006; ______. Produção agrícola mu-
nicipal (PAM). Rio de Janeiro: IBGE, 1971-98.

4 BRASIL. Ministério da Agricultura. Sinopse estatística da agricultura brasileira, 1947-1970.
Brasília, DF, 1973.
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Os atuais níveis de produtividade evidenciam a contribuição da pes-
quisa no desenvolvimento da oleaginosa, que ao longo dos últimos 40 anos
saltou de 1.213kg/ha para 2.388kg/ha, com crescimento de 97%, apesar das
oscilações atribuídas freqüentemente a problemas climáticos (ver Gráfico
2). Vale ressaltar que no Centro-Oeste, onde se produz metade da soja brasi-
leira, a produtividade alcançou 2.527kg/ha, e no Mato Grosso, maior produ-
tor, 2.682kg/ha na última safra.

Gráfico 2. Evolução da produtividade média –
cultura da soja no Brasil (1965/66 a 2005/06)
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A mais recente expansão da soja na região do Cerrado exemplifica a
capacidade de incorporação de inovação tecnológica da atividade, pois, con-
forme Warnken5, esta agricultura é resultado da combinação de modernas
tecnologias mecânicas, químicas e biológicas específicas para as condições
da região. O autor salienta que as projeções realizadas nas décadas de 1970-
80 subestimaram o potencial de crescimento da produção brasileira, pelo
fato de não ter sido considerada a possibilidade do surgimento de inova-
ções tecnológicas orientadas à expansão nessas áreas.

5 WARNKEN, P. O futuro da soja no Brasil. Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano IX,
n. 2, p. 54-65, abr./maio.jun. 2000.

Fonte: os autores, a partir de INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1999-
2006; 1971-1998); BRASIL (1973).



233
SESSÃO 5 – NANOTECNOLOGIA E AGRICULTURA – 8 DE NOVEMBRO DE 2006 (MANHÃ)

O país ainda apresenta expressivo potencial de crescimento; estudo re-
alizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda)6 com
o intuito de avaliar as potencialidades da agricultura no Brasil estima que
de 70 a 90 milhões de hectares de pastagem sejam passíveis de produção de
grãos. A proximidade das áreas agrícolas, a topografia, as condições favorá-
veis do solo e, em especial, a rentabilidade da soja têm viabilizado a conver-
são dessas áreas em favor da oleaginosa.

Quanto à semente transgênica, enquanto a tecnologia teve plena aceita-
ção em outros países produtores, o Brasil ainda enfrenta resistência, ainda
há preocupação com relação ao seu uso. O fato é que hoje, mesmo com cer-
tas limitações regionais, quase metade da área cultivada usa semente gene-
ticamente modificada. Mesmo assim, o país continua com grande compe-
titividade, com a incorporação de uma série de práticas culturais inovado-
ras que favorece a lavoura em termos de gastos com insumos e resulta em
aumento da produtividade e rentabilidade econômica.

A cadeia de produção da soja
Os derivados da soja atendem desde a alimentação (humana e animal)

até a indústria farmacêutica e siderúrgica. Essa diversidade é possível por-
que as indústrias de processamento produzem co-produtos, farelo e óleo,
que se constituem em importantes matérias-primas para diferentes setores
industriais e da agropecuária7.

A exemplo de outras atividades, a cadeia de produção da soja a mon-
tante é composta pelos recursos naturais, tecnologia – pesquisa e extensão –
e por toda sorte de insumos agrícolas – adubos, agrotóxicos, sementes etc. –
necessários para a obtenção da matéria-prima.  A jusante, o segmento in-
dustrial é constituído por dois setores: o de processamento ou esmagamen-
to e o de refino do óleo. Do esmagamento do grão de soja extrai-se o farelo,
principal componente protéico na fabricação de rações para a avicultura e
suinocultura, sendo também importante fonte de proteínas para a alimenta-
ção humana. Por sua vez, o óleo bruto originado do mesmo processamento
é a matéria-prima para o processo seguinte, a produção de óleo refinado. O

6 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Brazil: future agricultural expansion
potential underrated. Washington, 2003. Disponível em: <http://www.fas.usda.gov/pecad2/
highlights/2003/01/Ag_expansion/index.htm>. Acesso em: 12 set. 2003.

7FREITAS, S. M. de et al. Análise da dinâmica da formação de preços no mercado internacio-
nal de farelo de soja, 1990-99. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 48, n. 1, p.1-20, 2001.
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óleo refinado pode ser destinado ao mercado varejista e/ou às indústrias
alimentícias, inclusive as responsáveis pela produção de gorduras hidro-
genadas. De acordo com o processo que os óleos recebem, formam-se diver-
sos tipos de gorduras utilizadas na panificação e nas sorveterias. Além dis-
so, o óleo de soja é amplamente utilizado na fabricação de gorduras solidifica-
das, entre as quais as margarinas e cremes vegetais têm maior participação
no mercado. Embora existam algumas margarinas de canola, girassol e mi-
lho, 90% das existentes são elaboradas à base de soja. Neste segmento deve
ser considerada, ainda, a maionese, que é produzida com 70% a 80% de óleo
vegetal8 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Cadeia de produção da soja

8 FREITAS, S. M.; BARBOSA, M. Z.; FRANCA, T. J. F. Cadeia de produção de soja no Brasil: o
caso do óleo. Informações Econômicas, São Paulo, v. 30, n. 12, p. 30-41, dez. 2000.

9 Apud VIEIRA, N. de M. Caracterização da cadeia produtiva da soja em Goiás. Florianópolis,
2002. 124 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)– Programa de Pós-Gradua-
ção em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
Disponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/9388.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2006.

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove)9.

O Brasil exporta os derivados da soja nos diversos estágios de transfor-
mação. A contribuição do complexo – grão, farelo e óleo – para a geração de
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divisas constitui outro aspecto importante, por representar 22% da pauta do
agronegócio e 8% das exportações brasileiras totais em 200510.

Tradicionalmente, o Brasil ocupa a segunda colocação no ranking mun-
dial de produção de soja em grão, depois dos Estados Unidos. Nos últimos
dez anos, a participação da safra brasileira passou de 20% para 26%, en-
quanto a estadunidense acusou declínio de 48% para 38%. No mesmo perí-
odo, a parcela brasileira nas exportações dobrou, de 15% para 33%11. Esse
comportamento está associado ao decréscimo relativo do processamento da
oleaginosa em território nacional, a preferência internacional pelo grão e,
inclusive, a própria estrutura tributária brasileira, que favorece as vendas
externas da matéria-prima12.

No que tange ao farelo, cerca de 60% da produção brasileira é exportada
e o restante é consumido no mercado interno como ração animal. A represen-
tatividade do Brasil no mercado mundial encontra-se em declínio, em virtude
da conquista de maiores parcelas de mercado, principalmente pela Argenti-
na. Por outro lado, é crescente a demanda derivada do farelo de soja brasilei-
ro, em função do expressivo crescimento das exportações de carne de frango
e suína. Este é um fato positivo, pois resulta em agregação de valor.

Quanto ao óleo de soja, o Brasil é o segundo maior produtor e exporta-
dor, não obstante destinar aproximadamente 50% da produção ao mercado
interno. A participação brasileira nesse segmento também se tem mostrado
decrescente, diante da conquista de maior participação do produto argenti-
no. O predomínio do uso do óleo de girassol e as características do sistema
agroindustrial da soja na Argentina justificam a liderança do país nas ex-
portações do derivado.

Vale ressaltar que o principal fator para a hegemonia da soja no merca-
do mundial de oleaginosas não decorre do desenvolvimento do mercado de
óleos vegetais em si, mas sim do crescimento do mercado de farelo de soja a

10 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Balança do agronegócio: exportações
brasileiras, 2005. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/download/indicadores/0205-
balanca-exportacao.pdf>. Acesso em: 10 maio 2006.

11 OILSEEDS: World markets and trade. Washington, D. C.: Usda, 1996-2006.
12 Trata-se da Lei n° 87/96 – Lei Kandir –, que desonerou as exportações do grão do Imposto de

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Anteriormente, havia a incidência diferencia-
da de 13% para o grão, de 11% para o farelo e de 9% para o óleo, de forma a compensar a
escalada tarifária nos países importadores. Com o fim dessa tributação, os efeitos das tarifas
protecionistas aos produtos mais elaborados tornaram-se mais acentuados, resultando em
aumento da atratividade da matéria-prima.
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partir do pós-guerra, em especial nos países desenvolvidos. Assim, a condi-
ção de subproduto da produção de farelo justifica a expansão do óleo de
soja como fonte de gorduras vegetais no mercado mundial13.

Foram estas características da cadeia produtiva, bem como a inserção
no mercado nacional e internacional, que determinaram a escolha da soja
para ser analisada em termos de possíveis impactos econômicos, sociais e
ambientais das novas tecnologias.

Potencialidades da nanotecnologia na cadeia de produção da soja
Como raramente acontece com as cadeias produtivas agrícolas, a da soja,

utiliza praticamente todo o suporte tecnológico disponível, embora ainda
haja espaço a ser conquistado, tanto no contexto agrícola como no segmento
industrial. A seguir, são apresentadas algumas possíveis potencialidades de
utilização da nanotecnologia ao longo da cadeia de produção, consideran-
do-se basicamente os segmentos da produção agrícola, indústria de
processamento e principais alimentos derivados da oleaginosa.

No tocante à exploração agrícola, é muito importante a incidência de do-
enças e pragas. Estima-se que a lavoura seja atacada por dezenas de agentes
patogênicos, com destaque para a ferrugem asiática – doença provocada pelo
fungo Phakopsora pachyrhizi –, que vem trazendo preocupação em razão da
pandemia que se estabeleceu recentemente nos principais países produtores.
No Brasil, a gravidade da infestação levou à formação do Consórcio Anti-
Ferrugem, capitaneado pela Embrapa-Soja e que conta com a concorrência de
uma série de órgãos de pesquisa e de assistência técnica. As variedades
transgênicas têm sido utilizadas para o controle da incidência do mato, e pes-
quisas continuam a ser desenvolvidas neste campo de inovação tecnológica
que já está sendo utilizada em grande parte do universo agrícola.

As vendas de adubos e agrotóxicos destinados à sojicultura ocupam o
primeiro lugar no Brasil. Em 2005, a cultura respondeu por 37%, em quanti-
dade, das entregas de fertilizantes e por 46% do valor das vendas de pesticidas
agrícolas14. Esses insumos representam parcela significativa nos custos de
produção, pois os adubos participam com até 25,9% do custo total no Esta-

13 MAGALHÃES, L. C. G. de. Soja. In: GASQUES, J. G. et al. Competitividade de grãos e de
cadeias selecionadas do agrobusiness. Brasília, DF: Ipea, 1998. Texto para Discussão, 538.
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2005.

14 Conforme dados de Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) e do Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag).
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do de Mato Grosso e com até 10,2% no Paraná. Por seu turno, a parcela
relativa aos agrotóxicos alcança 23,8% nas lavouras mato-grossenses e 21,9%
nas paranaenses15. Nesses setores as nanotecnologias têm grande potencial
de sucesso, sem deixar de considerar as possibilidades de impactos ainda
desconhecidos à sociedade e ao meio ambiente.

Acerca dos possíveis impactos da nanotecnologia na cultura da soja, pode-
se tomar como referência o trabalho do Grupo Erosion, Technology and Con-
centration (ETC)16, Down on the farm, que constitui, segundo os autores, “uma
primeira visão das aplicações da nanotecnologia na alimentação e agricultu-
ra – tecnologias com potencial de revolucionar e mais adiante consolidar o
poder sobre a oferta global de alimentos”. O texto assinala que, na visão dos
setores favoráveis à aplicação mais livre da nanotecnologia, a agricultura pre-
cisa ser mais uniforme, mais automatizada, industrializada e reduzida a fun-
ções simples. Indica que já há a formulação de agroquímicos em nanoescala,
por meio de seu encapsulamento, que consiste no envolvimento do ingredien-
te ativo em nanoescala com uma espécie de minúsculo envelope ou concha.
Esta tecnologia possibilita o controle das condições nas quais o princípio ati-
vo deve ser liberado diretamente nas plantas. A Basf e a Bayer já desenvol-
vem pesquisas sobre a formulação de pesticidas em nanoescala, e a Syngenta
já comercializa pesticidas formulados como microemulsões.

As vantagens da nanoencapsulação, segundo as indústrias, são eviden-
tes: ela permite que o tamanho reduzido das partículas otimize sua eficácia;
as cápsulas podem ser programadas para liberar o princípio ativo nas mais
variadas condições; maior tempo de atividade do princípio ativo; redução
de danos às culturas; menor perda de pesticidas por evaporação; menor efeito
danoso sobre as demais espécies; redução do impacto ambiental; facilidade
no manuseio de pesticidas de elevada concentração; impede o entupimento
dos bicos aspersores; uso de menor quantidade de produto; maior tempo de
atividade química; redução de contato dos trabalhadores; e diminuição da
poluição do ar, do solo e das águas.

Na agricultura de precisão, as tecnologias em nanoescala permitirão que
sensores em rede espalhados pelo campo forneçam dados detalhados sobre

15 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Custos de produção: safra de verão,
2006/07. Brasília, DF, 2006. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conabweb/download/
safra/custodeproducao_safradeverao2.xls>. Acesso em: 20 out. 2006.

16 Ver a íntegra do documento Down on the farm em: <http://www.etcgroup.org/documents/
NR_DownFarm_final.pdf>.
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as condições do solo e da cultura em tempo real. A presença de pragas e doen-
ças nas plantações e/ou o nível de nutrientes no solo, por exemplo, poderão
ser continuamente monitorados e corrigidos por meio de nanossensores. Des-
se modo, muitos problemas enfrentados pelos produtores com a utilização
das atuais tecnologias deixarão de existir ou serão extremamente minimizados
com a utilização de equipamentos e/ou produtos em nanoescala.

Uma preocupação da pesquisa a ser desenvolvida em torno da cadeia
produtiva da soja é a possibilidade de pequenos e médios produtores não
terem acesso aos benefícios da nanotecnologia, o que pode implicar a exclu-
são de parte expressiva dos agricultores e/ou demais agentes da cadeia pro-
dutiva, tanto da soja quanto de outras atividades da agropecuária. Toman-
do-se o sistema produtivo vigente, a experiência com outras culturas – caso
do algodão, no Brasil – mostra as perdas socioeconômicas impostas àqueles
que não tiveram condições de se adequarem ao novo sistema de produção,
seja pela aplicação de um novo agroquímico, seja na aquisição de uma nova
máquina, por exemplo. Ademais, a criação de um monopólio por parte dos
detentores da tecnologia tornaria os produtos da nanotecnologia extrema-
mente caros, o que impediria a realização de um dos principais objetivos,
que é o desenvolvimento de tecnologias mais baratas e que possam ser am-
plamente difundidas17.

O Grupo ETC considera que, embora os nanossensores possibilitem o
aperfeiçoamento dos sistemas de previsão de safras, esta maior precisão po-
derá ter efeitos danosos sobre os preços dos produtos agrícolas, uma vez
que a aplicação da nanotecnologia pode causar fortes alterações nas cadeias
de fornecimento de mercadorias e em seus valores.

 No segmento de máquinas agrícolas, a concepção de um material mais
leve que o aço poderia proporcionar a fabricação de máquinas e equipamen-
tos que causassem menor compactação do solo. Como se sabe, o solo
compactado prejudica o crescimento das plantas ao impedir o desenvolvi-
mento das raízes e sua melhor fixação, além de diminuir a absorção de água
e de nutrientes18.

Outro aspecto diz respeito à aplicação da nanotecnologia para a fixação
de nitrogênio pelas plantas, o que tem grande significado para a cultura da

17 Disponível em: http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia
_responsavel/nanotecnologia_beneficios_solucao_humanidade.htm>.   Acesso em: 20 out.
2006.

18 CAPELLI, N. L. Engenharia elétrica: lavoura digital. Pesquisa Fapesp, São Paulo, n. 111, p.
76-77, maio 2005.
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soja. Estima-se que, graças às pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, so-
mente nesta lavoura seja economizado anualmente US$ 1,5 bilhão em fertili-
zantes nitrogenados, o que evidencia o potencial que a adoção de novas
tecnologias pode ter nesta atividade agrícola19.

Cumpre assinalar a problemática quanto à crescente necessidade de uti-
lização de energia na agricultura moderna baseada num recurso natural não-
renovável, o petróleo, na forma de fertilizantes, força motriz, agrotóxicos,
etc. Nesse caso, as tecnologias convergentes poderão apresentar-se como
soluções para as necessidades energéticas da produção de alimentos e de-
mais matérias-primas. Pode ser acrescentada, ainda, a possibilidade de aper-
feiçoamento da geração de energia pela agricultura, que, no caso da soja,
assim como de outras oleaginosas, já é usada na produção de biocombus-
tíveis.

Prováveis impactos negativos da aplicação da nanotecnolgia na agricul-
tura são apresentados por Ribeiro20, que enfatiza a necessidade de regula-
mentação e de estudos sobre os usos/efeitos, em especial os toxicológicos da
tecnologia, tais como: a) a liberação de nanopartículas no meio ambiente; b)
a exposição prolongada dos trabalhadores; c) a permanência de nanopar-
tículas na cadeia alimentar; e d) a tendência de redução no nível de emprego
nas fazendas, decorrente da implementação dos campos inteligentes.

Ainda é incipiente a discussão sobre os impactos negativos da nanotec-
nologia sobre o meio ambiente e a saúde, conforme a US Environmental
Protection Agency (EPA), que relata a constatação da presença de nano-
partículas no fígado de animais usados em pesquisas. Segundo a agência, as
nanopartículas podem vazar em células vivas e, provavelmente, entrar na
cadeia alimentar por meio de bactérias. A EPA enfatiza, ainda, que indústri-
as e governos têm divulgado a nanotecnologia, incluindo a nanobiotecnolo-
gia, como a maior e mais rápida revolução industrial, mas é necessário em-
penho para que as preocupações relativas à saúde e ao meio ambiente não
se desviem do progresso da nanotecnologia21.

19 MATTOSO, L. H. C.; MEDEIROS, E. S.de; MARTIN NETO, L. A revolução nanotecnológica
e o potencial para o agronegócio. Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano XIV, n. 4, p.
38-46, out./nov./dez. 2005.

20 RIBEIRO, S. O impacto das tecnologias em escala nano na agricultura e nos alimentos. In:
MARTINS, P. R. (Org.). Nanotecnologia, sociedade e meio ambiente. São Paulo: Xamã, 2006.
p. 197-204. Trabalho apresentado no 2° Seminanosoma.

21 NANI, S. Vantagens e riscos da nanotecnologia ao meio ambiente. Campinas, 2004. Dispo-
nível em: <http://www.comciencia.br/reportagens/nano04.htm>. Acesso em: 10 jul. 2004.
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No Brasil, a soja é criticada como sendo uma cultura devastadora, em
função da ocupação do Cerrado e do início da plantação na Amazônia. Nes-
se sentido, a nanotecnologia poderia contribuir para mitigar os impactos da
exploração agrícola sob rigoroso controle ambiental. Entretanto, resta a ne-
cessidade de avaliação quanto aos impactos dessa nova tecnologia sobre os
ecossistemas.

No segmento da indústria processadora de soja, poder-se-ia considerar
a nanofábrica, que no limite dispensaria a mão-de-obra especializada e uma
grande infra-estrutura, atualmente necessária, mas contaria com uma fonte
química e uma fonte de energia capazes de produzir grande variedade de
produtos22. A aplicação da nanotecnologia nesse segmento poderia impli-
car, por exemplo, a eliminação da fábrica que esmaga o grão, bem como da
indústria de refino e/ou de gorduras hidrogenadas. Nessa possibilidade extre-
ma pode-se considerar, por hipótese, que esses elos da cadeia produtiva
chegassem a ser eliminados, uma vez que a soja poderia ser elaborada direta-
mente, de acordo com o produto final necessário. A eliminação de postos de
trabalho nessas fábricas processadoras poderia ser classificada como desem-
prego em cadeia, o que, a exemplo da agricultura, implicaria agravamento
de problemas sociais.

No outro extremo há a possibilidade de, a partir de um mesmo grão de
soja, extrair seus derivados, como óleo comestível e combustível, leite, etc.23

Nessa hipótese, as plantações em grandes áreas, características da sojicultura
em boa parte dos países produtores, não seriam mais necessárias, do mes-
mo modo que os segmentos a jusante da cadeia produtiva. Talvez um novo
tipo de produção e de organização produtiva tenham de ser pensados.

Ainda no segmento de processamento da soja, um avanço da maior re-
levância a ser conquistado e que poderia trazer benefícios a curto prazo se-
ria a obtenção de um processo alternativo para extração de óleos vegetais
em substituição ao hexano – derivado do petróleo –, que é o solvente atual-
mente utilizado, mas apresenta sérias restrições à saúde, além de ter grande
potencial explosivo.

22 Disponível em: <http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia
_responsavel/nanotecnologia_beneficios_solucao_humanidade.htm>. Acesso em: 20 out. 2006.

23 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Custos de produção: safra de verão,
2006/07. Brasília, DF, 2006 Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conabweb/download/
safra/custodeproducao_safradeverao2.xls>. Acesso em: 20 out. 2006.
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Na parte relativa à alimentação humana e animal, o campo de aplicação
é vasto, pelo fato de a soja apresentar características de alimento funcional,
em razão dos elevados teores nutritivos e protéicos. Isso decorre de sua capa-
cidade de prevenir moléstias, tais como certos tipos de cânceres, doenças
cardiovasculares, diabetes, osteoporose, desnutrição, hipertensão, enfermida-
des renais e de amenizar os sintomas da menopausa.  Dentre os alimentos à
base da oleaginosa tem-se farinha, leite, proteínas isolada e texturizada, quei-
jo, shoyu, missô, etc., além do próprio grão consumido in natura, que é exce-
lente fonte de vitaminas do complexo B24. Tais produtos têm merecido atu-
almente a atenção de empresas de grande porte, sobretudo multinacionais,
que passam a apostar neste filão como agregação de valor à commodity. O
teor de flavonóides presentes no grão da soja poderia ser aumentado, propi-
ciando a obtenção de derivados com menores custos e maior eficiência na
utilização. Melhorias de conversão alimentar em proteínas no caso de ani-
mais e de alimentos funcionais e nutracêuticos para humanos são assuntos a
serem investigados e com prováveis sucessos diante da dinâmica utilização
desses produtos na atualidade.

Na área de Engenharia de Alimentos, assim como no ramo farmacêuti-
co e de agroquímicos, as companhias têm desenvolvido tecnologias em
nanoescala – nanocápsulas – para o aperfeiçoamento e/ou melhor aprovei-
tamento das propriedades de seus produtos. A BioDelivery Sciences Inter-
national (BDSI) tem desenvolvido nanopartículas derivadas da soja não-
transgênica, as quais, associadas ao cálcio, carregam e entregam componen-
tes farmacêuticos, bem como nutrientes, licopeno e ômega-3, diretamente às
células25. A empresa australiana Weston Foods desenvolveu um pão com
microcápsulas de óleo de atum (rico em ômega-3, mas com sabor desagra-
dável), que são programadas para liberar o componente apenas em contato
com o estômago.

A Oilfresh Corporation, dos Estados Unidos, já dispõe de um produto
nanocerâmico que reduz pela metade a utilização de óleo em restaurantes e
fast-foods. Como resultado da sua maior área de superfície, previne a oxida-
ção e aglomeração de gorduras e estende a vida útil do óleo. Além disso, o
óleo aquece mais rapidamente, poupando energia no preparo dos alimen-
tos. A Unilever vem elaborando sorvetes com baixo teor de gordura, por

24 CODEAGRO. Soja: nutrição e sabor. São Paulo, out. 2004. p. 50.
25 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (2006).
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meio da redução do tamanho das partículas que compõem a emulsão desses
produtos. Também, grandes indústrias desenvolvem embalagens inteligen-
tes que detectam variações ocorridas nos alimentos26.

Neste cenário de reflexões feitas sobre os possíveis impactos da nano-
tecnologia na cadeia da soja está inserida também a preocupação em relação
à agricultura familiar. No Brasil, parte expressiva da sojicultura não se en-
quadra no conceito tradicional de agricultura familiar, por ser centrada na
produção em grande escala e com elevada tecnificação, em especial na mai-
or região produtora, o Centro-Oeste. Entretanto, deve-se considerar que na
Região Sul ocorre a produção da oleaginosa que pode corresponder ao con-
ceito tradicional de agricultura familiar.

As nuances relacionadas às possíveis aplicações e impactos da nanotec-
nologia na cadeia de produção da soja poderão ser mais bem esclarecidas por
meio da realização da pesquisa a ser financiada pelo MDA. Nela serão con-
siderados o desenvolvimento de produtos e processos nanotecnológicos, bem
como seus prováveis impactos positivos e negativos, que poderão se dar so-
bre três tipos de produtores: o de grande escala, com alta tecnificação, o de
médio porte tecnificado e aquele que não alcança os patamares anteriores.

Paulo Marques – Também agradeço por essas idéias acerca da soja, as
possibilidades e impactos, e passo a palavra ao próximo palestrante, Richard
Dulley, também pesquisador do Instituto de Economia Agrícola.

Richard Dulley – Eu também participo desse projeto da soja. Vou fazer
algumas considerações sobre documentos produzidos pelo nanofórum eu-
ropeu. Eu não tinha ainda tido acesso ao relatório da European Nanotech-
nology Gateway, e este documento dá uma idéia interessante, que para mim
foi muito esclarecedora, porque só comecei a me interessar pela nano-
tecnologia no final de 2004 e levei um ano para acreditar que era verdade.
Agora, depois de muito tempo e também lendo textos, é tanta informação
que você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Acho que isso para mim
é uma dificuldade. Vou ter sempre a minha dúvida do tempo e da realida-
de, mas parece que é consenso entre os pesquisadores que as nanotecnologias
vão acontecer. Eles só não sabem o tempo que levará para acontecer.

26 JOSEPH, T.; MORRISON, M. Nanotechnology in agriculture and food. Bruxelas, 2006. Dis-
ponível em: <http://www.nanoforum.org/nf06~modul~showmore~folder~99999~scid~377~
.html?action=longview_publication&>. Acesso em: 10 jul. 2006.
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Esse documento, e mais algumas considerações que ouvi esses dias, para
mim estão sedimentando a idéia de que “finalmente será possível um dia
produzir alimentos a partir de componentes átomos e moléculas”; alguns
grupos já estão estudando essa possibilidade, mas ainda numa abordagem
top down, usando células em vez de moléculas. Não sei, gostaria de ouvir
outras pessoas, mas para mim foi sedimentada essa idéia de que, se estiver
vivo daqui a 15 ou 20 anos, isso ainda não vai acontecer. Vamos investigar
essa nanofábrica, mas acho que ainda está muito longe;  acho que a que mais
brevemente se concretizará será a agricultura inteligente, baseada nos nanos-
sensores, melhorando o controle.

Vou destacar aqui algumas coisas desse documento. Ele se chama “Na-
notechnology: relatório do Nanofórum Nanotecnologia e Agricultura”, de maio
de 2006 – é, portanto, bem recente – e “Nanotechnology: nanotecnologia na
agricultura e no alimento”. Fala do desenvolvimento da indústria de alimen-
tos, que está crescendo muito, fala do Reino Unido, menciona uma taxa de
crescimento de 5,25% ao ano e a demanda por alimentos frescos, de 10%.

Já foi dito que vai haver um impacto muito grande na nanotecnologia,
na maneira como, na indústria de alimentos, altera-se a forma como o ali-
mento é produzido, processado, embalado, transportado e consumido. O
governo dos Estados Unidos, em nanotecnologias, têm um programa de
investimento em alimentos para quatro anos que soma US$ 3,7 bilhões, da
National Nanotechnology Iniciative. O Japão e a União Européia também
estão investindo muito. Quanto à China, o documento destaca que, em ter-
mos de publicações acadêmicas, passou de quinto para segundo lugar.

Hoje há cerca de 400 empresas – e espero que aumente para mil nos
próximos anos – pesquisando nanotecnologia. A nanotecnologia tem poten-
cial para revolucionar a indústria de alimentos e a agricultura, novas ferra-
mentas para o tratamento molecular de doenças, rápidos diagnósticos e
melhoramento da habilidade das plantas para absorver os nutrientes. Aí
veio a questão dos sensores inteligentes, que são os sistemas inteligentes de
aplicação que auxiliarão as indústrias de alimentos a combater vírus e ou-
tros patógenos nas culturas.

Em relação à agricultura de precisão, também há aplicações bastante prá-
ticas. Nesta parte o documento informa que o mercado de nanossensores estará
estimado em torno de US$ 7 bilhões por volta de 2010, o que retoma aquilo
que foi dito por Marisa Barbosa sobre o delivery, sistemas inteligentes.

E aqui há coisas bastante interessantes sobre nanossensores que permi-
tem aos fazendeiros perceber, obter informação sobre doenças de plantas e
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animais com antecedência. Pelo que li, o animal nem ficaria mais doente,
porque o nanossensor poderia eliminar o primeiro vírus ou bactéria que
atacasse uma planta ou animal. Também na área de fertilizantes tenho mi-
nhas dúvidas. O encapsulamento, ou seja, coloca-se fertilizante no solo, ele
fica lá inativo e só interage com a planta e o meio ambiente quando liberado,
quando a planta realmente necessitar dos insumos. Aí bate com o que Marisa
falou sobre a parte dos custos, da reprodução da soja, em que se poderia
reduzir o consumo de insumos.

 Há o produto da Syngenta, o Karate. Quando vi o site da Syngenta, vi
um fio de cabelo que tinha uma nanocápsula, e depois ela se desfazendo.
Isto eu já tinha falado aqui, os cientistas estão trabalhando.

Achei interessante este documento, e foi o verbo que me colocou os pés
no chão. Ele disse assim: isto pode, está ocorrendo. E eu li sobre coisas que
parecia que já existiam. Quer dizer, estão fazendo coisas, mas a perspectiva
é de que seja bem mais difícil que elas aconteçam. Isso não vai acontecer tão
rápido, vai demorar mais tempo do que eu supunha, do que quando tive
meu primeiro contato com as nanotecnologias.

Estão trabalhando em várias tecnologias para elaborar sistemas de distri-
buição de fertilizantes e de pesticidas que respondam às alterações no meio
ambiente. O objetivo máximo seria conseguir esse produto de tal forma que
ele liberaria seu conteúdo de forma controlada, lenta ou rapidamente, em
resposta a diferentes sinais como, por exemplo, o calor, campos magnéticos,
ultra-som, umidade. A própria nanocápsula pode ser programada para ser
controlada de diversas formas pelo agricultor.

Novas pesquisas que objetivam obter plantas são interessantes também.
Seriam mais eficientes no uso da água e nutrientes, de forma a reduzir a
poluição, o que tornaria a agricultura mais amiga do meio ambiente. Quer
dizer, acho que essa idéia de tornar as plantas mais eficientes também de-
penderia do impacto que teria, mas é uma idéia aceitável.

Por exemplo, uma pesquisa demonstrou que a alfafa plantada em solo
rico em ouro absorve nanopartículas de ouro através de suas raízes, elas se
acumulam em seus tecidos. Essas partículas de ouro podem posteriormente
ser separadas mecanicamente dos tecidos das plantas. Nesse sentido, eu já li
em algum outro lugar que esse tipo de planta poderia ser utilizado para
limpar áreas contaminadas: a planta “puxaria” os contaminantes.

 O documento fala sobre a pesquisa do Leigh Research, da Universida-
de Leigh, sobre o pó ultrafino em nanoescala feito de ferro, que pode ser
usado como ferramenta eficiente para limpar solos contaminados e águas
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subterrâneas; este tipo de produto poderia limpar até locais de despejo de
resíduos (landfils).

De nanoalimentos o documento vai para aplicações em embalagens inte-
ligentes, que parece ser um setor bem desenvolvido, e os alimentos interativos.
Aí o documento elabora o conceito de alimentos por demanda, e a idéia de
alimento interativo é permitir que o consumidor possa modificar as caracte-
rísticas de seu alimento dependendo de suas necessidades de nutrição e sa-
bor. Esse conceito é o de milhares de nanocápsulas contendo melhoradores de
sabor, cor ou adicionadores de alimentos com vitaminas que permaneceriam
dormentes dentro do alimento e só seriam liberados pela ação destes adi-
cionadores. Empresas gigantes, como Nestlé, Kraft, Heinz, Unilever, desen-
volvem essas pesquisas buscando capturar uma parte do mercado de alimen-
tos para as próximas décadas. A pesquisa que fizemos com Paulo Martins
sobre impactos da nanotecnologia entrevistou algumas empresas que traba-
lham com bastante cuidado em nanotecnologia e desenvolvimento, mas sen-
tem-se obrigadas a trabalhar porque correm o risco de perder o mercado do
futuro. Quem não se mexer, fica fora.

Aí volta aquele meu “pé no chão”, que fala que não significa que sejam
alimentos atomicamente modificados ou alimentos produzidos com nano-
máquinas. O documento afirma que esse negócio de nanoalimentos produ-
zidos em nanomáquinas é considerado irreal num futuro próximo, é uma
opinião.

Marisa Barbosa falou que a pesquisa está buscando melhorar a qualida-
de nutricional por meio de aditivos adequados à forma como o corpo digere
e absorve os alimentos.

Na questão da embalagem, parece-me que há mais avanços, são embala-
gens capazes de reparar buracos ou eventuais rasgos, responder às interações
ambientais como alterações de umidade, temperatura e alertar o consumidor
se a comida estiver contaminada ou estragada. Basicamente, a questão da
embalagem, como entendi, trabalha com a permeação nas membranas, elabo-
radas para que os alimentos não estraguem. A perspectiva financeira para as
embalagens nanotecnológicas é muito boa, girando atualmente em torno de
US$ 1 bilhão; espero que sejam US$ 3,7 bilhões na área de embalagens em
2010. É um setor que está crescendo muito rapidamente.

Falamos da Kraft, que pesquisa uma língua eletrônica que não é da
Embrapa, é uma língua eletrônica que ficaria dentro da embalagem e daria
indicação para o consumidor se o alimento está estragado ou não. Na área
de cervejaria também, podem-se citar as garrafas plásticas, que seriam mais
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fáceis de transportar; seriam mais baratas que as latas, mas têm o problema
do álcool da bebida, que reage com o plástico, reduzindo a validade. Na
questão das embalagens, a essência do trabalho é aumentar a durabilidade
ou a data de validade dos produtos na prateleira.

O documento cita que a Kodak desenvolveu um filme especial anti-
microbiano, que tem a capacidade de absorver o oxigênio dos alimentos im-
pedindo que estes deteriorem.  Há uma outra empresa, a AgroMicron, que
desenvolveu um spray nanoluminescente que faz a embalagem brilhar quan-
do o produto estraga; quanto mais brilha, mais estragado está o produto. Tra-
ta também de nanossensores portáteis que permitiriam fazer testes em ali-
mentos; hoje, para testar o alimento é preciso pegar uma amostra e levar para
o laboratório; é caro e demorado, então isso poderia ser feito em locais como
fazendas, abatedouros, nos transportes, processamento, na embalagem; esses
nanossensores permitiriam essa rapidez e seria mais barato.

O documento refere-se ao projeto do biodedo, nos Estados Unidos, que
objetiva desenvolver ferramentas versáteis, baratas e fáceis de manusear para
o diagnóstico de saúde, do meio ambiente e para outras aplicações. E as
aplicações de quase todas as ferramentas desenvolvidas para fins militares
têm praticamente uma aplicação na produção agrícola.

Na área de etiquetagem, o código de barras praticamente vai desapare-
cer e ser substituído por outro da dimensão de um grão de poeira, desenvol-
vido por um coreano, que pode ser colocado no alimento. Cadeias de super-
mercados como Wal-Mart, Tesco e outras estão testando essa tecnologia. Vai
entrar porque é mais barato, mais fácil de implementar e mais eficiente; você
chega no caixa e, em vez de ficar passando o código de barras, ele lê todos os
produtos de uma vez e indica se algum está estragado.

Temos também o que Marisa falou sobre alimentos funcionais, que eu já
comentei. Eles ficariam dormentes no corpo e liberariam nutrientes para as
células quando fosse necessário. Nesse campo, considera-se que o alimento-
chave é o desenvolvimento de nanocápsulas que poderiam ser incluídas nos
alimentos; você comeria os alimentos com nanocápsulas e depois essas
nanocápsulas, de alguma maneira, poderiam ser desmontadas e os nutrien-
tes chegariam ao corpo.

Há planos para pesquisar também alimentos inteligentes que poderão
liberar nutrientes em resposta às deficiências detectadas por nanossensores e
nanocápsulas, que serão ingeridas com os alimentos, mas permanecerão ador-
mecidas até serem ativadas. Com origem na indústria de alimentos, a Nestlé
detém aqui 49% das ações, assim como a L’Oréal na área de cosméticos.
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Concluindo o comentário sobre o documento, ele considera que a pre-
ocupação maior em relação à nanotecnologia seria a segurança alimentar, e
essa necessidade fortalecerá a adoção da nanotecnologia na aplicação de
nanossensores, os quais assegurarão a segurança alimentar, assim como uma
tecnologia que alertará os consumidores e comerciantes quando os alimen-
tos estiverem próximos do final de sua data de validade. Obrigado.

Debate

Paulo Marques – Obrigado pela apresentação. Vamos agora ouvir os
comentaristas debatedores, que são, inicialmente, Lilian Arruda Marques,
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), e em seguida Maurizio Salvi, da Comissão Européia. Então, por
favor, Lilian.

Lilian Arruda Marques – Bom dia a todos. Eu gostaria de comentar
rapidamente a exposição de Joaquim Machado, duas questões que acho in-
teressantes. Primeiramente, quero dizer que sou do Dieese. Trabalhamos
com impactos sobre os trabalhadores e, como disse outro dia aqui, eu me
lembro que, quando estávamos discutindo reestruturação produtiva, aí sur-
gia o fim da história, o fim do emprego, o fim do trabalho, e vimos que, é
claro, reduziram-se muitos postos de trabalho, houve uma redução estrutu-
ral, dadas as questões econômicas e políticas, mas aquela tragédia não foi
como se desenhava.

Mas penso que, numa questão nova da agricultura, já que há tanto gan-
ho de produtividade – e a tendência é ganhar ainda mais com a
nanotecnologia –, por que ainda se insiste tanto em ocupar áreas de preserva-
ção ambiental, desmatar e fazer tantas barbaridades em termos de ambien-
te? Então, por exemplo, a questão política e econômica acaba se impondo,
vai além da questão da incorporação de novas tecnologias.

Na questão colocada por Joaquim, minha intenção é conversar um pou-
co com ele sobre o espalhante adesivo, a veiculação profunda, o diálogo
com a indústria dos cosméticos. Eu me lembro da questão do agrotóxico,
quando se usava agrotóxico, principalmente o sistêmico, do mal que fazia
para quem aplicava e para quem consumia o produto, enfim, eles estão fa-
zendo algum tipo de pesquisa nesse sentido, sobre o espalhante adesivo, já
que ele fala que tem um veiculação profunda? Já que é nano, como é que vai
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ser absorvido pelo organismo, porque pode circular numa forma totalmen-
te diferente no organismo, pode impactar.

Ele falou ali uma coisa séria, eu acho que os setores de pesquisa não se
comunicam. Quer dizer, se eles lá não se comunicam, como é que eles vão
pesquisar outros tipos de impacto? Quer dizer, dentro de uma própria empre-
sa há uma concorrência muito séria entre os pesquisadores, segurando infor-
mação. Virou uma concorrência ali, quem produz o melhor produto, o mais
competitivo, quem vai lançar a obra e o impacto que aquilo pode trazer.

Para o Paulo, da Embrapa, só queria que ele se aprofundasse um pou-
quinho porque, no fim, da Embrapa apareceu pouco. Acho que ele podia
falar um pouco sobre se há uma estratégia por trás da montagem da rede,
da escolha dos produtos para investimento, se há uma escolha de produto
ou se são setores que estão mais organizados dentro da Embrapa, e como é
que isso funciona. Porque se têm tão poucos recursos, o que acho um proble-
ma, deveria haver mais recursos. Ao mesmo tempo em que você desocupou
algumas áreas introduzindo muita tecnologia, você ocupou áreas novas e
bem ou mal conseguiu segurar o agricultor. Hoje, o PIB da agricultura fami-
liar representa 32% do PIB total, o que ninguém esperava. Também havia a
previsão da agricultura familiar quase desaparecer e você tem setores da
agricultura familiar que estão se modernizando muito. Então, como é que
vocês estão pensando o impacto na ocupação agrícola, não só do assalaria-
do, mas da agricultura familiar, de toda a rede e até da cadeia produtiva?
Porque você já falou em 200 mil empregos gerados lá com algumas tecno-
logias, então seria isso, falar um pouco da estratégia nessa rede da
nanotecnologia, como é que está sendo pensada.

Quanto a Marisa, acho que ela já colocou os questionamentos no final.
Acho que são muito interessantes as questões que vão surgir, a questão de
repensar a organização da produção, o desemprego na cadeia produtiva da
soja, pensar tudo isso. O uso da tecnologia, achei muito interessante a forma
como se tem encaminhado, acho que é bem completa nesse sentido, no en-
tendimento, na saúde do trabalhador.

E do Dulley, acho que é este o questionamento geral. Já conversamos
bastante hoje, mas foi esse impacto no mundo da produção da agricultura.
Acho que ele tem uma experiência muito grande, trabalha com isso há um
bom tempo. E realmente é assustador, porque a agricultura tem um aspecto
diferente de alguns outros setores, você tem que comer, não tem como. É
diferente de alguns outros produtos, que se pode consumir ou não. A partir
do momento em que começa a aumentar a renda, e distribuir um pouco que
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seja, nós que fazemos pesquisa de cesta básica, salário mínimo, vemos que
boa parte do consumo vai para a comida. Então, há tecnologia que, ao ser
ampliada nos demais setores, provoca um tipo de impacto. No de comida,
não. O impacto na agricultura atinge a todos, quem mora lá no interior do
Piauí e quem mora aqui na Avenida Paulista, podem consumir alguns pro-
dutos um pouco diferentes, ter uma cesta diferente, mas a agricultura tem
impacto para todo mundo, não é uma coisa que se escolha se se vai ou não
comprar.

Mexer na soja significa impactar toda a sociedade, se você não está co-
mendo soja diretamente, está comendo indiretamente. Então, a questão da
agricultura é um outro impacto. E me assustam tão poucos  investimentos na
área da agricultura, porque acho que tem pouco valor agregado. Do ponto de
vista do capital, tem essa questão, ele está querendo pesquisar, vai querer
investir onde tem muito valor agregado, onde vai ganhar muito dinheiro; não
que seja um nicho de mercado, mas é muito dinheiro. Enfim, na agricultura é
que vai ocorrer o grande impacto para a população. E se o desemprego vier
do jeito que estão falando, acho que daí vai ter que ter Bolsa Família para a
sociedade toda. Daqui a uns dias nós vamos estar lá, nos inscrevendo para
um outro tipo de contrapartida. Acho que é uma discussão de longo prazo,
mas esse impacto vai ter que ser levado muito a sério.

Maurizio Salvi – Em primeiro lugar, o segundo palestrante falou sobre
uma pesquisa sobre os riscos do uso da nanotecnologia na agricultura; apa-
rentemente, havia uma aceitação muito alta dos usos dessa tecnologia pelas
pessoas que foram entrevistadas na pesquisa. Eu gostaria de saber se ele
tem informações adicionais nessa área, porque no setor ambiental, na Euro-
pa, pelo menos, há uma resistência à aceitação, pelo público, do uso da
nanotecnologia no setor alimentício, independentemente de possíveis ali-
mentos funcionais ou melhorias na qualidade dos alimentos. Acho que exis-
te uma conexão íntima entre a comida e como as pessoas percebem os efei-
tos da nutrição e também estão ligados ao possível uso da tecnologia. Tam-
bém gostaria de saber como aparentemente isso mudou pela pesquisa reali-
zada em relação ao uso de nanotecnologia na agricultura.

Outra coisa que ele mencionou foi uma disparidade entre a inovação no
uso da nanotecnologia no setor alimentício e em relação a parâmetros, indi-
cadores, etc. Um dos elementos-chave considerado, pelo menos na Europa,
em termos de inovação para resultados econômicos, é pesquisa com
nanotecnologia como um dos itens principais para propostas de inovação e
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objetivos econômicos. Há parâmetros diferentes quando se fala sobre os
valores da nanotecnologia em termos de inovação e resultados econômicos
e, depois, aplicações diferentes de nanotecnologia, tais como novos materi-
ais, por exemplo, em que se tem um link direto entre uma inovação, que é
muito imediata, e outros setores em que a aplicação dessa tecnologia ainda
está em fase embrionária.

Eu estava pensando se sua análise estava se concentrando mais na área
biológica da nanotecnologia ou se não estava realmente tão interessada em
outros usos que não são tão ligados à área biológica da nanotecnologia. Te-
nho uma questão e um comentário sobre as várias aplicações na agricultura
e na soja: como seria a avaliação de impacto ecológico e toxicidade ecológica
e, se foram feitos exames na fase de cultivo, quais são os resultados dessa
avaliação de impacto, se é que ela já foi feita?

Também houve uma referência, pelo primeiro palestrante, às implica-
ções das expectativas da sociedade sobre a regulamentação e as redes de
regulamentação. Não sei se no Brasil as redes de regulamentação têm algu-
ma representatividade real dos consumidores e do público, ou se elas são
como em alguns lugares, diferentes, representam outras lógicas mais políti-
cas ou legais, ou só ligadas a negociações entre diferentes áreas mais do que
ao impacto real na percepção pública ou no envolvimento de associações de
consumidores. Mas isso é apenas uma curiosidade sobre a situação no Brasil
em relação a essa questão.

Paulo Marques – Peço agora a resposta de cada um de vocês para as
duas questões; depois passarei para as pessoas que já solicitaram a palavra,
para mais um bloco de perguntas.

Hermann Paulo Hoffmann – Primeiramente, muito boas as questões,
as reflexões que estão sendo postas. Estamos numa comunidade, todos dis-
cutindo a questão do meio ambiente, do impacto social e tudo o mais.

Acho que a grande palavra-chave nesta questão é a inovação. Temos de
aproveitar a oportunidade de transformar aquelas pesquisas que ainda es-
tão mais do lado acadêmico, na questão da sociedade, das empresas, de
toda uma cadeia. Eu acho que isso é uma coisa importante, tanto que ela se
chama nanotecnologia, não nanociência.

 Uma escolha de produto pela rede, certamente há uma grande preocu-
pação com isso neste momento, fruto de uma reflexão também feita não só
pela Embrapa, mas por entidades da América Central e da América Latina,
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sobre os nanossensores. Vejo a questão dos sensores como uma ferramenta
que subsidia a tomada de decisão em algo que pode ser bom ou ruim. Quer
dizer, eles estão ajudando e não atrapalhando.

Então, este é um grande potencial que visualizamos, e já realizamos
pesquisas, como eu disse, sobre a língua eletrônica que vai ser utilizada em
embalagens. Outro aspecto  é a embalagem em si. Estamos fazendo esses
nanofilmes protegendo frutas, feitos à base de material comestível, quitosana.

Outra questão é aplicar esses sensores baratos, de baixo custo. Nós os
estamos colocando à disposição para uma cadeia que não comporta só os
grandes, pois passa por todo o segmento, vai até o pequeno agricultor. Eu
gostaria de dizer é que penso que a agricultura familiar tem uma importân-
cia tremenda. Acho que o termo em si deveria ser pequeno negócio e não
agricultura familiar. Eu sei que esta é uma discussão, mas digo isso no sen-
tido de que o agricultor familiar tem de vender, tem de comercializar, senão
não vive.

Aí tem a questão que foi posta: será que vai ser necessário ter bolsa
família para todo mundo? Então, eu acho que você não tem de ser
mercantilista, capitalista, não é isso. É só ver a questão de como se tratar
isso, dar um subsídio ao pequeno produtor para que ele possa, sim,
comercializar e se tornar até um médio ou grande produtor. Eu não sou da
área econômica, desculpem-me; vou deixar bem claro, sou engenheiro ele-
trônico de formação, com doutorado em Físico-Química e pós-doutoramento
em Química no exterior. Quer dizer, sou muito mais da área de pesquisa
científica. Então, entrando no mérito dos impactos econômicos, gostaria de
escutar vocês também, como de certa forma escutei.

Será que respondi a essa primeira questão? Sobre a estratégia da rede, a
primeira coisa importante foi aquilo que eu disse no começo, que há uma
possibilidade muito grande com os números mostrados aqui, tanto para o
nosso agronegócio como no cenário global, no cenário local. Nós estamos
começando. Como falei, estive ontem em uma reunião de nossa rede, a fim
de realmente estruturá-la, organizá-la nesse sentido. Foi um primeiro passo
e foi aprovada essa rede dentro da Embrapa. A Embrapa tem o Macropro-
grama 1, chamado “Grandes desafios nacionais”; nesse setor, nesses proje-
tos, ela tem o objetivo de criar redes de trabalho.

Uma das redes contempladas no ano passado foi a de nanotecnologia
para o agronegócio. Então, como estratégia, claramente já vemos a ques-
tão da aplicação dessa nanotecnologia no agronegócio; ter grupos pensan-
do nisso com a competência de vocês também e poder olhar essa questão,
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discutirmos isso. Essa é uma preocupação, nós estamos aqui também para
discutir.

A questão do laboratório nacional é um recurso da Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) para a compra de equipamentos, a fim de estruturar
um laboratório nacional. Foram R$ 4 milhões vindos da Finep, com os quais
estamos comprando equipamentos, estruturando uma rede com mecanis-
mos que também possibilitem uma interconexão com todos os atores da
sociedade, tanto empresários como pequenos e grandes agricultores, uni-
versidades, fontes de financiamento. Isto também está sendo discutido, é
algo bem novo, foi inaugurado em 16 de abril deste ano. Então, só estou
dizendo que alguns passos significativos estão sendo dados, e que a estraté-
gia em si é ver também a questão da inovação.

Outra questão que eu acho que tende um pouco mais são os impactos da
ocupação agrícola, quer dizer, qual é o sentido de tudo isso? Vamos refletir.
Quando estamos pensando nessas tecnologias todas, alta tecnologia, grande
tecnologia, o que estamos querendo? É sermos donos de nós, é produzir
biotecnologia? Não. Nós queremos reduzir o tamanho e aumentar a produti-
vidade, é bem claro isso. Quer dizer, não temos de ficar desmatando, não
temos de ficar ocupando, não temos de criar todo um problema social e
ambiental, mas fruto da tecnologia.

Quanto à particularidade de cada país, nós temos a nossa, eu entendo
isso, mas quando falamos de tecnologia e nanotecnologia, um objetivo muito
grande é aumentar a produtividade e, conseqüentemente, melhorar o espaço
da agricultura e o espaço rural. Acho que é este o nível de pensamento.

Maurizio Salvi – Minha pergunta foi muito mais precisa. Eu indiquei
uma disparidade entre a inovação e o uso de nanotecnologia no momento
no agronegócio e queria saber se você também considerava apenas as apli-
cações biotecnológicas da nanotecnologia ou outras coisas como materiais.
Minha pergunta era sobre essa percepção pública de risco e se você tinha
alguma resposta positiva do público, como foi demonstrado, sobre o uso da
nanotecnologia no setor do agrobusiness e no setor de biotecnologia, porque,
na Europa, a pesquisa que fizemos demonstrou uma resposta não muito
positiva sobre o uso de nanotecnologia na área alimentícia. Eu queria saber
onde se deu essa diferença.

Hermann Paulo Hoffmann – A questão é a seguinte. Nós temos um
centro da Embrapa voltado à questão de recursos genéticos e biotecnologia,



253
SESSÃO 5 – NANOTECNOLOGIA E AGRICULTURA – 8 DE NOVEMBRO DE 2006 (MANHÃ)

que é o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia
(Cenargen) e também faz parte dessa rede. Nessa rede você tem planos de
ação e atividades. De certa forma, ele também tem atividades como caracte-
rizar alguns elementos nanométricos com novo equipamento – que foi o
que eu disse, é a questão do Atomic frost microscopy (AFM), e Scanning
microscopy – e analisar toda uma possibilidade de utilização na questão da
agricultura de soja ou do que seja discutido aqui. Mas a chave da rede neste
momento é colocar esses nanossensores à disposição de toda a sociedade,
acho que isso é importante também.

A biotecnologia tem claramente a sua importância, como foi discutido
aqui, e tem a sua importância com muita responsabilidade, como também
está sendo discutido. Eu não pude ver todas as apresentações para ter uma
noção de qual é a tendência que vocês estão discutindo. Estou colocando
apenas meus pontos de vista, que não seriam os mesmos da posição total da
Embrapa, que fique bem claro.

É essa preocupação de usar esses nanossensores, por exemplo, para a
questão da qualidade de alimentos. Pode ser utilizado na pesquisa pecuá-
ria, no controle da aftosa, das doenças como a gripe aviária. Será que essas
línguas eletrônicas feitas com nanofilmes condutores poderiam servir? Nós
precisamos pesquisar a resposta ainda, isso é bem claro.

A segunda pergunta seria a visão do público sobre a nanotecnologia em
si. Esta é uma pergunta dúbia, tem dois lados: o do pesquisador e o do gran-
de público. Comparando os Estados Unidos com o Reino Unido, vê-se que o
grande público toma conhecimento da ciência por meio de revistas, de um
magazine no supermercado, e aí sim, aquele lado da ficção nos dá alguma
condição de olhar o que a nanotecnologia poderia fazer. Nós temos de ter
muito o pé no chão para colocar as coisas da nanotecnologia em prol de
nossa sociedade, e que ela tenha consciência de que aquilo tem tanto o lado
bom quanto o lado ruim.

O famoso físico Michael Faraday fez uma apresentação em 1849, na Royal
Society Academy; estava presente a rainha da Inglaterra e ele apresentou a
questão do motor elétrico. Quando ele acabou a apresentação, a rainha da
Inglaterra fez a seguinte pergunta: “Para que serve isso?” E ele respondeu:
“Para que serve um bebê quando nasce?”

Olhando todo esse cenário, vendo a nanotecnologia nascer, como traba-
lhar com isso? Nós estamos discutindo os pontos aqui, mas com muito pé
no chão, com muita tranqüilidade, para aceitar os desafios que estão pre-
sentes. Isaac Asimov também disse uma frase que eu acho interessante: “Se
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é o conhecimento que produz ou que traz problemas, não é o desconhecimen-
to que irá resolvê-los.” Penso que isso é também importante, termos tam-
bém essa tranqüilidade de usar esse conhecimento e aplicar bem, não é?

Não sei se estou me estendendo muito, mas a questão das redes regu-
latórias no Brasil ainda não está definida, isso é bem claro; a nano ainda está
nascendo. Um colega da nossa unidade que esteve em Michigan, Estados
Unidos, há uns dois meses atrás, numa reunião sobre a questão da regulação
da nanotecnologia, disse o seguinte: “Foi muito bom estar lá, discutir, mas o
grande problema dos estadunidenses, sabe qual era? Era a China, regular a
China”. Ou seja, a questão da regulação e de como isso iria “prejudicar” a
China. Portanto, são impactos comerciais, de qualquer forma, mas são
regulações, são barreiras tarifárias e tudo o mais que foi colocado aqui.

Deixo agora a palavra para minha colega.

Marisa Barbosa – Você perguntou sobre os resultados das pesquisas de
impactos ambientais. A nossa fala sobre esses possíveis impactos foi feita a
partir de uma primeira revisão com base na literatura disponível. Nós não
temos levantamentos de impactos na área ambiental, assim como não temos
resultados de levantamentos de impactos dentro da própria cadeia da soja.
São apenas reflexões a partir de conhecimentos iniciais que temos da
nanotecnologia e a partir do conhecimento que temos da dinâmica da ca-
deia da soja; então, a partir disso é que vamos a campo, literalmente, no ano
que vem, entrevistando os elos e também avaliando não apenas os elos fi-
xos, quer dizer, a agricultura, a indústria em geral e a indústria de alimen-
tos, mas também avaliando em conjunto as atividades com o conhecimento,
com pesquisas aprofundadas do ponto de vista ambiental.

Pretendemos também incorporar isso no projeto, mesmo porque nossa
área de atuação no IEA é a economia agrícola; nós não estudamos o meio
ambiente, mas pretendemos acrescentar esses tópicos dentro do projeto que
será desenvolvido a partir do próximo ano.

Richard Dulley – Maurizio, para você ter uma idéia, ajudando o Paulo
Martins em pesquisa nessa área eu soube que existia nanotecnologia no fi-
nal de 2004 e estou aqui hoje. Nos institutos de pesquisa da área em que
trabalhamos, que é a Agência Paulista para Tecnologias do Agronegócio –
que envolve o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Pesca, o
Instituto de Zootecnia, Tecnologia de Alimentos, o Instituto Biológico e o
Instituto de Economia Agrícola, na área de institutos de pesquisa de outras
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secretarias, como da Saúde, Adolfo Lutz, Butantan, etc., e na área da agri-
cultura –, contam-se nos dedos pessoas que saibam ou tenham noção do
que seja nanotecnologia.

Há uma pesquisa de opinião feita na Inglaterra, mostrando que o públi-
co em geral conhece muito pouco. E no Brasil creio que quase ninguém co-
nhece, ou é totalmente desconhecida. Nessa pesquisa que vamos fazer sobre
soja e nanotecnologias, temos quase certeza de que vamos encontrar muito
pouco conhecimento. Nossa idéia é, a partir do desconhecimento encontra-
do, elaborar, dependendo do público, uma cartilha informando aos agriculto-
res, ao público em geral e até aos próprios elos da cadeia o que é a nanotec-
nologia, um mínimo de noção sobre ela. Quer dizer, o projeto, no fundo,
talvez tenha um objetivo mais educativo e de informação do que de conse-
guir, vamos dizer, alguma coisa de concreto para o próprio agricultor; infor-
mar a partir do que nós conhecemos e estudamos nestas discussões aqui,
tentar passar numa linguagem mais clara para o agricultor familiar, para o
empresário mesmo, o mínimo de conhecimento sobre nanotecnologia.

Paulo Marques – Vamos ouvir o último bloco de questões, com quatro
pessoas que estão inscritas.

Sônia Dalcomuni – Quero fazer alguns comentários, em primeiro lugar
começando pela fala de Richard Dulley em relação às informações. Temos
insistido nisso desde o início, mas também passamos a prestar atenção aos
recados. Se observarmos a fala do colega da Syngenta, ele comentou que
determinados aspectos tornam-se sigilosos até mesmo entre laboratórios e
departamentos na mesma empresa.

Eu convivi quatro anos no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação na
Inglaterra, e sei bem que determinadas conversas de corredores só ecoam
por aqui dez anos depois. Quando chegam as informações pela internet, etc.
– que é onde principalmente obtemos essas informações –, elas já estão bas-
tante longe de ser estratégicas.

Embora haja uma série de coisas que fique realmente na ilusão ou na
dúvida – se é ficção ou não –, uma série delas já está em estado bastante
avançado e às vezes vemos perifericamente, não é? Numa pequena exposi-
ção de produtos nano que vi na sala do colega da Oxiteno, ele mencionou
pesquisa desenvolvida na Unicamp para produção de  aditivos corantes que
estão presentes em 20 tipos de segmentos diferentes, que vão de alimentos a
vernizes e tintas, e já estão aqui.
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Vimos lá o líquido diluído de ouro, vimos uma empresa que também já
patenteou e está com célula combustível a partir de álcool etílico, apesar de
as pesquisas iniciais da célula combustível terem sido feitas a partir da água.
Acho que já está havendo aí um esforço de dar um sobrefôlego ao álcool; na
verdade, a base da pesquisa no Brasil era a água e essa questão da fotossíntese
a partir da fragmentação da água com luz solar. Por isso é que eu queria
perguntar à Syngenta, realmente, quais são seus projetos na área de
fotossíntese e onde é que ela está apostando as fichas.

Em relação ao colega da Embrapa, acho que há uma série de questões
que turvam um pouco nossa visão. Por exemplo, a agricultura é e sempre
será um setor-chave. Aí eu acho que às vezes é até temerário já denominar-
mos a agricultura como a indústria do futuro. Em inglês até tem sentido
você falar industry, que significa atividade econômica, mas em português,
não. Então, a agricultura não precisa ser indústria do futuro; agricultura é a
agricultura de hoje, de sempre e do futuro.

A Embrapa tem um papel-chave em relação ao desenvolvimento de no-
vas tecnologias, mesmo porque é a única entidade, grande entidade brasilei-
ra, voltada para esse setor. Então, tanto no cobertor curto em geral quanto no
pequeno, essas questões do questionamento das prioridades são centrais. Há
as áreas prioritárias, e  para mim fica claro que Japão, China e Coréia são
cópia absoluta da agenda estadunidense, da National Nanotechnology
Initiative (NNI). Taiwan é uma cópia com um pouquinho de definição estraté-
gica, mas cópia da NNI. Tomando-se a estratégia dos Estados Unidos de 2000
e a questão da regulação entrar no início ou não, vamos ver que lá na Iniciati-
va Nacional estadunidense, com todos os problemas que possa ter tido no
nascedouro, 1% dos recursos totais era para desenvolvimento e regulação.

Hoje, eu só vi nos trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) uma equipe discutindo regulação, o grande tema do Hemisfé-
rio Norte. O Japão está com uma equipe forte, muitos recursos envolvidos,
assim como os Estados Unidos. Inclusive, acho uma pena que este ano não
tenhamos podido contar com a mesa coordenada pela Eliane, que é essa
questão da regulação, acompanhamento, monitoramento, sobre o que está
sendo discutido lá fora, que é chave já no nascedouro.

Algumas questões gerais são fundamentais, mas vamos pegar o
nanossensor voltado para a cafeicultura e ver como é importante pensar o
conjunto, o que é que queremos em todos os aspectos da agricultura. Quer
dizer, a Embrapa patenteou o nanossensor e isoladamente isso é um ponto
positivo.
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Na cafeicultura, o Brasil despontou como o maior produtor, o maior
exportador de café. Mas nos cafés especiais, a produção brasileira está no
item “outros”, apesar de ser maior produtor e exportador. A renda do cafei-
cultor caiu acentuadamente de 1994 a 2005. E mais, na produção de café de
qualidade, tentando explorar o mercado externo, não estamos percebendo o
seguinte: o mercado interno de café torrado e moído hoje é 20% controlado
pela empresa estadunidense Sara Lee. Estamos olhando a estratégia de pon-
ta e num setor-chave, por exemplo, que é o café, não estamos olhando o
conjunto. Não só não estamos na ponta, como o mercado interno brasileiro
está sendo tomado pelas multinacionais.

Paulo Marques – Pediria para que fossem um pouco mais objetivos.

Alexandre Quaresma – Sou escritor e ambientalista e quero fazer uma
pergunta para Paulo e para Marisa. Queria saber se, dentro das entidades
que vocês representam aqui, existe alguma pesquisa concreta com relação
ao comportamento das nanopartículas no meio ambiente e no corpo huma-
no, tendo em vista que essas técnicas já estão sendo usadas em larga escala
no Brasil. Então, minha pergunta é: existe algum trabalho concreto para pre-
ver possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana?

Tânia Magno – Na palestra de Hermann Paulo Hoffmann, ficou uma
pergunta sobre a durabilidade dos sensores, nanossensores, e de seu des-
carte, se eles vão ser descartados, se são biodegradáveis, qual a carga
poluente, qual o grau de contaminação? A mesma dúvida sobre os nanofilmes
comestíveis; óbvio, são comestíveis, você justificou, mas existem testes e re-
sultados para a saúde humana a longo e médio prazos, uma vez que a pre-
ocupação nunca é a curto prazo, mas é sempre a longo ou médio prazo?

Outra questão é que a nano não resolve a destruição da floresta; o que
foi destruído foi destruído e eu até recomendo aqui a leitura do livro de
Allen Winn A ferro e fogo, sobre a destruição da Mata Atlântica, uma leitura
bem interessante. Só para provocação, eu fico imaginando que nós estamos
dentro da bio e da nanotecnologia, elas estão unidas; nós vamos chegar a
uma grande conseqüência mundial, talvez uma guerra tecnológica, não é?
O país que tem maior tecnologia, como é que impede o outro de ter? A re-
partição do bolo vai mudar, haverá uma mudança significativa no panora-
ma político-econômico mundial, que é quem comanda? Parece ficção, mas,
lembrando um pouco o Admirável mundo novo de Aldous Huxley, numa nova
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perspectiva, só de provocação, dá para pensar um pouco aonde isso tudo
pode nos levar.

Arline Arcuri – Bom dia. Sou da Fundação de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro). Li recentemente um artigo, passado por Paulo
Martins, sobre o impacto da nanotecnologia sobre a pobreza. Principalmen-
te na agricultura, chama-me a atenção o seguinte: ao lado de se estarem
desenvolvendo nanossensores, outros instrumentos para melhorar a pro-
dutividade, estão-se desenvolvendo até alimentos artificiais e controladores
de necessidades biológicas, de alimentação. Isso pode levar a que os países
do Primeiro Mundo, que são os maiores importadores de alimentos do Ter-
ceiro Mundo, venham a diminuir a compra de alimentos. Então, nós vamos
produzir excesso de alimentos e vamos estar, por outro lado, fazendo com
que o Primeiro Mundo compre menos, tenha menos necessidade desses ali-
mentos.

Queria fazer uma pergunta para Richard Dulley, outra provocação: como
é que a agricultura orgânica vê a nanotecnologia na agricultura?

Paulo Marques – As questões devem ser bem rápidas agora.

Magda Zanoni – De um ponto de vista metodológico, é difícil só fazer
perguntas, porque há uma discussão. Então, quando eles falam, eles nos
inspiram reflexões e as reflexões também são bem-vindas. Eu queria falar
sobre as três intervenções de ontem, pena que nós não continuemos com as
mesmas pessoas na discussão. Eu dizia ontem que tecnologias socialmente
construídas são opções da sociedade, e quando ouvimos as intervenções
dos três apresentadores, percebemos que a coisa já está muito mais longe,
então o que é o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, de um país
como o Brasil?

Porque eu teria tendência a fazer observações para as pesquisas, quer
dizer, em termos metodológicos essas pesquisas não podem ser
monodisciplinares. Porque se só a eletrônica, só a engenharia ataca esse pro-
blema, é evidente que elas não têm, e é normal que não tenham, os instru-
mentos de uma análise mais socioantropológica ou econômica para pôr no
mesmo nível os diferentes resultados obtidos. Acho que todas as apresenta-
ções entre ontem e hoje, desde o primeiro dia, foram muito mais referenciadas
à economia e ao mercado, o que é normal num processo de desenvolvimen-
to como o nosso; estamos, assim, num conflito entre responder às necessida-
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des locais e, talvez, dos mais pobres e daqueles que necessitam, e a necessi-
dade de competir no mercado mundial vendo o exemplo da Coréia, da Chi-
na, etc.

Parece-me que, pelo que li dos dados da Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e a Alimentação (FAO), no Brasil há 50 milhões de
habitantes em pobreza absoluta e 30 milhões de habitantes com uma pobre-
za um pouco menor. É um segmento da população de 83 milhões de habi-
tantes sobre os 180 milhões. Então, as questões sociais às quais eu quero
sempre me referir, são, por exemplo, não apenas os impactos ambientais, na
saúde humana e no meio ambiente, que certamente são preocupantes, mas
os impactos sociais. Por exemplo, no caso do algodão, há 100 milhões de
pessoas implicadas na cadeia do algodão no mundo. Uma fibra artificial
que vai ser construída vai pôr onde esses 100 milhões de famílias, na maio-
ria pequenos agricultores na África, na Ásia, na América Latina?

Como pesquisador-cidadão, me colocaria esta questão em primeiro lu-
gar: quais são as necessidades de pesquisa, e aí entra toda uma análise que
deveríamos fazer sobre o sistema de pesquisa científica e tecnológica no Bra-
sil. Como é que um pesquisador se motiva, por que ele se motiva para a
nanotecnologia? É pelo interesse pessoal de uma coisa nova, da criação nova?
Mas onde fica a sociedade em um país como o nosso, em que a metade da
população é carente?

 Então, eu acho que uma ruptura importante é a ruptura da cultura ali-
mentar. Por exemplo, numa sociedade que vai entrar num sistema de
nanotecnologia, por que um pequeno agricultor ou um pequeno habitante
da cidade precisa de 20 dias de duração de uma maçã? Ele vai fazer estoque
de maçãs em casa? P que ele precisa disso, se ele compra maçãs na feira da
esquina? São mudanças culturais importantes que vão ser desencadeadas
pela tecnologia, como já aconteceu no mundo desde o neolítico até hoje, só
que aquelas não foram tão brutais.

Eu digo que esses aspectos sociais não têm de ser medidos depois como
impacto; não existe impacto, e aí temos de substituir as análises de causali-
dade linear à Descartes por análises de causalidade circular, em que tudo é
efeito e tudo é causa.

Paulo Marques – Há mais uma questão.

Cris Phoenix – Para o último palestrante, Richard Dulley, que falou so-
bre o prazo que pode levar até que aconteçam as coisas mais avançadas na
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nanotecnologia. Bem, eu vou falar amanhã e acho que esse prazo pode ser
bem menor do que muitos dos comentaristas disseram, mas é possível que
haja uma decolagem repentina das capacidades nessa área de nanotecnologia,
então talvez muitos comentadores tenham razão de dizer que isso vai acon-
tecer rapidamente.

Richard Dulley – Fico feliz em saber que isso vai acontecer logo, mas é
interessante lembrar a história dos microcomputadores. Eu até ia comentar
aqui um texto, Down to the farm, que estamos lendo para preparar o projeto
sobre soja e nano, no qual o autor afirma que a imagem do avanço da tecnologia
sempre foi mostrada como vindo em ondas de tecnologia, e ele faz uma com-
paração dizendo que algumas tecnologias, como a nano, poderão vir como
uma tsunami tecnológica, e não uma onda. E ele fala por que: a onda você vê
chegar, e a tsunami vem acontecendo por baixo, é muito forte, você não perce-
be e ela aparece de repente. Isso também foi uma das coisas que me motiva-
ram a estudar essa questão da agricultura e nanotecnologia.

Quanto à agricultura orgânica e nanotecnologias, escrevi o artigo
alertando os produtores orgânicos, os convencionais, os da permacultura –
sistema de produção no qual as plantas são dispostas conforme o são na
natureza, ou seja, misturadas –, os biotecnólogos, pois todos estão crendo,
estão confiando no modelo atual por eles adotado, que bem ou mal dá res-
postas, mas não estão sabendo da tsunami que pode, de repente, jogar tudo
por terra. No caso da agricultura orgânica, acho que vai continuar como um
nicho de mercado, ela cresceu muito, tornou-se um agronegócio com suas
vantagens e desvantagens; hoje, há mais desvantagens para os atrelados ao
grande comércio. Por isso, o pessoal está procurando formas de
comercialização fora dos supermercados, que exploram os preços artificial-
mente. Penso que vai continuar sua luta, mas vai continuar melhorando, vai
crescer.

Marisa Barbosa – Quaresma, lá no Instituto de Economia Agrícola esta-
mos iniciando esse projeto para avaliar a possibilidade de impactos na dinâ-
mica da cadeia envolvendo também as questões ambientais. Só que nosso
objeto de pesquisa na instituição não é a questão ambiental; nós trabalha-
mos com economia agrícola e pretendemos incorporar essa questão tam-
bém no projeto, dentro das conseqüências na parte agrícola, na agricultura,
na indústria e no restante da cadeia. Mas não temos nenhum estudo ainda,
vamos ver no campo, pesquisando.
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Alexandre Quaresma – Como aconteceu na década de 1960 com o DDT,
que foi anunciado como a salvação, que ia acabar com a fome também e
depois de dez anos foi retirado das prateleiras porque a empresa que fez os
testes foi comprada, os resultados foram fraudados e ainda descobriram que
era cancerígeno. Comemos por mais de dez anos produtos completamente
cobertos de seus resíduos. Então, esse é o problema ao se desenvolver uma
coisa como a nanotecnologia. Já tem xampu com nanotecnologia, então eu
acho que, junto com o investimento para desenvolvimento, tem de ser dis-
cutida a questão ética e a pesquisa de impacto com o meio ambiente e com a
saúde humana.

Marisa Barbosa – No desenvolvimento do projeto, iremos a campo entre-
vistando todos os elos da cadeia e instituições, porque nós, do IEA, não
temos condições nem técnicas para fazer um estudo sobre avaliação de im-
pacto ambiental da forma como se está propondo. Então, temos de procurar
as instituições de pesquisa, as pessoas, as universidades, enfim, que estejam
avaliando isso e apresentarmos no trabalho; isso nós vamos fazer.

Hermann Paulo Hoffmann – Vou tentar responder na seqüência, se con-
seguir lembrar tudo que anotei. Foi falado que as conversas são confidenciais.
Isso está longe de ser estratégico, quer dizer, as indústrias têm os seus méto-
dos. Aí eu não entro muito na questão, nós somos uma empresa pública, te-
mos de certa forma a preocupação de responder à sociedade. Eu acho que isso
é uma primeira coisa e a definição da sociedade já é uma outra questão.

Acho muito interessante a questão do álcool. Esqueci de falar na minha
apresentação, mas nós temos também, além da nanotecnologia que está sendo
discutida no agronegócio, a agroenergia. Quando trouxemos aqui a questão
da fotossíntese e do espinafre, foi apenas um exemplo. É colocar uma alta
tecnologia junto à de commodities. Mas você vê a questão das células combus-
tíveis, hidrogênio, são membranas, são filtros usando álcool, tem o biodiesel
também.

Eu até penso que seria importante discutirmos a tríade nanotecnologia,
agroenergia e meio ambiente, é uma responsabilidade social também. A agri-
cultura será chamada de indústria do futuro. Acho que se conceituou como
indústria do futuro porque, olhando-se aquela planta, ela é muito maior do
que tudo aquilo. Você tem um conceito, entre aspas, quase industrial.

Outra coisa: quando eu comparei China, Taiwan, etc., e se são cópia ou
não de setores como os dos Estados Unidos, de certa forma aquilo reflete o
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que o país está desenvolvendo. Nós temos uma grande chance de ser dife-
rentes, é essa minha posição. Nós somos o único país realmente que está
falando de nanotecnologia desde 1996.

Sobre a questão econômica que a senhora comentou, que ela vem pri-
meiro que o lado social, trata-se de discutir a ênfase. Eu estou colocando
dentro de uma ênfase mercadológica, talvez, mas acho que tem importância
social. Essas questões são reflexos de tudo o que vem acontecendo. Quando
você vê um bem-estar social, é fruto de um ganho, do que você tem, de uma
comercialização e tudo o mais.

Regulação é chave. Acho que é importante termos esse conceito de
regulação bem transparente. Se é do interesse da sociedade regular, no bom
sentido, então vamos olhar com muito carinho essas regulações. Como eu
disse sobre o colega que foi aos Estados Unidos participar de uma mesa,
estavam querendo fazer regras sobre a questão de barreiras tarifárias para a
questão do mercado com a Índia, país que está crescendo 10% ao ano. En-
tão, a visão dos estadunidenses é outra, é uma outra ótica. Sobre os cafés
especiais, o que você disse está correto, o Brasil é o maior produtor do mun-
do, mas o que se toma nos Estados Unidos é o café colombiano. Quer dizer,
falta marketing para nós.

Eu me lembro que o ministro da Agricultura no governo Fernando
Henrique, estando na França, foi ao supermercado e achou água Perrier. Ele
ficou se perguntando: por que não colocamos a nossa água aqui, se temos
de tomar água Perrier? Quer dizer, aqui no Brasil tinha Perrier e nós não
tínhamos a nossa lá. Por que, se somos um país com uma bacia hidrográfica
que representa quase 12% da água doce do mundo? Tudo bem, é preciso ter
cuidado com o meio ambiente, com o lado social, mas tem esse lado do
marketing, de como trabalhar isso bem.

Ao mesmo tempo, na questão da banana, nós somos o segundo maior
produtor mundial, só perdemos para a Índia. 92% do consumo está no mer-
cado interno e 40% desses 92% são perdidos na pós-colheita; é um tremendo
desperdício. Então nós precisamos trabalhar isso. Você tem a cadeia da ba-
nana, tem grandes produtores que são minoria e tem pequenos produtores
que são a grande maioria. Então, com esses sensores de baixo custo que
estamos desenvolvendo usando nanotecnologia, e isso responde um pouco
à questão também, podemos contemplar esse pessoal de alguma forma com
alta tecnologia, olhando como para um semáforo: está vermelho, está ama-
relo, está verde; tira, colhe; então está maturando. É essa concepção que
estou colocando como pesquisador.
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Em relação à questão da degradabilidade que a senhora citou, nós
estamos fazendo sensores de PET, já existe até uma forma de reciclar PET, e
sensores de papel, aí também tem a questão da degradabilidade do papel.
Há questão de uma semana, conseguimos usar um substrato de quitosana,
de filme quitosana, biodegradável, com o qual  podemos fazer sensores tam-
bém. Eu acho que o sensor vem para subsidiar, ajudar na questão da quali-
dade.

Nós estamos com sensores, nanossensores, usando polímeros
nanoestruturados e não nanotubos de carbono, não nessa fase. Quando nós
entrarmos nos nanotubos de carbono, se for o caso, aí sim vai ter de se estu-
dar isso.

Saiu uma notícia no Washington Post neste ano dizendo que as máscaras
usadas para dióxido de titânio podem ser usadas até para nanotubos de
carbono. Elas conseguem reter – e não estou fazendo aqui nenhuma propa-
ganda, é que eu achei isso interessante – 95% dos nanotubos que entram nas
vias respiratórias, mas a questão são os 5% ou 1%; o que fazer com isso?

 A gente vê no trânsito. São 37 mil mortes por ano no Brasil; nós vamos
banir o carro? Eu acho que tem de se discutir realmente a questão de uma
melhoria do carro, de segurança, mas é só neste aspecto, no levantamento
de discussão. Não estou defendendo nem um nem outro, apenas colocando,
e volto a dizer, é uma posição bem minha, dentro da leitura que eu faço, e
usando isso para dar subsídios a vocês para podermos discutir.

Outro ponto que ilustra toda esta discussão é uma frase de um profes-
sor que foi meu orientador de mestrado, quando estávamos discutindo o
modelo da Fapesp em São Carlos: “Agora nós estamos tendo a consciência
da consciência”. Acho que é isso também, nós estamos vendo aqui todo esse
processo, é a consciência da consciência e essa reflexão é interessante. Nós
estamos num mundo globalizado, é complicado isso. Talvez cadeias de pro-
teções, questões de propriedade intelectual, eu não sei como temos de dis-
cutir isso. O impacto da nanotecnologia sobre a pobreza, eu acho que isso é
nítido. Temos de conseguir trazer esse pessoal também para dentro dessa
grande área; cabe a nós discutirmos como. É o que se está discutindo aqui,
de certa forma. O que tem de se ter em comum é que essa nanotecnologia é
importante.

Quero falar ainda sobre microeletrônica. Tivemos um debate aqui tam-
bém sobre microeletrônica e não sei a que conclusão se chegou. Lembro que
estive num evento, justamente na época em que Hugo Chávez estava que-
rendo comprar aviões do Brasil e o governo dos Estados Unidos embargou.
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Estava um austríaco falando sobre microeletrônica: ”Nós temos os nossos
chips estratégicos”. O que ele quis dizer? Nos nossos aviões colocamos os
nossos chips. Então vemos que, na questão da microeletrônica, do desenvol-
vimento, temos de ter também capacidade para desenvolver nosso lado estra-
tégico, quer seja na Aeronáutica, na Agricultura ou em outras áreas.

A questão dos impactos sociais também deve vir antes dos impactos
econômicos. Eu acho que eles são complementares e devem estar unidos. É
a mesma coisa de nós estarmos aqui motivados com todas as nossas ques-
tões. Eu vejo desta forma. Muito obrigado.

Paulo Marques – Antes de encerrar, gostaria de fazer um breve comen-
tário sobre a questão da agricultura familiar, devido ao fato de estar envol-
vido numa pesquisa, num trabalho junto com a Embrapa Meio Ambiente de
Jaguariúna, com apoio do CNPq e do MDA, sobre o lugar e a dimensão da
pesquisa voltada para a agricultura familiar na Embrapa. Uma das interpre-
tações que temos desenvolvido é a idéia de que a Embrapa tem a tendência
de conceituar a agricultura familiar como um pequeno negócio, como se
apresentou, e daí os interesses da agricultura familiar serem apresentados
como idênticos àqueles do restante da agricultura brasileira. Isto leva a uma
possibilidade de apresentar toda a pesquisa que é feita na Embrapa como
válida para todos os segmentos, inclusive a agricultura familiar. Ou seja,
deixa-se de observar, negligenciam-se as particularidades da agricultura fa-
miliar e, portanto, a pesquisa para a agricultura familiar torna-se pouco im-
portante na Embrapa, como temos podido constatar. Eu me permiti dizer
isso para encerrar e gostaria de agradecer a presença de todos vocês.
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Sessão 6
Nanotecnologia e meio ambiente

8 de novembro de 2006 (tarde)

Coordenador: Ruy Braga
Palestrantes: Gian Carlo D. Ramos, Jean-Pierre Lerroy, Rubens
Nodari, Paulo Martins

Ruy Braga – Boa tarde a todos. Passemos à nossa mesa da parte da
tarde – Nanotecnologia e Meio Ambiente – no Terceiro Seminário Internaci-
onal Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, realizado conjuntamen-
te com o Primeiro Seminário Internacional Nanotecnologia e os Trabalha-
dores.

Tenho o prazer de coordenar esta mesa e gostaria de passar à apresenta-
ção dos palestrantes desta tarde. Gian Carlo D. Ramos é doutor em Economia
Ecológica da Universidade Autônoma de Barcelona e atualmente é pesquisa-
dor do Centro de Investigações Interdisciplinares em Ciências e Humanida-
des da Universidade Nacional Autônoma do México, conhecida como Unam.
Gostaria de chamar também, para compor a mesa, Jean-Pierre Leroy, coorde-
nador do programa Brasil Sustentável e Democrático da ONG Fase e membro
da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Também temos a presença de Paulo
Martins, que dispensa maiores apresentações por motivos óbvios. Substituin-
do o professor Marcos Mattedi, está presente o professor Rubens Nodari.

Feitas as apresentações, vou seguir a seqüência prevista no programa,
passando a palavra a Gian Carlo para fazer sua exposição.

Gian Carlo D. Ramos – Vou-me concentrar apenas nas implicações
ambientais de aplicações de nanotecnologia. Digo isso porque não vou falar
sobre implicações à saúde e é importante, creio eu, definir que as implica-
ções podem ser positivas ou negativas.
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Quando pensamos nos aspectos ambientais de uma tecnologia, da
nanotecnologia, neste caso, parece que se tem essa reação geral de que a
tecnologia e suas implicações sejam ruins. Quando vemos as publicações
oficiais, percebemos que as implicações ambientais podem ser conquistas
na área de remediação ambiental, mas também há o lado negativo. São
todas as implicações e impactos em termos de uma ação prejudicial no
ambiente.

Vou seguir porque tenho uma explicação rápida sobre o que é nano-
tecnologia. Algumas pessoas dizem que a nanotecnologia é apenas a escala
e que isso é suficiente para a definição, mas há outras que dizem que muitas
outras disciplinas também trabalham em escala nano e não são necessaria-
mente nanotecnologia. Isso seria, por exemplo, o caso da nanoquímica. Há
uma grande discussão se as nanoquímicas estão fazendo uma coisa nova ou
se estão fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram.

É claro que também há um debate local, mas é importante tê-lo em mente
porque a nanotecnologia e suas implicações parecem ser todas de um único
tipo, considerando que já temos muitas aplicações da nanotecnologia, prin-
cipalmente em aplicações de luxo, por exemplo, em bolas de tênis, bolas de
golfe, em alguns têxteis, em alguns componentes de cosméticos que já estão
usando nanopartículas e outros tipos de estruturas nano, como na L’Oréal,
na Clinique, todos os novos bloqueadores solares têm partículas nano.

Considerando que temos todas essas aplicações já no mercado, que
estamos liberando isso em nossos países sem nenhum tipo de regulamenta-
ção e que algumas aplicações prometem ter um impacto forte em termos de
conseqüências positivas ou negativas, precisamos nos perguntar o que vai
acontecer com o ambiente, com todas essas estruturas nano entrando no
ambiente. Esta já é uma preocupação muito grande, já foram publicados
muitos relatórios pelo Greenpeace, pela Royal Society, por exemplo, por agên-
cias oficiais e por grandes companhias de seguros, como a Alliance A. G.,
então isso não é uma especulação, não é uma novidade; é uma coisa que já
está em debate.

Fiz várias entrevistas sobre quais são as concepções nano de diferentes
atores envolvidos no desenvolvimento da nanotecnologia e, entre os atores
que entrevistei, uma pessoa da agência ambiental dos Estados Unidos fa-
lou-me sobre as implicações ambientais da nanotecnologia. Ela disse que
são compostos para os quais nós temos problemas toxicológicos de trans-
porte e dados de disponibilidade. Precisamos avaliar o fato de que, na esca-
la nano, as propriedades químicas e físicas podem ser alteradas. Estamos
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apenas começando a estudar esse campo e sabemos que esses materiais pre-
cisam ser bem caracterizados e padronizados para que os impactos possam
ser comparados.

Os nanomateriais podem não estar sendo destacados nos produtos em
que estão sendo incorporados, então, o produto precisa ser considerado. Se
o produto for colocado com líquidos reativos, com gases, por exemplo, pre-
cisam ser feitos testes de vários tipos para ver quais reações podem aconte-
cer com esses produtos.

Outra pessoa, especializada na área militar, diz que, se considerarmos
os efeitos das nanopartículas no corpo e no ambiente, o que temos é uma
falta de conhecimento. E temos o fato importante de essas nanopartículas
estarem sendo colocadas nos produtos ao consumidor, embora mais de 90%
dos artigos publicados afirmarem que em escala nano as partículas têm pro-
priedades diferentes.

Podemos fazer uma revisão rápida da literatura e ver que há muita ex-
perimentação, muitos experimentos, comparando com o ritmo da aplicação
do estudo em nanoaplicações. Temos muitos estudos sobre as implicações
da nanotecnologia, mas o cálculo é que se gastem US$ 3 milhões por ano nos
Estados Unidos para esse tipo de pesquisa de impacto das implicações da
nanotecnologia. Há um grande debate sobre isso, porque não sabemos se
esses US$ 3 milhões incluem apenas a pesquisa sobre os experimentos ou se
incluem os gastos em pesquisas de grupos sociais e étnicos. Então, estamos
falando de US$ 1 bilhão em pesquisa sobre nanotecnologia em geral, só pelo
governo, e sobre as implicações, apenas US$ 3 milhões.

Esse volume de investimentos dá uma idéia de quão sério esse assunto
pode ficar. É algo que já aconteceu com a biotecnologia, então pode ser mui-
to perigoso. De qualquer modo, a pesquisa que está sendo feita está sendo
realizada principalmente por universidades, então podemos ver, por exem-
plo, publicações sobre a toxicidade do carbono 60 (C-60), que é denominada
de buckyball (como uma bola de futebol constituída de hexágonos e
pentágonos que ligam os 60 átomos de carbono). Isso é importante ser men-
cionado porque há alterações nos resultados do metabolismo dos peixes por
causa do C-60. Em outro estudo, um relatório feito por Lovell Kapler sobre
nanopartículas de titânio e também sobre o C-60, os experimentos foram
feitos com concentração dessas nanopartículas em água, colocando-se a
menor concentração de C-60. As espécies usadas na pesquisa para medir a
toxicidade da água são muito sensíveis, e a menor concentração de C-60 fez
com que muitos peixes morressem.
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Outro aspecto sobre esses experimentos mostra que as nanopartículas
de alumínio podem-se relacionar com o crescimento lento de plantações e
podem ser levadas para outras plantas também. Então, ficaram muitas dú-
vidas em todos os papers, em todos os artigos que pesquisei.

É claro que esses resultados são para um experimento em particular,
mas os pesquisadores acham que será diferente em relação ao tamanho e
natureza dessa contaminação e à duração dessas nanopartículas no ambien-
te. Mas há esse debate, e também um outro artigo de Couter Overdusten,
que trabalhou com nanoestruturas no ar e usou ratos em laboratório para
observar a penetração de nanotubos de carbono nos pulmões dos animais.
Os nanotubos de carbono podem entrar e ir até o cérebro simplesmente pela
respiração, o que pode ser muito perigoso, se essa operação padrão do C-60
for confirmada, pode ameaçar muitas espécies. Então, não se sabe exata-
mente se esses resultados vão ser iguais no ambiente.

É claro que cada um pode ter sua própria posição ética, mas a verdade é
que a questão ambiental necessita que comecemos a refletir sobre ela, por-
que ultimamente tem-se a idéia de que a nanotecnologia pode fazer uma
revolução em ajuda ambiental; seria como uma lavagem verde de nano-
tecnologia, como se a nanotecnologia fosse a solução geral para a poluição,
o excesso de carbono, etc.

Há algumas histórias sobre esse tópico. Uma delas, por exemplo, é um
nanossol. Já há um produto sendo vendido na Alemanha que usaria nano-
partículas para fazer a limpeza da casa, mas ele produziu toxicidade em cerca
de 70 pessoas, e depois de três dias a empresa disse que o produto não tinha
nanopartículas, mas ela não podia saber com certeza porque tinha encomen-
dado parte dos materiais para fabricar aquele produto. Nem a própria empre-
sa que estava vendendo aquele produto sabia se ele era nano ou não.

Então, o que é mais importante é que, com essa imagem verde da
nanotecnologia, vejamos se ela realmente vai funcionar como conservação,
e a idéia principal é que a nanotecnologia vá contribuir para a desmateria-
lização da economia, uma teoria surgida nos últimos 20 anos que significa
uma redução absoluta ou relativa da quantidade de materiais necessários
para processos econômicos.

Há alguns autores da Organização da Nações Unidas (ONU), nas Me-
tas do Milênio, que tiveram essa idéia maravilhosa de que a nanotecnologia
vai contribuir para uma grande ou absoluta diminuição do uso de materi-
ais na economia. Essa idéia é chocante, porque precisamos revisar o termo
background da ecologia.
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Um pesquisador alemão da escola ecológica criou a idéia da mochila
ecológica, que é o que estamos construindo, e todos os materiais que estão
sendo usados, desde o começo até o produto final, são biodegradáveis. Mas
isso significa considerar o material desde a matéria-prima até a degradação
final. Então, se olharmos essa mochila ecológica com nanotecnologia, a idéia
de desmaterialização da economia cai, pelo menos por enquanto, porque
não sabemos se a tecnologia vai avançar nesse sentido. Robert Ayers é um
dos principais representantes dos ecologistas industriais, uma escola de pen-
samento que segue esse processo do nascimento até a morte dos produtos
da escala industrial. Para ele, esse tipo de pesquisa, da perspectiva da indús-
tria metabólica, é a principal maneira de o sistema metabólico da indústria
trabalhar com o sistema natural metabólico da terra, usando os ciclos natu-
rais de oxigênio, água, etc. Em outras palavras, o sistema industrial geral-
mente não recicla seus nutrientes porque isso é caro, reciclagem não é um
assunto importante, mas o sistema industrial trabalha com materiais de alta
qualidade tirados da terra e devolve terra em formato industrializado.

Então, pode ser considerado um sistema no qual se têm compartimen-
tos fechados que se autocompletam. Enquanto as nanopartículas estão sen-
do produzidas, porque temos um sistema fechado, vamos acumular mais e
mais nanopartículas nesse sistema. Nesta perspectiva, se começarmos a fa-
zer avaliações sobre o uso de nanopartículas, o que temos, e isso já foi perce-
bido por pessoas como Paul Tertark, na Alemanha, que diz que, sim, é claro
que essa idéia da desmaterialização da economia existe e muitos acham
que isso vai aumentar a eficiência dos recursos, mas isso não é necessaria-
mente verdade.

Os recursos são a espinha dorsal de qualquer economia, temos a cons-
trução de infra-estruturas e coisas são criadas, mas depois que usarmos to-
das as tecnologias e os materiais forem considerados no nível nano, precisa-
mos considerar todo o ciclo da vida para avaliar a eficiência de recursos.

Em relação aos inputs, às entradas desses materiais energéticos, precisa-
mos considerar que, com esses equipamentos complexos e grande uso de ener-
gia, é claro que esses sistemas usam materiais, por exemplo, muito raros, como
o tungstênio para microscópios atômicos. Então estamos falando de coisas
muito complexas, de equipamentos que usam muita energia, metais raros e
outros materiais, e isso precisa ser extraído do ambiente, o que necessita de
algum tipo de energia e causa algum tipo de destruição no ambiente.

Quando se fala de um desenvolvimento sustentável para o ambiente da
nanotecnologia, esses sistemas não consideram esse ponto de vista, ou a
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energia necessária para a produção de nanopartículas ou nanoestruturas.
Também não consideram todos os materiais necessários para produzir essas
nanoestruturas. Durante a entrevista para esse relatório, falei com Martin
Smith, que é da Bayer Material Science, e tentei perguntar para ele (digo
tentei, porque ele não me respondeu) sobre que tipo de materiais eles usam
quando produzem nanotubos. É claro que eu sei, todo mundo sabe, que
esse tipo de informação é segredo industrial.

Por isso não podemos ter uma confiabilidade completa sobre a produ-
ção de nanoestruturas, porque precisamos de energia e equipamentos para
desenvolver essas nanopartículas e há um processo industrial para essa pro-
dução. E como esses sistemas optam pelo segredo industrial, não sabemos
exatamente quais são os componentes. De qualquer forma, um pesquisador
na Europa conseguiu alguns dados, fornecidos por uma empresa pequena
que produz apenas 12 quilos de nanotubos de carbono por ano, e para pro-
duzir 12 quilos eles usam um tanque de 8 atmosferas de gases como acetileno,
metano, hidrogênio, isto é, um tanque para cada tipo de partícula que eles
produzem. Exatamente 2 quilos por ano de partículas cerâmicas como esti-
mulantes catalíticos; precisam de 1 quilo de compostos catalisadores e, para
purificar os nanotubos de carbono, eles precisam de 8 litros por ano de base
hidrolítica ou ácido nítrico. Essa informação não é o padrão, são as informa-
ções pontuais dessa pequena empresa.

Se pensarmos que essa é a quantidade média de consumo de materiais,
imaginem o que seria com as 180 toneladas de nanotubos de carbono que
foram produzidas recentemente. Isso significa que a quantidade de produ-
ção, se houver comercialização desse tipo de nanoestruturas, se ela aumen-
tar todos os anos, teremos provavelmente milhares de toneladas de
nanopartículas sendo produzidas. E para essas 180 toneladas, apenas de
2004, seriam necessárias 67 milhões de toneladas de gases, de acetileno,
metano, amoníaco, hidrogênio, esses são os números por componente. De-
pois, mais 18 mil quilos de partículas cerâmicas, 90 mil quilos de colóides de
ácido e outros compostos catalisadores, depois ainda outros tipos de ácidos,
que seria a quantidade total. Isso já está sendo feito no caso da nanoeletrônica
e eletrônica, é a mesma coisa. Eles estavam falando que, por causa da revo-
lução eletrônica e da revolução da informática, o uso do chip, haveria uma
desmaterialização da economia. Ayers, em 2002, fez uma pesquisa sobre
quanto custa em termos de materiais e energia a produção de um chip de 2g.
Essa produção implica 34 quilos de insumos, sem incluir energia. Então,
estamos falando de uma enorme quantidade de materiais que é necessária
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para construir essas partículas nano, que não está sendo levada em conta
quando consideramos o lado verde da nanotecnologia.

Se o tipo de nanotecnologia que Drexler descreve acontecer, essa
melhoria pode-se dar, pode-se melhorar esse aspecto, mas, por enquanto, o
que temos é que a ciência social precisa constantemente se perguntar se o
segredo industrial pode ser gerenciado de maneira que possamos saber a
dimensão real do impacto ecológico dos produtos nano.

Vou terminar descrevendo esse ciclo das nanopartículas, do nascimen-
to até a morte. O primeiro momento é a aquisição de matérias-primas, em
que, é claro, há consumo de energia e destruição do meio ambiente, e depois
temos a nanoestruturação ou processo. Esse é um assunto importante, por-
que temos a produção de nanopartículas, por exemplo, e precisamos de to-
dos esses materiais, de energia, para produzir os nanotubos, mas, depois, a
empresa que produziu os nanotubos de carbono vai vendê-los a outra em-
presa, que vai usar esses nanotubos para a produção de pneus, por exem-
plo. Então, temos um consumo duplo de energia nos diferentes estágios.
Aqui é a idéia da nanoestruturação, que é o primeiro estágio, depois há o
segundo estágio e, no final, a entrega e o consumo dos produtos. Enquanto
consumimos os produtos, podemos também liberar nanoestruturas no am-
biente, o que pode ter algum tipo de conseqüência.

Quando usamos pneus com nanotubos de carbono, por exemplo, essas
partículas estão sendo degradadas no ambiente. A longo prazo, isso vai ter
algum efeito; não sabemos ainda que tipo de efeito vai ter, talvez em alguns
anos tenhamos uma idéia. Precisamos começar a olhar para essa tecnologia
e a nanotecnologia agora está sendo estimulada, principalmente pela filoso-
fia dos negócios, e a filosofia dos negócios tem uma visão de curto prazo.
Dentro da natureza do desenvolvimento da nanotecnologia ela está sendo
tratada apenas nas expectativas a curto prazo, mas não se está olhando a
longo prazo. Muito obrigado.

Ruy Braga – Muito obrigado, Gian Carlo, por sua apresentação. Na se-
qüência, passo a palavra a Jean-Pierre Leroy, da Fase do Rio de Janeiro.

Jean-Pierre Leroy – O que poderia levar o leigo que sou a se intrometer
em debates altamente qualificados1? A resposta está na persistência do con-

1 Este texto retoma boa parte do artigo publicado com o título: Nem primatas, nem super-
homens. Biopolítica e cidadania. In: ROTJANA, A.; WERNECK, J. Sob o signo dos Bios. Rio
de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2005. p. 13-23.
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vencimento do meu amigo e antigo parceiro Paulo Martins, que me pediu
para falar sobre nanotecnologia e meio ambiente. Li com atenção o livro que
resultou do segundo seminário da Renanosoma e encontrei nele mais e me-
lhor do que eu teria a comentar. Tomado de vertigem pelas perspectivas
abissais abertas pelas nanotecnologias e, mais ainda, pelo “encontro de tec-
nologias”2, angustiado pela aceleração das crises ambientais e chocado pelo
amesquinhamento, a inconsciência ou o cinismo de parte da humanidade
que detém algum poder, achei imprudentemente que valia arriscar voar um
pouco e refletir sobre as implicações, para a humanidade, de nosso rápido
afastamento da natureza e da vida como as conhecemos.

Toda a história humana pode ser interpretada como um processo per-
manente de emersão da natureza do homo faber, fabricante do seu machado
de sílex, ao homo sapiens. Poderíamos acrescentar... E do homo sapiens ao homo
enlouquecido... Mas possivelmente não haverá ninguém para cunhar a ex-
pressão no dia do juízo final.

Descartes sintetizou essa distância que a humanidade tomará da natu-
reza ao dizer: “Cogito, ergo sum”3. Afirmou, assim, que nós somos criadores
do mundo, “mestres e possuidores da natureza”4. Depois de Bacon, ele pre-
nunciava o formidável empreendimento de artificialização do mundo pela
humanidade, em particular pela aliança entre a economia capitalista e a ci-
ência, que, ao mesmo tempo em que permitiu à humanidade conhecer um
aumento populacional espantoso, aprofundou as desigualdades e as catás-
trofes ambientais.

Até agora, a humanidade vivia a tensão inerente a seu ser (natureza e
cultura) entre, de um lado, ser parte da natureza por sua origem e por ainda
pertencer ao reino animal, pois não poderia se perpetuar se não fosse um
elo, mesmo que superior, na cadeia da vida; e, de outro, sua permanente
atividade para superar as contingências da natureza e da animalidade. O
modelo de produção e consumo imposto por um capitalismo dominante
quer nos fazer acreditar que triunfamos sobre a natureza, mas, para conse-
guir esse passe de mágica, é preciso rejeitar na animalidade parte da humani-
dade. Não podemos nem nos consolar nem nos eximir ao dizer que estamos

2 Essas tecnologias convergentes são formadas, além das nanotecnologias, pelas biotecnologias,
as ciências da informação e as ciências cognitivas.

3 DESCARTES, R. Discours de la méthode. Paris: Flammarion, 1966.
4 DESCARTES (1966, p. 84).
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do bom lado, qualquer que seja este, pois não escapamos a esse dilema. Essa
contradição faz parte do nosso ser.

Mas vamos às novidades. Em várias áreas da ciência e das tecnologias,
em think tanks, em laboratórios de grandes empresas, na literatura de ci-
ência-ficção e na mídia imagina-se e prepara-se uma “humanidade” que
corta as amarras com a natureza, com a sua natureza humana, com o plane-
ta. Organismos geneticamente modificados (OGMs), seguidos das semen-
tes Terminator, nas quais estão embutidas características que as tornam
estéreis, técnicas de reprodução assistida, incluindo a partenogênese, a
produção de embriões para fins terapêuticos, a clonagem, o Projeto Ge-
noma Humano, de localização (mapeamento) e seqüenciamento (função
e modo de agir) do patrimônio genético humano; o fracassado Projeto
Biosfera II, de recriação de uma biosfera, que reproduziria os principais
biomas do mundo em ambiente totalmente fechado, impedindo a polui-
ção ambiente de entrar e na qual animais e cientistas viveriam durante
dois anos; e agora, propiciados pela convergência tecnológica, os projetos
de vida artificial ou vida sintética, de construção de robôs que incorpo-
rem elementos vivos e de seres humanos que incorporem chips e outros
materiais.

Nem todos vêem isso como uma novidade. Seria interessante entender
bem onde o dr. Stephen J. Wood se situa. No terceiro seminário da Rede ele
salientou que, com a bionanotecnologia, “a idéia não é ganhar da natureza,
a idéia é continuar a evolução”5. No mesmo texto, ele se refere a um relató-
rio6 em que vê nas nanotecnologias oportunidades (em particular na área
médica), com dois efeitos colaterais: o fim da privacidade e “o fim da linha
entre homem/animal/máquina”7. Muitos vêem as tecnologias de manipula-
ção da vida como algo radicalmente novo na história da humanidade. Para
a professora Louise Vandelac, “as tecnologias de reprodução, ao transfor-
mar, tanto nos corpos humanos quanto no corpo do pensamento, a geração
em produção em série de seres vivos, oscilando entre o estatuto de seres
potenciais, de objetos de laboratório e de material-tronco desenraizado como

5 WOOD, S. J. Nanotecnologia, inovação e sociedade: a visão das ciências sociais. In: MARTINS,
P. R. (Org.). Nanotecnologia, sociedade e meio ambiente. Trabalhos apresentados no segundo
seminário internacional da Renanosoma. São Paulo: Xamã, 2006. p. 159.

6 Disponível em: <http://www.shef.ac.uk/~iwp/coi>.
7 WOOD (2006, p. 162).
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esperança de regeneração, iniciaram uma ruptura antropológica sem prece-
dentes8”.

Pela primeira vez em pouco mais de 30 anos, fala-se em fabricar vidas.
Darwin deixa o palco para a tecnociência. Ao tempo longo da vida que se
gera e se perpetua, por adaptações e mutações sucessivas, garantindo com
prudência a seleção, a evolução e a perpetuação das espécies, sucede-se,
num espaço extremamente curto na escala do tempo biológico, a manipula-
ção voluntariosa de genes e organismos, sem que eles estejam colocados em
condições reais, à prova do tempo e da vida, nos ecossistemas.

A primeira questão que se põe é a de saber se estamos de acordo e pre-
parados para nos separar quase definitivamente do que foi e ainda está sen-
do nossa origem: a natureza e a vida tal como se reproduzem e se perpetu-
am. Não se trata de uma mera separação material, que poderia ser simboli-
zada por alguma ficção científica em que o que resta de humanos sai em
direção a um planeta artificial, na impossibilidade de viver no que restou do
planeta Terra. Não. Seria também nos separarmos do que é hoje nossa hu-
manidade: a certeza de estarmos inseridos na continuidade do tempo e da
história que fazem as gerações e as culturas.

Essa separação pode-se afigurar como ficção científica ou pelo menos
como exercício abstrato de futurologia. Há, de fato, nisso uma boa dose de
imaginação e de utopia. Utopia de cientistas, inclusive, deslumbrados por
seu poder de conhecimento, e imaginação dos que teriam medo de enfren-
tar o futuro. Mas o imaginário social é um poderoso instrumento de transfor-
mação social. Cria um ambiente para que a tecnociência e as empresas avan-
cem sem maiores entraves no caminho da irresponsabilidade. Quando o
impensável e o inaceitável estão sendo ditos, seja como afirmações de pes-
soas protegidas pela aura atribuída aos homens de ciência, tomando, assim,
ares de verdade, seja como hipóteses que hoje, de tão inalcançáveis, dispen-
sam qualquer comprovação, podemos nos sentir inebriados porque roça-
mos o mistério e quebramos, em nossa imaginação, tabus, mas nos tranqüi-
lizamos porque estamos longe disso. Fica mais fácil, então, aceitar pequenas
transgressões, modestos “avanços” da ciência, em nome do bem da huma-
nidade e de seu progresso. Sem o perceber, podemos assim estar deslizando

8 VANDELAC, L. Résumé de la Conférence Médecine reprodutive et prédictive: le Cheval
de Troie des Cybersciences du vivant... Montreal, 2004. Disponível em: <http://agora.qc.ca/
colloque/gga.nsf/Conferences/Medecine_reproductive_et_predictive>. Acesso em: 20 out.
2005.
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insidiosamente para o abismo enquanto pensávamos escalar os cumes
exultantes das descobertas e do progresso.

A segurança com que cientistas defendem essas novas tecnologias é,
para mim, aterradora. Eu me pergunto aonde vão buscar tanta certeza. Acre-
ditava que o motor da ciência e das descobertas fosse a formulação de ques-
tões e de hipóteses colocadas com rigor à prova da experimentação e da
realidade. Ou será que muitos entregaram a prova às empresas, que transfor-
mam suas descobertas em processos e produtos?

Até onde pode e deve ir a liberdade do cientista quando ele se deixa
levar por seu poder ou seus interesses, os financeiros ou os que lhe rendem
prestígio? Quando as conseqüências de suas descobertas dizem respeito ao
destino da humanidade? Edgar Morin lembra que, se a liberdade do cientis-
ta era imprescindível nos tempos em que a ciência ainda engatinhava e se
opunha ao obscurantismo da religião e do Estado, a situação agora é outra.
O laço agora indissolúvel entre a ciência e a técnica, que produziu a
tecnociência, “leva a um saber anônimo que não é mais feito para obedecer
à função que foi a do saber durante toda a história da humanidade, a de ser
incorporado nas consciências, nas mentes e nas vidas humanas. O novo sa-
ber científico é feito para ser depositado nos bancos de dados e para ser
usado de acordo com os meios e segundo as decisões das potências.”9

Ao se declararem como os únicos detentores do saber sobre suas inven-
ções e, portanto, os únicos capacitados para definir regras éticas e políticas
sobre seu campo de atuação, certos cientistas não se colocariam acima do
cidadão comum e do exercício da democracia? Impressiona acompanhar a
movimentação de geneticistas e outros cientistas ao redor da Comissão Na-
cional Técnica de Biosegurança (CNTBio) e das questões que os transgênicos
levantam. Os ecos que chegam ao público soam como se alguns estivessem
procedendo a uma desqualificação permanente de quem não é do ramo.
Isso me leva a dizer que tenho tendência a desconfiar quando se fala de ética
setorial: bioética, ética medica, deontologia disso e daquilo, sendo que a pró-
xima será a nanoética. Se for para enfrentar as questões concretas de respon-
sabilidade colocadas pelo exercício da profissão, está certo; mas certos pro-
nunciamentos dão a impressão de que tais grupos extrapolam suas funções,
esquecendo que a ética é uma só e que nenhum especialista pode pretender
deter a verdade. A Ética não é propriedade de ninguém e não pode ser defi-
nida e medida por grupos restritos a um campo de atuação.

9 MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
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Em entrevista, o professor Volnei Garrafa, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Bioética (SBB), falando em favor da clonagem terapêutica, respon-
dia ao jornalista:

Garrafa – Para mim, como cientista, mesmo sendo católico, acho que o embrião
não é uma pessoa. Somente a partir do terceiro mês, quando começam a surgir
elementos constitutivos de um ser humano, é que ele pode ser considerado um
ser humano. Até então, é um conglomerado de células.”

P – Qual a posição da Sociedade Brasileira de Bioética com relação a essas pes-
quisas?

Garrafa – O mundo hoje não é mais canônico, nenhuma religião tem o direito de
impor a sua visão moral. O Estado deve ser laico e pluralista. Por isso, a Socieda-
de Brasileira de Bioética defende fortemente a criação de uma Comissão Nacio-
nal de Bioética, que deve ter uma formação multidisciplinar, com relação aos
seus integrantes, e pluralista, quanto à visão moral de seus componentes.

P – Qual seria a vantagem de uma comissão como esta?

Garrafa – Como seus integrantes serão acadêmicos, com uma visão de tolerância
maior, certamente vamos conseguir aproximar pólos opostos. As propostas sobre
utilização de células-tronco embrionárias, assim como genômica, transplante de
órgãos, etc., avançam mais significativamente numa comissão desse tipo. A idéia é
que essa comissão encaminhe para o Executivo a proposta já adiantada.10

O professor Volnei expressa uma opinião pessoal sobre a clonagem. Isso
não é problema, pelo contrário. Sem polêmica, como poderíamos continuar
a pensar? Logo a seguir, é esse pluralismo que o entrevistado parece defen-
der, quando apóia a criação de uma Comissão Nacional de Bioética. A coisa
complica-se quando nos informa que seus integrantes serão “acadêmicos” e
“com uma visão de tolerância maior”. Devemos entender que a sociedade
não é idônea para se pronunciar sobre os rumos que a humanidade deve
seguir? Ou que os cientistas falam em nosso nome? Devemos também enten-
der que a tolerância desses cientistas os levará a aprovar o que deseja o pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Bioética?

Esta entrevista me leva, mesmo que fora da ordem lógica e literária, a
voltar à vida. Depois de três meses, um embrião “pode ser considerado um
ser humano”, antes, “é um conglomerado de células”. Será que nem vida é?

10 GARRAFA, V. Brasil tem preparo técnico, mas é conservador em relação à clonagem tera-
pêutica.  ComCiência: revista eletrônica de jornalismo científico. Campinas, 2004. Disponí-
vel em: <www.comciencia.br/entrevistas/celulas/garrafa.htm>. Acesso em: 10 out. 2005.
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Ver assim um organismo vivo, como uma conjunção de peças, mesmo que
vivas, não predispõe a pensar que a vida é uma máquina e que as máquinas
se reparam e se constroem?

A ciência não se teria tornado amesquinhada ao se tornar tecnociência,
subordinando-se ao mercado? Num quadro de desmantelamento da uni-
versidade pública e de privatização do Estado, a serviço da macroeconomia
e do mercado global, não é raro sabermos de pesquisadores, de várias áreas
do conhecimento, que acompanham o movimento e tornam-se subordina-
dos de empresas. E isso não só porque recebem delas salários ou consultorias,
mas porque, consciente ou inconscientemente, é delas que recebem suas hi-
póteses e orientações de trabalho. A coincidência entre os prodigiosos avan-
ços da ciência e o triunfo político e econômico das grandes corporações trans-
nacionais sobre os Estados e as instâncias públicas internacionais de regu-
lação, e sobre o exercício da cidadania e da democracia, subordinando todos
a seus interesses, faz com que o pessimismo sobre nosso futuro não seja só
sinal de distúrbio de personalidade.

O documento do ETC Group sobre a “paisagem política”11 a respeito
das nanotecnologias preocupa. Ele mostra como age a agência ambiental
federal estadunidense (EPA), que deveria em princípio cuidar dos interes-
ses da sociedade. Qualquer nova substância química está sujeita a requisitos
de notificação e à revisão dos riscos potenciais sobre a saúde humana e o
meio ambiente antes de ser fabricada e comercializada. Há materiais em
nanoescala produzidos com componentes químicos já aprovados pela lei de
controle de substâncias tóxicas (TSCA). Ficam, portanto, automaticamente
aprovados. No entanto, essa lei, que data de 30 anos, não leva em conta os
efeitos quânticos, que modificam os comportamentos das nanopartículas
do material, para o bem e para o mal. “Ao se perguntar se a EPA estava
segura de que o governo não está autorizando materiais de nanoescala com
novas propriedades, Alwood [da Agência EPA] explicou que os reguladores
confiam na informação que as companhias apresentam em seus projetos de
fabricação.”12

11 ETC GROUP. Special report nanogeopolitics. ETC Group surveys the political landscape.
Ottawa, jul. 2004. Disponível em: <etcgroup.org/es/archives.html>. Acesso em: 20 out. 2005.

12 ETC GROUP. Em Estados Unidos, abierta irresponsabilidad para regular la nanotecnologia.
Boletín de prensa Grupo ETC, Ottawa, 18 out. 2006. Disponível em: <http://
www.etcgroup.org>. Acesso em: 25 out. 2006.
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Se a orientação estadunidense é claramente a de favorecer as empresas,
como o mostram este exemplo e a facilidade com a qual, são autorizadas
patentes nos Estados Unidos, na Europa o imobilismo predomina, ainda
segundo o ETC. No que diz respeito ao Brasil, sabemos que a política do
fato consumado é recorrente e que os governos passados e atuais se subme-
tem sem maiores resistências aos desejos das grandes corporações, o que
ajuda a resolver ao mesmo tempo as metas de crescimento – pelo menos, ao
mostrar ao público um forte compromisso com o desenvolvimento – e as
alianças supostamente indispensáveis para governar. Foi assim que se lega-
lizou a soja transgênica em 2004 e que, em 2006, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aumentou a tolerância de resíduo em grãos de soja
de 0,2 mg/kg para 10 mg/kg, quer dizer, aumentou a tolerância em 50 vezes,
para viabilizar melhor o uso do agrotóxico Round-up e, com isso, a própria
soja transgênica.

Quanto às empresas, seu currículo, com honrosas exceções, torna-nos
incrédulos quanto às suas mensagens de “responsabilidade social”, de cui-
dados para com o meio ambiente e de preocupação para com a resolução da
pobreza. Sou favorável, evidentemente, a que empresas cuidem do meio
ambiente, como a lei obriga e, até mais, como forma de reparação pelos es-
tragos que causam ou porque querem apresentar de si uma boa imagem,
embora essas iniciativas freqüentemente sejam somente cortinas de fumaça
que escondem monumentais prejuízos ao meio ambiente. O que me preocu-
pa é que elas, no melhor dos casos, apresentam-se como vanguarda na defe-
sa do meio ambiente, substituindo o papel e o trabalho do Poder Público e
da própria sociedade ou mesmo subordinando-os a elas.

Uma das grandes preocupações dos ecologistas e dos agroecologistas é
a homogeneização da vida. O complexo agroindustrial mundial e o comér-
cio provocam o desaparecimento acelerado de variedades e espécies vegeta-
is e animais, a redução cada vez maior das espécies de plantas e grãos, bem
como de sua variedade, no cardápio alimentar da humanidade; mais do que
isso, com os transgênicos e a manipulação tecnológica das matrizes animais,
levam à erosão genética. Esta questão tornou-se central no debate da segu-
rança alimentar, nutricional e da saúde. E agora, com o domínio da seqüên-
cia do genoma humano, com o mapa genético das pessoas, com as novas
tecnologias da reprodução e, no futuro, com a criação de vida sintética e as
possibilidades de manipulação e “melhoramento” da mente e do corpo hu-
mano, tornam-se possíveis novas formas de eugenia. Elas permitirão pro-
duzir, segundo seus sonhadores de maus agouros, os belos, inteligentes e
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fortes e evitar/eliminar os defeituosos, em detrimento da diversidade hu-
mana, fonte de renovação e de enriquecimento permanente.

Aproxima-se aqui o complexo agroindustrial dos laboratórios e clínicas
da reprodução de modo artificial. A conexão entre o universo da tecnologia
verde e o da tecnologia vermelha é estreita. A professora Louise Vandelac
chamou a atenção faz tempo sobre a infertilidade crescente masculina, mas
também feminina, provocada pelos agrotóxicos, infertilidade que encontra
remédio nas novas tecnologias de reprodução humana. A proximidade vai
mais longe, quando a manipulação genética de animais e a clonagem abrem
caminho à manipulação do ser humano e à sua clonagem. James Watson,
Prêmio Nobel de Medicina em 1962, escreveu: “Alguns devem ter a cora-
gem de intervir sobre a linha germinativa sem estar assegurados dos resulta-
dos. E mais – e isso ninguém tem a coragem de dizer – se pudéssemos criar
seres humanos melhores graças à adição de genes (proveniente de plantas
ou de animais), por que renunciar a isso?”13.

É verdade que é com certeza mais fácil escolher a cor dos olhos do que
programar o QI dos filhos, já que muitos outros fatores interferem. Porém, o
que poderia ser entendido como um limite intransponível é compreendido
por cientistas aventureiros como fronteira a ultrapassar. O ciberneticista Ken
Warwick declarava ao jornal francês Libération que “os que decidirão ficar
humanos e recusarão se melhorar terão um sério handicap. Constituirão uma
subespécie e formarão os chimpanzés do futuro”14. Não há muita dúvida de
que as catástrofes ambientais anunciadas pelas mudanças climáticas refor-
çam essas tendências. Procurar-se-á suprir as deficiências de produção agrícola
com uma maior artificialização da produção. Como hoje o complexo militar-
industrial usa as guerras – reais ou potenciais – como campo experimental
para melhorar as performances do soldado, amanhã será a necessidade de adap-
tação do ser humano ao stress ambiental e ao espaço sideral que comandará a
melhoria humana. No mesmo movimento, imagina-se adaptar-se a uma na-
tureza inóspita e adaptá-la, “consertá-la” ou mesmo, no limite, recriá-la.

Conviria distinguir a eugenia, tal como o nazismo a formulou e prati-
cou, do que se está preparando e sonhando, sintetizado, nas palavras de
Lucien Sfez, professor da Sorbonne, na figura do super-homem. A partir de
seus estudos sobre biotecnologias, publicou um livro de título sugestivo: A

13 PIECES ET MAIN D’OEUVRE. Nanotecnologias/maxiservitudes. Paris: L’Esprit Frappeur,
2006. p. 62.

14 PIECES ET MAIN D’OEUVRE (2006, p. 62).
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saúde perfeita. Numa apresentação mais enxuta de suas reflexões, mostra a
carga de ideologia e utopia veiculada pelo campo das biotecnologias, e con-
clui dizendo que “o super-homem como ideologia é destinado a tomar o
lugar da eugenia. [...] Como a eugenia, o super-homem quer o melhoramen-
to da raça e mesmo a sua purificação. Mas o super-homem quer crescer em
saúde física e mental. O super-homem [...] quer fazer a História pela ciência,
pela saúde, pela terapia.”15

O mesmo autor sublinha como a eugenia nazista está inscrita num tem-
po em que a referência para o melhoramento da raça estava na ascendência:
tomar como ideal o ariano louro, de sangue germânico. O super-homem
rompe com a ascendência. É um projeto de futuro em ruptura com a história
humana, tal como os transgênicos rompem com o melhoramento, natural
ou induzido, para criar a super-semente, o supermedicamento, o superca-
chorro; tal como as promessas de criação de vida oferecidas pelo encontro
de tecnologias, potencializado com o advento das nanotecnologias, rom-
pem com a história biológica.

A relação entre ciência e ética é uma velha questão, mas de importância
renovada quando a tecnociência tem em mãos o poder de pesar tão decisi-
vamente sobre o futuro. As sementes geneticamente modificadas de milho,
por força da polinização, podem progressivamente substituir as milhares
de variedades de milho ainda existentes nas roças em inúmeras partes do
planeta e que garantem parte da segurança alimentar mundial. As passa-
gens sucessivas de uma tecnologia a outra no campo da reprodução, cada
uma aparentemente inofensiva, levam hoje a se colocar a possibilidade de
invenção do super-homem. O que podemos fazer agora pode ter conseqüên-
cias para o planeta inteiro e para as futuras gerações.

O geneticista Jacques Testart, pioneiro na prática das vacas “mães de
aluguel” na França para fins de melhoramento genético e, portanto, pouco
suspeito de ser contra a ciência, escreveu:

A gente poderia crer que essas ações inéditas sobre a vida são o resultado de um
perfeito conhecimento do humano e do seu meio, das espécies domésticas e das
espécies selvagens. Assim, a gente poderia continuar a confiar na capacidade do
homem em adaptar o mundo às suas necessidades, mantendo o controle de cada
situação. Não é nada disso... Os conhecimentos não estão à altura da complexi-
dade que se adivinha no funcionamento das máquinas vivas e nas relações que

15 SFEZ, L. Le rêve biotecnologique. Paris: PUF, 2001. p. 121-122. (Col. Que sais-je).
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elas mantêm entre si. [...] As proposições técnicas de ação sobre a vida chegaram
tão repentinamente e se encadearam tão rapidamente que a reflexão sobre suas
conseqüências conhecidas ou previsíveis perde o fôlego a correr atrás de atos já
realizados.16

Para o filósofo Hans Jonas, “a natureza do agir humano transformou-se
a tal ponto que é somente assim que uma responsabilidade num sentido
inaplicável até então, comportando conteúdos inteiramente novos e uma
extensão para o futuro ainda jamais conhecido, entrou na esfera do agir
político e também igualmente da moral política”17.

Não é suficiente pedir aos cientistas que voltem a filosofar, a se preocu-
par com o senso da vida, com o sentido da humanidade. Se isso lhes faz
bem, e a todos nós, não resolve o impasse ao qual as novas tecnologias nos
conduzem. A moral individual e o apelo à ética, se são condições necessári-
as para enfrentar os desafios, manifestamente, não são, no atual clima polí-
tico, ideológico e cultural, condições suficientes. Pois os modelos de produ-
ção e de consumo, de um lado, e, de outro, a crença de que as tecnologias
que melhoraram tanto a nossa vida podem nos dar a chave do futuro, foram
quase totalmente interiorizados por nós.

No debate sobre a lei de biossegurança travado em 2006, viu-se que,
para facilitar a aprovação dos transgênicos, foram reunidas na mesma lei a
autorização de produção de embriões para fins terapêuticos e a autorização
de liberação, sob certas condições, de transgênicos. De um lado, o espetácu-
lo de tetraplégicos esperando a salvação e, de outro, a confirmação pública
dada por “cientistas” da validade dessa expectativa dirigiam a opinião para
a aprovação da lei sem problema na Câmara. O teatro armado por si só nos
faz identificar frutuosos negócios em preparação. A Monsanto, associada na
operação, por ser produtora – no que diz respeito à atualidade brasileira –
da semente transgênica de soja Round-up, e a Syngenta, que investe no Bra-
sil em particular no milho transgênico, mostram justamente seu apetite.
Engolem as indústrias sementeiras e buscam colocar os produtores rurais
sob sua dependência permanente e total. Assim se processam a privatização
e a mercantilização da vida.

A vida nos escapa, perde muito de sua gratuidade, de seu imprevisto
criador, mesmo que seja às vezes doloroso. E, se isso é possível, é que, em

16 TESTART, J. Le vivant manipulé. Paris: Sand, 2003. p. 7-8.
17 JONAS, H. Le principe responsabilité. 3. ed. Paris: Flammarion, 1995. p. 48, tradução nossa.
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todas as esferas das nossas vidas, interfere um complexo econômico-políti-
co e ideológico, formado por uma coalizão de empresas, governos, mídias,
cientistas, instituições públicas e think tanks. Política, ideologia, entreteni-
mento, economia, guerras combinam-se na busca do domínio do império,
personificado pelos Estados Unidos, mas já enraizado nas mentes e nos co-
rações de muitas e muitos.

Penso ter apontado alguns campos onde movimentos e organizações
que se ignoravam podem-se encontrar. Fundamentalmente, é no tratamen-
to do dilema de nosso pertencimento ou não à Terra, na vivência da tensão
que comentei entre natureza e cultura, entre o reconhecimento e a aceitação
das contingências e dos limites de nosso ser e a busca de um descolamento
do que foi a humanidade é que está, a meu ver, o nó górdio – ou a encruzi-
lhada – dos movimentos ambientalistas e, em certa medida, dos movimen-
tos feministas.

Os primeiros, ou recusam o tensionamento e mergulham na ecologia
profunda, na volta à “Mãe Natureza”, ou se submetem à tendência domi-
nante e buscam salvar pedaços da natureza, deixando o resto entregue ao
apetite devorador do mercado global, ou ainda enfrentam a artificialização
do mundo e a questão do “desenvolvimento”, para que se reestabeleça a
relação do ser humano com a natureza em outras bases. Enquanto isso, mu-
lheres fazem um movimento em outra direção. Na busca de autonomia e na
luta por sua emancipação, colocam a possibilidade de reprodução assistida,
que de certo modo lhes permite escapar à “lei da natureza”, como uma con-
quista. Mas elas encontram aí também sua esfinge a decifrar. Ver e aceitar
que sua autonomia individual seja capturada pelo mercado ou reavaliar seu
projeto e sua condição feminina.

Vimos que o complexo imperial que construiu o mercado globalizado
exerce papel central no que qualifiquei de salto para o futuro. Para dar esse
pulo, ele usa como trampolim a exploração desenfreada dos recursos natu-
rais dos países não-dominantes, a miséria e a credulidade cuidadosamente
mantidas das grandes massas humanas e a sedução do desejo de ascensão e
de consumo. Hidra de mil cabeças, presente até nas mentes de cada um, não
é fácil aceitar que ele seja combatido e combatê-lo. Recusar a “fuga para
frente” leva-nos forçosamente a enfrentar o mercado e a economia domi-
nantes e precipita todas e todos, mesmo que se digam apolíticos, na foguei-
ra da ação política.

A disjunção persistente em nosso país entre moral individual e ética foi
um dos motivos que levaram à permanência de um Estado privatizado, a
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uma escandalosa desigualdade e à naturalização da relação senhor-escravo
nas relações sociais entre desiguais, à depredação e à privatização do meio
ambiente. E o pesadelo de um mundo transgênico de super-homens e de
supernanomáquinas, já presente embrionariamente nas novas biotecnologias,
candidata-se a aprofundar o abismo moral e material. Assim, o enfrentamento
das graves questões suscitadas pelas novas tecnologias e pela convergência
das ciências e das tecnologias soma-se às lutas da cidadania por justiça, igual-
dade e por um meio ambiente que preserve a vida hoje e no futuro.

Se não há solução num futuro desumanizante, tampouco o há num pas-
sado radioso somente nos contos e nas lendas. O apelo é para viver as con-
tradições do nosso tempo, sabendo que esse viver se realiza na prática da
cidadania: mais ciência, a serviço em primeiro lugar da porção da humani-
dade que está fora do jogo, mas submetida ao crivo da política; mais políti-
ca, mas ampliada à participação dos invisíveis e dos subalternos; mais ética,
mas exercida publicamente; mais debates, mas não monopolizados por
mídias e/ou cientistas a serviço dos poderosos ou de interesses particulares;
mais prazer, mas que seja na (re)conciliação com a nossa humanidade, na
roda viva da vida.

Ruy Braga – Gostaria agora de chamar Rubens Nodari.

Rubens Nodari – Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a
Paulo Martins e aos demais organizadores, e dizer da satisfação de rever
aqui Jean-Pierre Leroy, com suas profundas reflexões.

Para ver uma gota de sangue, temos de juntar 5 milhões de glóbulos
vermelhos; 5 milhões em uma gota. E ela equivale a 2 mil nanômetros. Quer
dizer, é isso que Leroy falou, ninguém vai enxergar uma nanopartícula. O
cromossomo que podemos ver no microscópio tem 1.400 nanômetros e nós
precisamos de um instrumento óptico, o microscópio.

Se hoje nós não controlamos mais o ambiente com partículas enormes,
vocês imaginam como vamos poder fazer alguma rastreabilidade se pode-
mos imaginar o tamanho dessas partículas; praticamente impossível, certo?
E nessa linha que colocou o Leroy, quer dizer, quem desenvolve essas tec-
nologias não pensa nas seis dimensões da sustentabilidade, ou mais dimen-
sões da sustentabilidade, e vou falar um pouco mais da ecológica.

As nanopartículas também podem carregar outras moléculas, ou de ou-
tros átomos ou de outros íons. Ou elas podem se agregar e ser absorvidas
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pelos seres vivos, ou seja, não há como isso não chegar aos seres vivos, como
em outros agregados que estão no solo, por exemplo.

No ambiente aquático, a situação é mais drástica ainda, a bioabsorção
pode-se dar por diferentes organismos e onde a absorção é feita em cadeia
alimentar. Temos o plâncton, depois as pequenas bactérias, os crustáceos,
os peixes, enfim, temos uma cadeia bem delimitada. Algum estudo nesse
sentido já existe, ou seja, que as nanopartículas vão acabar sendo absorvi-
das, isto também já está demonstrado. Uma outra questão, que também é
similar a outras tecnologias, é o efeito em cascata, quer dizer, uma mesma
nanopartícula pode ser produzida por diferentes empresas, como mos-
trou o Gian Carlo, e diferentes produtos, em diferentes países. Nós temos,
então, o efeito global; não pertence mais a uma única sociedade. E nós não
tratamos do mesmo jeito distintas sociedades. Então, podemos pensar em
diferentes questões, diferentes impactos. Se os agrotóxicos, que são molé-
culas maiores, chegam ao lençol freático, por que uma nanopartícula não
chegaria?

A bioacumulação já está demonstrada: membranas celulares, que são as
membranas dos seres vivos, não têm a capacidade de filtrar ou de impedir a
entrada de algumas dessas partículas. Barreiras sangüíneas: será que nosso
sangue vai ser capaz de filtrar? Não tem jeito. Se os agrotóxicos também
passam pelo cordão umbilical, o que vai acontecer com as crianças que estão
sendo gestadas? Elas vão nascer, digamos, contaminadas? Então, no meio
ambiente é impossível existir limites e, pelo que eu li, na espécie humana
também não há limite. Pelo que andei lendo, a mobilidade dessas partículas
é elevadíssima, maior do que qualquer outra. E aí nós poderíamos pensar
na questão da toxicidade aquática, na biota do solo, na cadeia trófica, quer
dizer, são duas coisas, dois parâmetros. A mobilidade talvez seja a questão
mais relevante do ponto de vista ambiental, adicional às outras moléculas
que nós já conhecemos.

Começamos aí com as novas tecnologias, promessas e problemas. To-
das elas vieram com promessas muito similares, e eu gostaria de chamar a
atenção para os dois últimos. Os herbicidas foram utilizados na agricultura
com a idéia de controlar, ou seja, de impedir que certas plantas cresçam
num certo espaço agrícola e também de facilitar a vida dos agricultores.
Entretanto, algumas dessas moléculas hoje são consideradas desreguladoras
endócrinas porque mimetizam certos hormônios e desencadeiam genes, aci-
onam genes, desligam genes nas pessoas. Alguns herbicidas também são
considerados exterminadores de anfíbios. Há uns seis meses, pesquisadores
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de anfíbios reuniram-se nos Estados Unidos e divulgaram um manifesto
pedindo ajuda internacional para evitar o extermínio de anfíbios em função
do grande uso de alguns desses herbicidas. Um deles é o famoso round-up
ready que o governo propagandeia, as empresas propagandeiam, os cientis-
tas propagandeiam, então é um problema sério. E os Organismos Genetica-
mente Modificados (OGMs) também vieram com a propaganda do aumen-
to de rendimento, mas trouxeram contaminação. Em alguns casos, o au-
mento do uso de agrotóxicos causa grande reação pública porque, de fato,
ainda não se conhecem seus efeitos no meio ambiente.

Eu trago seguidamente o exemplo da vaca louca para chamar a atenção
de duas questões fundamentais. Uma é que, basicamente, a diferença entre
uma vaca sadia e uma vaca louca não tem nada de química, nem de física; é
apenas a conformação de uma proteína, é só um jeito como a proteína é
montada. A seqüência de aminoácidos da vaca sadia e da vaca louca é exata-
mente a mesma.

Os cientistas, quando solicitados pelo governo britânico a dar uma opi-
nião sobre isso, disseram que não haveria problema para a espécie humana.
Hoje já são mais de 200 pessoas mortas e não sei quantas milhares contami-
nadas. Estou falando da espécie humana; no meio ambiente, nem sabemos
como isso pode acontecer. Então, é importante refletir sobre essas lições do
passado.

Uma outra lição do passado. Infelizmente, o nosso colega da Embrapa
não está mais aqui, mas, nas contas que o pessoal do agronegócio faz, a
questão ambiental nunca é colocada na ponta do lápis. Por exemplo, estu-
dos na Inglaterra demonstraram que os custos da remediação dessa agricul-
tura intensiva que estamos praticando, que o agronegócio pratica aqui, são
da ordem de 208 libras esterlinas e, naquela época, a receita média da Ingla-
terra foi de 212 libras. Então, a agricultura a um custo de 4 libras por acre,
por ano. No Brasil, dizem que dá muito mais. Por quê? Porque não compu-
tamos todos os custos possíveis da remediação da agricultura. Ou seja, pe-
las contas que foram feitas aqui do gasto de energia, possivelmente a
nanotecnologia também vai ter um custo muito alto.

O que nos dizem essas lições do passado? Erros foram cometidos; há
que considerar conseqüências ambientais logo no início, porque depois a
remediação mostrou-se altamente custosa, ou seja, isso aconteceu com
semicondutores químico-sintéticos, uso de certos compostos naturais e trans-
porte de energia e assim por diante. Hoje, nós temos lixo nuclear que talvez
custe mais do que a receita da própria energia. Ajustes, mesmo pequenos,
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no início da trajetória de uma tecnologia têm grandes conseqüências, eu
diria até conseqüências benéficas, no caso.

Segundo o doutor Wick, da Universidade Rice, é imperativa a introdu-
ção da perspectiva ambiental na concepção das tecnologias emergentes. Ou
seja, o princípio da precaução recomenda que desde o início adotemos esta
estratégia. De um lado, foi demonstrado aqui, já no início da tarde, que não
há pesquisa suficiente para conhecer as implicações biológicas dos nano-
produtos; alguns deles, inclusive, são segredo. De outro lado há, contudo,
evidências de problemas. Então, o que seria necessário? Conhecimento bá-
sico da química e transporte, da mobilidade, que é, como já falei, na escala
nano; técnicas de separação; biologia da absorção; análise e manejo de risco;
e adoção do princípio da precaução.

Tenho lido alguns projetos e conversado com algumas pessoas, e não
vejo nada disso em nenhum projeto. Os projetos que existem são de desen-
volvimento de tecnologia, mas não são acompanhados de outros conheci-
mentos.

Os alertas também são unânimes. Eu não vou ser repetitivo, porque Gian
Carlo já mostrou alguns desses relatórios que existem em grande número;
estou citando apenas três, e todos eles têm as mesmas conclusões. Ou seja,
há razão para acreditar que existam riscos, existam perigos; todos eles são
unânimes.

A questão básica é que essas nanopartículas liberadas no meio ambien-
te, mesmo aquelas projetadas para retirar contaminantes, podem tornar-se
um novo tipo de poluidor não-biodegradável e esta talvez seja uma das ques-
tões mais importantes do ponto de vista específico ambiental.

Além disso, não existe muita familiaridade com as rotas de dissemina-
ção. Cheguei a esta conclusão num texto da Suisse Reinsurance, ou seja, das
companhias suíças de seguro. Então, como elas não vão conseguir fazer
rastreabilidade, não estão fazendo seguro para essa tecnologia, e o que elas
falaram? Entre outras coisas, eu tomei nota, da falta de familiaridade com a
disseminação, porque não sabem o alcance dos impactos e, conseqüente-
mente, os prejuízos.

Outra questão de que não temos certeza ainda é que a eliminação das
nanopartículas no meio ambiente será provavelmente impossível, pelo fato
de não conseguirmos identificá-las ou rastreá-las. Segundo o professor
Michelson, hoje é impossível fazer uma análise de risco porque não há nem
metodologia, não se conhece muito das questões relacionadas com as
nanopartículas.
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Uma análise de risco tradicional inclui algumas fases. Avaliação da ex-
posição, identificação dos perigos, caracterização dos perigos e, finalmente,
caracterização do risco.

Entretanto, as nanopartículas têm uma característica muito própria que
é a relação inversa entre tamanho e área superficial, que eu colocaria como
superfície. Então temos de fazer uma adaptação, ou seja, isso vai exigir da
comunidade científica uma adaptação aos modelos de testes em relação aos
possíveis riscos, para detectar os possíveis impactos ou riscos ao meio ambi-
ente. Mas nós temos ainda de desenvolver metodologias, ou seja, já estamos
usando os produtos sem ainda testá-los porque não temos nenhuma meto-
dologia científica hoje reconhecida para avaliar os riscos em profundidade.
Isto está num documento da União Européia.

De outro lado, por essas características serem diferentes, também o com-
portamento dessas nanopartículas diferencia-se do comportamento da ma-
téria, como a conhecemos hoje, pela sua mobilidade diferente e por essa
relação inversa entre tamanho da área e área superficial. Isto vai exigir, di-
gamos, um conhecimento prévio, porque nós não podemos nem predizer,
por essas propriedades, o que poderia acontecer.

Segundo alguns cientistas, certos pontos do princípio da precaução já
estão em algumas normas, como seria o caso da aprovação de produtos quí-
micos e transgênicos. Isso, na verdade, não é em todo o mundo. Já existem
também desenhos e propostas sobre análise de risco ambiental de nano-
partículas. Eu não vou entrar em detalhes, mas essas sugestões de como
deveria ser essa análise já levam em conta as propriedades dessas novas
partículas, e alguns detalhamentos já estão sendo propostos. Essa caracteriza-
ção da exposição, o padrão de liberação no meio ambiente, o destino, a
biodisponibilidade, as concentrações, a bioacumulação estão ainda numa
fase inicial, mas não conheço nenhum estudo de risco completo. Conheço
alguns estudos, alguns deles já foram citados.

Um aspecto importante na questão da exposição ambiental é que
nanomateriais já são produzidos em grande escala. A grande escala, aqui, é
em quilos, mas em função de que, para ter um quilo, não sei quantos bilhões
nós vamos precisar, ou seja, é desta escala que estamos falando. Não é como
os efluentes de um processo de manufatura, uso e descarte, não há como
evitar que isso vá parar no meio ambiente. Não tem jeito, isso é próprio do
modelo das indústrias.

Também já foi comentado que muito desse material é de uso pessoal,
como cosméticos, e não tem como os resíduos não chegarem ao meio ambi-
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ente. Já existem relatos de detecção de algumas nanopartículas, inclusive no
lençol freático, a 20 metros, permanecendo ali por 4 a 8 semanas, segundo
um estudo de 2003. Não vou comentar os exemplos que já foram citados por
Jean-Pierre e gostaria de concentrar minha parte final no princípio da pre-
caução.

Um dos componentes do princípio da precaução – e vou chamar a aten-
ção para ele, pois para mim é dos mais relevantes – diz o seguinte: na pre-
sença de evidência de dano causado pela atividade, um número razoável de
alternativas deve ser considerado. Eu estava hoje de manhã pensando no
rapaz da Embrapa, que quer prolongar o prazo de validade da maçã; isso já
foi tentado com transgenia em tomate e não deu certo. Por que precisamos
comer maçã o tempo todo, podíamos ter outra fruta, não? É nesse sentido
que devemos colocar o princípio da precaução.

Talvez o que tenhamos de fazer, principalmente a comunidade científi-
ca, é olhar para um novo tipo de ciência que é chamado sound science, que é
a expressão estadunidense de uma ciência que não tem como traduzir, va-
mos chamar de ciência boa, e outra cujas características são de uma ciência
preventiva. Hoje nós temos nas sound sciences a separação da ciência e da
sociologia, as humanidades não fazem parte da ciência, das chamadas sound
sciencies. Nossa arrogância científica não permite que deleguemos a outros
uma análise, tem de ser entre nós mesmos, o consenso é muito fechado.
Deveria ser multidisciplinar, ou seja, adotando-se o sistema da precaução. A
solução pode ser cooperativa, não precisa ser individual. Então, em vez de
elaborar medidas diretas e poucas variáveis, uma vez que queremos isolar
certos fatores, na sound science teríamos de fazer uma análise de onde pode-
mos fazer interações, por exemplo, olhar a degradação no sistema biológico
de forma mais completa, olhar a questão socioambiental. É muito mais com-
plicado, evidentemente. Em vez de o tempo ser o tempo do molecular, o
tempo do organismo, de um ciclo, esse tempo tem de ser ecológico, um tem-
po evolutivo, o tempo da natureza, e ele seria muito maior; evidentemente
que a indústria não iria gostar disso.

Apesar de as evidências usadas serem mais empíricas, experimentais e
dedutivas, deveríamos ser mais analíticos, experimentais e qualitativos. Tal-
vez uma das questões mais importantes seja a presença da incerteza.  Nas
sound sciences, o que é incerto é colocado de lado, não conta para a tomada de
decisão. Colocamos a incerteza para tomar uma decisão, aí se torna realmente
preventiva. Então, as perguntas que deveríamos fazer hoje são: qual é a segu-
rança desse seguro, qual é o nível de risco aceitável? Tanto é que os governos
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dizem que você pode tomar até 60 miligramas de ciclamato de sódio por dia,
isso está escrito nas notinhas do rótulo da Coca-Cola, este é o seu limite Mas
nós podíamos perguntar o seguinte, em vez de dizer o quanto poderíamos
agüentar, quando a contaminação pode ser evitada por uma nova alternativa,
por que temos que usar a alternativa “a”, se vamos nos intoxicar ou poluir o
meio ambiente? Ou: qual a alternativa que menos degrada o meio ambiente?
Ou ainda: qual a necessidade da pertinência da atividade?

Falando em alternativa, gostaria de dizer que fiquei tão entusiasmado
com a história da maçã, hoje de manhã, que fui procurar uma fruta nativa
do Brasil, que a Embrapa gasta talvez R$ 100,00 por ano para manter um
banco de genoplasma; ninguém do Brasil faz pesquisa com ela. É uma fruta
deliciosa que tem no sul do Brasil, e hoje está lá na Nova Zelândia sendo
exportada para a Europa, chamada goiabeira-serrana ou feijoa. Então, não
precisamos ter maçã por 30 ou 40 dias, podemos passar depois da segunda
semana para outras frutas. Só para dar uma idéia para vocês, tentei procu-
rar hoje de manhã, não encontrei, mas na Amazônia os povos indígenas
domesticaram 80 de 120 espécies de frutíferas e, portanto, frutas é o que não
faltaria para fazer um rodízio no consumo.

Esses desafios são do Suisse Reinsurance, um banco suíço de ressegu-
ros. Eles disseram o seguinte: há o problema de que não há uma terminolo-
gia definida sobre o tema, pois, como já foi falado aqui, nem se sabe se existe
nano. Freqüência e severidade dos riscos seriam muito difíceis de estimar,
isto não é um ambientalista que está dizendo, é um economista. Não há
diretrizes nas normas, possibilidade de acumulação das reclamações.

Há 99 anos atrás, quando estava surgindo a indústria de sementes de
milho híbrido, um cientista – Hugo De Vries, não sei se vocês se lembram –
foi “redescobridor” das leis de Mendel. Aquele cara que é showman, 40 anos
depois, da genética, diz o seguinte: numa ciência aplicada como a genética
agrícola, o econômico domina o científico e determina o que é cientifica-
mente verdadeiro. Isto está num livro de melhoramento de plantas; no pró-
ximo ano eu vou dizer “há cem anos atrás...”

Para concluir, a questão da percepção pública. Como sempre, somos
poucos os que têm a capacidade de se dedicar e de estudar, mas há uma
considerável ansiedade pública a respeito das novas tecnologias que podem
afetar o nível de responsabilidade. Talvez a grande lição – e eu coloquei isto
– que o banco suíço tenha hoje é de que a percepção pública conseguiu, na
Europa, quase barrar uma tecnologia, não barrou totalmente, mas atrasou
enormemente e diminuiu um grande avanço, um avanço significativo numa
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certa época. Se a sociedade, se a Comunidade Européia vai continuar fazen-
do isso é uma outra história, mas pela primeira vez uma tecnologia tem sido
enfrentada pela percepção pública. Agora, vai ser muito mais difícil chamar
a atenção do cidadão comum. Ele vai ter maior capacidade de conhecer as
nanotecnologias do que os transgênicos, que era uma coisa um pouco mais
visível. Na biotecnologia, pelo menos, há uma planta ou um animal, já  na
nano vai ser mais difícil. Mas, de qualquer maneira, é uma possibilidade.

Para isso, talvez tenhamos de romper esse círculo vicioso de só o Estado
decidir junto com a indústria e a comunidade científica, e abrir espaço para
a sociedade. Temos de começar a romper esse modelo, em termos de go-
vernança. Muito obrigado.

Ruy Braga – Obrigado, Rubens. Gostaria agora de chamar Paulo Martins
para fazer sua exposição.

Paulo Martins – Bem, nós vamos discutir com vocês aqui. Não sei se
vocês observaram aqui na faixa, o dia oito é um dia comum aos dois seminá-
rios. Daí o título que coloquei em minha apresentação – Nanotecnologia e
Meio Ambiente na Perspectiva dos Trabalhadores. Eu vou ousar aqui fazer
uma apresentação que procure apresentar uma visão do que poderia ser
essa relação entre nanotecnologia e meio ambiente na perspectiva dos tra-
balhadores.

Tenho procurado refletir, já há algum tempo, sobre a sociedade em que
vivemos, e do meu ponto de vista ela é insustentável por várias razões. A
Renanosoma, da qual fazemos parte e eu coordeno, está realizando esses
seminários.

Um dos pontos que eu gostaria de apresentar é esta afirmação de Edgar
Morin. Morin já foi citado aqui várias vezes, ele diz que a nave espacial
Terra é movida por quatro motores associados e ao mesmo tempo descon-
trolados – a ciência, a técnica, a indústria e o capitalismo. O problema está
em estabelecer o controle sobre esses motores. Os poderes da ciência, da
técnica, da indústria e do capitalismo devem ser controlados pela ética, que
só pode impor seu controle por meio da política. Então, acho que temos de
procurar refletir sobre a questão da nano e do meio ambiente; concordo com
Morin dentro deste contexto.

Mas também tem esta citação do diretor da Unesco, Koishiro Matsura:
“No futuro, o potencial de desenvolvimento da sociedade vai depender me-
nos da sua riqueza natural do que da sua capacidade de gerar, difundir e
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utilizar conhecimento”18. Aqui ele está observando que no futuro possivel-
mente as questões relativas à riqueza natural tenham importância menor.
Terão importância outras coisas que não a riqueza natural, mas aquilo que é
produzido pelo conhecimento.

Como tinha dito, minha ponderação e meu pressuposto são esses, a
sociedade atual é insustentável, tanto para o planeta que habitamos como
para a maioria de sua população. O que temos, portanto, é uma ordem de
um mundo a superar. É neste sentido que tenho tentado fazer algumas re-
flexões e, junto a estas questões, de uma perspectiva dos trabalhadores.

Tenho procurado refletir sobre um processo de construção de uma socie-
dade sustentável, e aqui surge a primeira diferença. Não trabalho com o con-
ceito de desenvolvimento sustentável, tenho procurado trabalhar com outro
conceito, que é o de sociedade sustentável caracterizado, grosso modo, como
não-capitalista e a questão ambiental entendida como fator de restrição de
primeira ordem às atividades econômicas. Portanto, quando chegarmos a
uma sociedade em que a questão ambiental for entendida como fator de restri-
ção de primeira ordem às atividades econômicas, estaremos chegando a uma
sociedade sustentável. Mas hoje a sociedade em que vivemos é insustentável
e há alguns autores, fundamentalmente James O’Connor, Marx, etc., que tra-
balham a segunda questão da contradição do capital. Quero discutir com
vocês a questão da segunda contradição do capital e a nanotecnologia. Mas
qual é a segunda contradição? Capital versus natureza.

A primeira contradição é conhecida, capital versus trabalho. Vamos
tentar refletir sobre essa segunda contradição, capital e natureza. Então,
como ficamos nisso? Digamos que a concepção dessa segunda contradi-
ção, grosso modo ou em síntese, é a seguinte: a reprodução do capital e a
reprodução ampliada do capital se dão em um ritmo muito mais intenso,
rápido, do que a reprodução do ciclo da natureza. Então, dentro deste pa-
norama, dentro desta tendência, em algum momento teríamos o esgota-
mento dos recursos naturais em função desta reprodução e da reprodução
ampliada do capital.

Na perspectiva da nanotecnologia e a construção de uma nova nature-
za, a nanotecnologia estaria possivelmente rompendo com essa segunda con-
tradição, capital versus natureza, na medida em que se diz que a nanotecno-
logia, genericamente, para fabricar os mesmos produtos utiliza menos ener-

18 MATSURA, K. Partilha do conhecimento. Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2006. Tendên-
cias e debates, p. A-3.
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gia e menos matéria-prima? Isto vamos ver um pouco mais à frente, mas
também gostaria de discutir a questão da nanotecnologia no processo de
construção de uma nova natureza, porque possivelmente essa nova nature-
za também teria influência na questão da segunda contradição.

Então, o que faz a nanotecnologia? Quebra a barreira entre o que é orgâni-
co e o que é inorgânico. Portanto, antes do domínio da produção do conhe-
cimento no campo da nanociência e nanotecnologia, a humanidade não ti-
nha a possibilidade de juntar o orgânico e o inorgânico, e passamos a tê-la.
Isto não é só um fato, mas um marco na história do desenvolvimento da
ciência, um marco também dentro deste contexto que estou procurando dis-
cutir aqui.

O segundo ponto a refletir é a construção de novos materiais a partir de
elementos químicos naturais e sintéticos, o que também apontaria para a
possibilidade de se terem, de forma incomensurável, novas fontes, colocar
matéria-prima para a continuidade da produção e da produção do capital, à
medida que você pode combinar de n formas os átomos, produzindo n ma-
teriais e novas formas. Aí também há sentido em refletir se isso pode interfe-
rir na segunda contradição.

Aqui há outra coincidência, Gian Carlo D. Ramos também já se referiu a
algumas coisas que já estão por aqui; embora não tenhamos combinado, vai
aparecer aqui a questão da sustentabilidade em relação à nanotecnologia.
Em “Nanotecnologia, meio ambiente, oportunidade e riscos”, Gian Carlo
vai elencar, no seu entendimento, quais seriam as oportunidades e quais
seriam os possíveis riscos.

E, novamente, aqui é mais ou menos semelhante àquela citação do dire-
tor da Unesco, a concepção de que o objetivo, o novo desafio é que chegue-
mos a um novo patamar que possa contribuir para a melhoria da qualidade
de vida com um uso menor dos recursos naturais, e possamos ter cresci-
mento econômico com contribuições da tecnologia para isso.

Gian Carlo já citou a questão dos chips e o que está por trás dela do
ponto de vista do uso de materiais, de matérias-primas, e a comparação do
PC, do notebook, handbook e a intensidade de uso de material: atrás de um
chip de 9 gramas, há 20 quilos de material usado; Gian Carlo deu outros
exemplos semelhantes referindo-se a uma mochila ecológica.

É esta a primeira reflexão: a nanotecnologia, digamos, do ponto de vista
ecológico, é uma coisa bastante interessante ou não? Estamos vendo aí que
temos problemas. Há um outro exemplo, da utilização de uma bicicleta hi-
tech, porque ela tem um peso bastante pequeno, mas ao utilizar na composi-
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ção de seu quadro uma mistura que implica componentes nano, apresenta
conseqüências também mais ou menos semelhantes. No texto original que
Gian Carlo e eu temos utilizado19 é apresentada a comparação entre os tipos
de bicicletas, nas quais há fibra de carbono com componente nano.

Há o nosso conhecido exemplo, o do vidro autolimpante, pois há carros
na Alemanha que já aboliram o limpador de pára-brisas para usar um vidro
dessa natureza, que também traz questões: poderá ser reciclado como os
vidros comuns? É preciso fazer essas reflexões sobre a questão da nano-
tecnologia e o uso eficiente das fontes, dentro desses itens relacionados. Os
“nano-otimistas’, quando lerem as pesquisas de Volker Turk, terão de refle-
tir um pouco mais para ver se a coisa é tão boa assim.

Gostaria de avançar nas reflexões. A primeira é se a nanotecnologia vai
ou não proporcionar o fim da segunda contradição, entre capital e nature-
za. A imensidão de possibilidades que ela apresenta, de colocação de novos
materiais, o fato de juntar o animado com o inanimado, isso significa que a
dinâmica de reprodução do capital e a reprodução ampliada do capital –
que implica o uso de determinadas quantidades das matérias-primas, dos
ecossistemas ou do planeta –, poderá este processo, mediante toda essa
possibilidade posta pela nanotecnologia, superar essa segunda contradi-
ção? Esta é uma questão que particularmente me desafia a continuar a re-
fletir.

A segunda é a questão do fim da poluição ou degradação de processos
produtivos. Nodari também falou aqui sobre novas partículas que poderiam
fazer isso e se colocar enquanto elementos poluidores, degradadores, etc.

Como nós estamos pensando também em relação à questão dos traba-
lhadores, podemos dizer que as nanotecnologias também são intrinsecamente
antidistributivas? Quer dizer, elas necessariamente significam ter de utili-
zar, para desenvolver pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou nanociência e
nanotecnologia, grandes quantidades de recursos, o que significaria neces-
sariamente serem antidistributivas? Seria necessário ter de concentrar  para
produzir tanto a pesquisa como os produtos? Ocorreria um  incremento dos
ganhos dos investidores e não dos trabalhadores? Nós temos visto que
tecnologias anteriores provavelmente se situam neste âmbito, de incrementar
os ganhos dos investidores e não os dos trabalhadores. Há a questão da

19 TURK, V. Nano & the environment. Wuppertal: Wuppertal Institute for Climate, Environ,
Energy, 2006. p. 20. Disponível em: <http://www.wupperinst.org>. Acesso em: 10 jul. 2006.
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organização dos trabalhadores, a força que têm nesse embate com quem
possa conseguir a distribuição desse processo.

Terceira questão: empresas que desenvolvem nanotecnologia são as que
se opuseram ao bem-estar social, à proteção ambiental, à sindicalização dos
trabalhadores? Quem é que está produzindo isso, do ponto de vista das
empresas?

Quarta questão: o negócio usual irá proporcionar mais cenários degra-
dantes de regressão social e ambiental? O sentido é, vai acirrar, vai apro-
fundar, digamos, a situação social que temos, de regressão social e ambiental
ou, pelo contrário, vamos superar isso?

E a última: a nanotecnologia como indutora da transformação de uma
preocupação ambiental em uma restrição direcional ao desenvolvimento
tecnológico. Este é um dos itens importantes do texto que está neste livro, O
desafio da sustentabilidade20, em que eu procuro argumentar sobre o processo
de construção de uma sociedade sustentável, onde entra a questão de se
construir um ambiente que leve a uma restrição direcional de caráter
ambiental, para que as tecnologias de caráter ambiental sejam adotadas no
universo das empresas; tem toda a argumentação no livro.

Será a nanotecnologia indutora de trajetórias pró-sustentabilidade? En-
tra neste contexto também, ou será um fato consumado? Ou teremos de
encará-la enquanto fato consumado?

Como estamos no âmbito deste seminário também dos trabalhadores,
ao apresentar esta proposta de sociedade sustentável, minha concepção é a
de que os agentes históricos, nesses processos fundamentais, seriam os am-
bientalistas e os trabalhadores. Estes seriam, digamos, os agentes sociais
importantes neste processo em que se pudesse chegar a uma sociedade sus-
tentável.

Mas as relações entre os trabalhadores e os ambientalistas também não
são muito próximas, para não dizer outras coisas. Eu cito aqui outro livro
para começar a discutir essas questões relativas a trabalhadores e ambienta-
listas: de Alain Bihr, Da grande noite à alternativa, em especial o capitulo 7, “A
crise ambiental”21. Há um capítulo sobre a crise ambiental em que ele discu-

20 VIANA, G.; SILVA, M.; DINIZ, N. (Org.). O desafio da sustentabilidade: um debate sócio
ambiental no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2001. p. 97-131.

21 BIHR, A. Da grande noite a alternativa. O movimento europeu em crise. São Paulo: Boitempo,
1998. p. 123-142.
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te exatamente isto, ele diz o seguinte: “Para os trabalhadores, os ambien-
talistas são pessoas que querem a preservação do mico-leão, e os enqua-
dram nesta categoria de preservar a natureza, não se importando com ques-
tões relativas ao trabalho, por exemplo”.

Para os ambientalistas, os trabalhadores são vistos como produtivistas
e Alain Bihr argumenta o quanto, na visão dele, o movimento sindical tem
sido, ao longo das últimas décadas, realmente produtivista. Ele traça um
panorama que, do ponto de vista tanto dos ambientalistas como dos trabalha-
dores, é uma boa fonte para se começar a discutir essa relação necessária, de
forma a atuar conjuntamente para instalar um processo para que se possa
chegar a essa sociedade sustentável, que eu tento conceituar e cujo processo
procuro indicar como seria.

E aí entra a nanotecnologia. Neste processo de construção de uma socie-
dade sustentável em que, penso, os atores centrais seriam os trabalhadores e
os ambientalistas, é preciso que ambos tenham conhecimento do que seja a
nanotecnologia e quais são as questões que ela está colocando. No meu pon-
to de vista, é discutir se ela tem a capacidade ou não de superar essa segun-
da contradição entre capital e natureza, com essas qualificações que ela tem
e que eu procurei aqui apresentar.

Isto representa uma preocupação e uma reflexão que venho fazendo e
venho acumulando, acrescentando mais algumas coisas. No segundo semi-
nário, eu não pude acrescentar esses aspectos que trouxe agora, relativos a
tudo aquilo que está por trás da nanotecnologia, que faz com que se carre-
gue uma mochila que também a torna problemática.

Venho procurando acrescentar elementos nesta linha de reflexão. Creio
que poderemos acrescentar mais um pouco com a atividade de sexta-feira,
na Fundacentro, com as questões mais diretamente ligadas aos trabalhado-
res. Essa era a minha contribuição.

Debate

Ruy Braga – Obrigado, Paulo. Eu queria agradecer por todas as exposi-
ções aos palestrantes e passar a palavra a Aline Arcuri, para que ela possa
tecer os comentários. Na seqüência, abrirei para as intervenções do público.

Aline Arcuri – Boa tarde a todos. Tenho a impressão de que esta mesa
nos instigou muito a refletir sobre a necessidade de que esta discussão
extrapole um evento dessa importância, com a participação de 30, 40 pesso-
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as. Realmente, temos de levar isso para um público muito mais amplo e,
principalmente, com uma linguagem decodificada. Por enquanto, acho que
é uma linguagem muito árida para que atinja a maioria das pessoas.

Praticamente, todas as observações que tentei fazer aqui para cada um
dos palestrantes vão nesta linha, de como poderemos fazer para ampliar
esta discussão.

Para Gian Carlo, por exemplo, gostaria de saber que experiências já exis-
tem, já que ele vem de um outro país, se existe alguma experiência nesse
sentido, se existe algum movimento social mais amplo, que experiências ele
poderia identificar nesse sentido, de trazer para a discussão a sociedade,
para que possamos extrapolar essa discussão.

Para Leroy, queria fazer um comentário – pela forma como ele colocou
parece que, mesmo que a nanotecnologia não tivesse conseqüência ambiental,
não tivesse poluentes, não usasse matéria-prima, não fosse danosa para a
saúde dos trabalhadores, há um aspecto de mudança do paradigma huma-
no. Quer dizer, se estamos podendo eventualmente criar um novo ser vivo,
que não é mais o ser humano, um ser artificial, mas que também tem várias
emoções, de repente criamos uma sociedade só de loirinhos de olhos azuis,
que não tem sentimentos, mas que não precisa de sustentações, porque é
quase auto-sustentável. Acho que essa reflexão é muito séria e estimula, in-
clusive, a ampliar a discussão.

Esses pontos que foram levantados são muito sérios e foram, para mim,
realmente bastante impactantes. Ao refletir sobre esse aspecto, que extrapola
bastante esta discussão, apenas da nanotecnologia, você está criando condi-
ções técnicas, objetivamente, de construir um novo tipo de vida no planeta.
Aí não tem importância que tudo se destrua, porque essa nova forma de
vida vai sobreviver. Como é que fica isso, será que é isso que queremos?
Para Rubens Nodari, minha questão vai nesse sentido. Quando ele começou
a apresentação, já tinha até programado para perguntar se existem, hoje,
metodologias de avaliação dos impactos dessas nanopartículas. Ele falou
que não existem, então acho que só há uma saída, que é realmente o princí-
pio da precaução. Evidentemente, o princípio da precaução não será espon-
taneamente aplicado pelas empresas, nem pelos pesquisadores, nem pelo
grande investimento que está sendo feito. Ele passa necessariamente por
ampliar essa discussão, e se não fizermos um grande movimento de mo-
bilização isso nunca vai acontecer.

Eu trabalho na Fundacentro e estamos justamente propondo para o pró-
ximo ano começar uma pesquisa na área de nanotecnologia relacionada aos
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trabalhadores. O que me chamou a atenção é que, antes de saber a avaliação
ambiental de partículas que existem no ar, precisamos fazer com que os tra-
balhadores percebam a gravidade e a necessidade de se envolverem nessa
discussão. Não adianta querer financiamento para um enorme laboratório
para desenvolver metodologias de impacto, porque isso demora e, enquan-
to isso, as pesquisas de novas partículas estão se desenvolvendo, estão sen-
do colocadas no mercado.

E aí me estimulou para que essa pesquisa, este projeto que estamos pro-
pondo para a Fundacentro seja bastante focado na capacitação dos trabalha-
dores, para justamente aumentar a luz da consciência deste momento que
estamos vivendo, de mudança de paradigma de vida e até de ser humano.
Talvez para eles seja uma discussão a ser feita mais para a frente, mas é
necessário que seja posta. E se a maioria da população votou no Lula, isso
permite avaliar que boa parte de nossa população sabe quem é que está do
lado dela.

Nesse assunto, precisamos fazer com que saibam quem é que está do
lado deles. É essa estrutura já montada que viabilizou isso, não foi gratuita-
mente que a população hoje votou, fez uma opção. Fruto de muito trabalho,
fruto de muita reunião com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST), com muitas frentes de trabalho, foi com muito custo que se
chegou a isso. Eu acho que toda essa rede de trabalho que já está sendo feita
nas questões econômicas também pode ser utilizada para ampliar a discus-
são para essas novas nanotecnologias, que são muito impactantes, com cer-
teza, para a vida de todos e para a própria humanidade, como foi colocado.

Para Paulo Martins, um comentário em relação à sua última observa-
ção, de que os trabalhadores sempre se opuseram aos ambientalistas, nas
questões em geral. Os ambientalistas sempre propõem fechar as indústrias
poluidoras, mas os trabalhadores não querem porque vão perder o empre-
go. Na verdade, na nanotecnologia colocamos todo mundo no mesmo bar-
co, porque uma das características da nanotecnologia é justamente a melhoria,
a eficiência da exploração da natureza, com menos mão-de-obra. Mas com
todas as conseqüências que ela pode ter para o meio ambiente, para a saúde,
ela também vai provocar desemprego. Você aumenta enormemente a efici-
ência dos métodos, apesar de gastar muito mais matéria-prima, mas as pes-
soas que fazem aquela transformação são em número muito menor, as má-
quinas fazem a maior parte do trabalho. Eu vi nessa feira de nanotecnologia
que, para você produzir esses sensores na agricultura, todas as soldas, toda
a montagem é feita por robôs. É gasto menos material para pôr na terra, que,
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claro, é uma terra ultrapura, que precisa de muita matéria-prima para che-
gar naquela quantidade, mas tudo foi feito automaticamente.

Então, acho que essa discussão da nanotecnologia vai unir os ambien-
talistas com os trabalhadores, porque os dois setores vão estar impactados
com ela, tanto o meio ambiente em geral como a diminuição dos postos de
trabalho, porque os impactos são decorrentes do aumento de eficiência dos
processos produtivos em função da tecnologia. Obrigada.

Ruy Braga – Obrigado, Aline. Novamente, respeitando a seqüência,
gostaria de passar a palavra para Gian Carlo Delgado Ramos, depois para
Jean-Pierre Leroy, Rubens Nodari e Paulo Martins.

Gian Carlo D. Ramos – Diria três coisas, rapidamente. A primeira, que
acho muito importante ser dita, é a dimensão militar da nanotecnologia, e
não vou explicar, mas vou falar resumidamente em termos do impacto
ambiental, um exemplo que pode ser muito esclarecedor.

O Pentágono desenvolveu uma estrutura para ampliar a capacidade do
Antrax ficar no ar durante mais tempo, e assim causar mais mortes. Foi em
1996 ou 1997 que essa informação saiu.  É claro que em 2002, um ano depois
da iniciativa nacional de tecnologia dos Estados Unidos ser aprovada, o
governo veio com essa inovação dizendo que estava usando esse tipo de
partícula, para detectar o Antrax, porque é uma partícula que adere ao Antrax;
eles a estavam usando como arma de defesa e não como arma de ataque.
Mas a verdade é que essa mesma partícula também poderia ser usada pelo
Pentágono para aumentar a taxa de mortalidade do Antrax. Então, se esse
tipo de tecnologia for usada em nanoarmas, sabemos que não há nenhum
tipo de controle sobre seu desenvolvimento.

Outra coisa relacionada à sua pergunta, o que você quer dizer com per-
cepção pública? Porque, como sabemos, andamos nas ruas, perguntamos
para as pessoas e a primeira resposta é: “nano o quê?” O primeiro artigo
sobre nanotecnologia que escrevi se chama “Nano o quê?”, porque ninguém
sabe do que se trata.

Em lugares com mais pessoas alfabetizadas, Estados Unidos e mesmo
na Europa, por exemplo, sobre informação sobre o ar e o barômetro, em
2005, 20% dos europeus não estavam interessados em problemas de ciência
e tecnologia; 8% achavam que poderiam se interessar se esse tipo de
tecnologia estivesse relacionado ao telefone; 35% disseram que estavam muito
mal informados sobre novas tecnologias, enquanto 53% achavam que esta-
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vam mais ou menos informados. Então, nesses países que desenvolvem a
maior parte da tecnologia e ciência, as pessoas não se importam ou não es-
tão muito bem informadas; 71% disseram que nunca participaram de uma
conferência sobre ciência e tecnologia, mas 3% ocasionalmente liam alguma
coisa a respeito, além das revistas populares sobre o assunto.

A experiência de outros países na construção de redes e expansão da
discussão na América Latina é praticamente nula. Vamos apresentar uma
rede latino-americana em tecnologia e sociedade, nos próximos dois dias, e
estamos tendo problemas para encontrar pessoas na região que trabalhem
com tecnologia da perspectiva dos cientistas sociais, então acho que as ex-
periências são muito limitadas. Na Europa e nos Estados Unidos há um tipo
de comunicação muito difícil com as pessoas, principalmente por causa dos
problemas da língua, é muito difícil entender tecnologia e é também muito
difícil entender as pessoas que trabalham em nanotecnologia.

Por exemplo, eu trabalho com nano desde o ano 2000 e, para mim, todas
as vezes que tento tratar do assunto, realmente é muito difícil, as pessoas
não têm nenhuma idéia do que seja nanotecnologia, como os nanotecnólogos
fazem pesquisas. Quando eu vim para cá, alguém me disse que os
nanotecnólogos não vêem os átomos, eles interpretam o que a máquina vê.
Tem uma máquina, um software que transforma aquilo em alguma coisa
interpretável. Então entrei numa discussão com dois especialistas que fa-
zem pesquisas em nanotecnologia, porque um deles dizia que os instru-
mentos eram perfeitos e o outro, que os instrumentos tinham incertezas.
Vemos que nem mesmo dentro do grupo de nanotecnólogos existe acordo,
eles ainda não sabem quais são as capacidades da nanotecnologia. Com essa
codificação da linguagem, a codificação do discurso realmente foi invadida
por uma tintura política. Hoje eu estava discutindo com Chris o fato de a
nanotecnologia estar realmente muito envolvida com a política.

E há um grande debate sobre a geléia cinza – a grey goo. Isso é chamado
de idéia de ficção científica, mas muitas das expectativas de nanotecnologia
propostas pelos políticos também são ficção científica. Então, temos proble-
mas em escolher quem está falando a verdade, onde está a realidade. Preci-
samos escolher em quem vamos acreditar, por isso é importante entender as
coisas a longo prazo, entender como as coisas vão acontecer. Os Estados
Unidos e a Europa estão trabalhando principalmente com os impactos das
nanopartículas, eles não querem discutir a sério as implicações a longo pra-
zo. Por isso é importante tentar pegar os termos e tentar defini-los, porque,
quando falamos em ética, de que tipo de ética estamos falando? Estamos
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com muitas expectativas e temos vontade de arriscar; se tivermos expectati-
vas menores, nossa possibilidade de arriscar já não é tão grande.

Ruy Braga – Obrigado, Giancarlo. Jean-Pierre, por favor.

Jean-Pierre Leroy – Acho que não me fizeram perguntas, mas veja, por
exemplo, como nós tentamos fazer a relação entre transgênicos e a questão
das mulheres. Toda a tecnologia, o uso de pesticidas, insumos químicos e
outros da indústria química aos poucos produzem baixa de fertilidade, tan-
to masculina como feminina. E quem produz isso, essa concentração de in-
dústrias, está dos dois lados, do lado que produz e do outro lado também,
das técnicas fazendo as conexões com as técnicas de reprodução.

O que acontece é que essas tecnologias da reprodução estão chegando
em tempo para justamente, em parte, resolver o problema da baixa fertili-
dade masculina e feminina.  Então, o que foi uma conquista para o movi-
mento das mulheres, a conquista da autonomia do seu corpo, da sua vida,
das suas escolhas, hoje foi capturada, seu corpo está sendo capturado pelo
mercado. No I Fórum Social Mundial, fiz uma discussão com colegas da
Fiocruz e mulheres e movimentos feministas. Eu disse: “olha, não daria
para fazer uma conexão, vocês não se preocupam com a questão dos
transgênicos e depois vocês acham também que nós não nos preocupamos
com vocês”. E as mulheres disseram: “nós nos preocupamos em obter al-
guma conquista e você já quer que nos preocupemos com outra coisa?”
Então esse é um caminho, que hoje já está mudando, e ampliar a discussão
é uma estratégia permanente, múltipla para envolver os poucos os atores,
os setores.

Agora, se não entendo bem o que são, hoje, os transgênicos, um campo-
nês entende muito bem, ele pode não entender do processo genético, da
manipulação genética, mas ele entende muito bem o que significa, porque
ele vive este impacto. O que ele precisa saber não é o detalhe técnico, e sim
o suficiente para evitar uma manipulação. Essas sementes que gerações de
camponeses produziram, que eram propriedade coletiva, hoje estão sendo
capturadas e, além disso, estão sendo manipuladas, e as empresas dizem
que nós não temos mais nada a ver com isso, enquanto 99% da semente
transgênica é deles. Eles sabem muito bem o impacto que tem e é suficiente.
Então, para nanotecnologia é algo que se vai produzir e estou convencido
que sim, tem muita gente que vai estar interessada; cada vez que se inventa
alguma coisa, pode ter certeza que vai cair em cima da população.
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Tem todo esse trabalho lento de discussão, de confronto, de participa-
ção, de fazer um evento conjunto, a área científica e setores da sociedade,
acho que este é o nosso caminho. Obrigado.

Rubens Nodari – De fato, não há uma metodologia pronta, mas sobre
metodologia eu gostaria de dizer o seguinte. Existem pessoas que estão pen-
sando, ao analisar como são diferentes as partículas, porque existe uma di-
ferença enorme entre elas.

Na minha concepção, o problema é que quem desenvolve a tecnologia
não está preocupado com isso; não vou criticar meus colegas de governo da
Embrapa, que não estão aqui. Quem desenvolve o produto não está interes-
sado, não discute, não debate a questão das implicações. Pode até debater,
mas não as incorpora. Esses diálogos nós tentamos com os transgênicos, é
como um diálogo de mudos, cada um fica com a sua opinião e não tem jeito.
A experiência com os transgênicos demonstra que, embora existam
metodologias razoáveis para fazer avaliação de risco, ela não é feita. E digo
mais, eu estava lendo um processo que vai entrar na pauta da CTNBio, so-
bre uma empresa que produziu um milho resistente a um herbicida e pediu
permissão às autoridades dos Estados Unidos para fazer experimento de
campo. A empresa alegou o seguinte: o milho é uma planta que já está do-
mesticada, não sobrevive sozinha, não tem perigo ambiental por esse lado.
Esse gene não vai transformá-lo numa planta daninha invasora, então não
vai afetar outras plantas. A maneira de cultivar esse milho não vai ser dife-
rente das outras, só aplicar o herbicida em cima. A empresa foi colocando
uma série de premissas, concluindo que não tinha perigo ambiental. Quan-
do é a liberação para o comércio, é a mesma coisa, não tem um estudo.  Essa
empresa pega a documentação em inglês, sem traduzir, e pede autorização
para a CTNBio, e isso são os estudos ambientais.

Então, com todo o debate, e embora haja uma percepção pública muito
grande em relação aos transgênicos, os detentores das tecnologias não in-
corporaram as metodologias que hoje, para os transgênicos, são razoáveis.

Estou falando isso para dizer mais duas coisas. Estou há quase quatro
anos no governo e fui descobrir há um mês atrás que existe um grupo gover-
namental que discute questões de biotecnologia para levar para o Codex
Alimentarius da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Ali-
mentação (FAO); eu não sabia, fui pego de surpresa. Aí há uma briga inter-
na no governo, uma parte quer a equivalência substancial como critério de
análise de risco. Não sei se todos estão familiarizados com a equivalência
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substancial. Resumidamente, equivalência substancial é o seguinte: eu pego
uma planta de milho transgênico e vou medir o teor de gordura, carboidratos,
aminoácidos e assim por diante.  Se aquele valor que eu encontrar estiver no
intervalo de variação para a espécie, são equivalentes. E, sendo equivalen-
tes, só faço um outro teste. Parte do governo quer que isso seja estabelecido
agora em nível mundial, dentro do Codex; isso já foi feito para plantas e
microorganismos.

Agora, com a questão dos animais, parece que está um pouco mais com-
plicado. Parte da comunidade científica e parte do governo acham que essa
metodologia está OK, mas ela é insuficiente do ponto de vista científico.

Como poderíamos superar isso? É muito difícil, mas eu acho que quem
desenvolve, ou seja, na proposição, no projeto, já deveria fazer constar a
análise de risco, porque daí o proponente de uma atividade já sabe quanto
vai gastar com aquilo e ele mesmo pode ir sentindo os problemas. Mas para
isso nós precisamos ter o controle social, porque, por exemplo, o Ministério
da Ciência e Tecnologia vem apoiando projetos de implementação e desen-
volvimento de nanotecnologia sem análise dos riscos. Não adianta um ou-
tro fazer análise dos riscos, não adianta eu desenvolver o produto e o Paulo
analisar os riscos; não adianta. Tem de estar no mesmo projeto e, para isso,
só o controle social. Eu acho que o controle social tem de avançar sobre a
ciência, não vejo outra forma.

Quer dizer, há duas formas. Uma – concordo com Leroy aqui –, que nós
temos de continuar a fazer o debate como fizemos com os transgênicos,
embora tenhamos um cenário não muito animador, mas a sociedade está
razoavelmente conscientizada e temos de fazer o debate; outra, temos, em
paralelo, de tentar um controle social sobre os projetos, temos de modificar
a maneira como esses projetos são aprovados. Era isso que eu gostaria de
lembrar.

Paulo Martins – Tenho uma boa notícia para dar nesse campo da infor-
mação, da discussão. Nós submetemos um projeto ao Edital n° 12/2006, do
CNPq, que era o edital de divulgação científica. Nós submetemos um proje-
to chamado “Engajamento público em nanotecnologia”.

O projeto foi aprovado; com corte, mas foi aprovado. Então, um dos
objetivos do projeto é fazer um programa semanal sobre nanotecnologia via
internet. Então, o sentido é ter, de um lado, pesquisadores da área de Ciên-
cias Humanas, gente da nossa rede, das nossas relações, e, de outro, pesqui-
sadores da chamada área hard, quem está produzindo nano, etc.
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Nós temos contato com as várias redes, vários deles encaminharam car-
ta de apoio a esse tipo de projeto. Então, de um lado, ter esse debate num
mesmo programa, o debate com esses dois tipos de pesquisadores, e, de
outro lado, estar conectado previamente com alguma entidade, que pode
ser um sindicato, uma escola, pode ser associação, enfim, vai depender tam-
bém da nossa capacidade de relação para fazer essa articulação.

 Um dos primeiros passos nesse sentido nós demos aqui em São Paulo,
com a sigla Apeoesp, quem é de São Paulo conhece, é o sindicato dos profes-
sores da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. Então, com esse
sindicato – que tem áreas de pesquisa, aliás, desenvolve um projeto na ques-
tão da saúde do trabalhador, outro na reforma agrária – nós vamos iniciar
esse projeto, e aí sim estaremos conectados com uma escola, com professo-
res; digamos que este é um dos objetivos do projeto.

Vamos ter de nos mobilizar para fazer isso. Também o projeto, e aqui eu
falo com meus colegas de rede, cada um nas capitais em que estão, contem-
pla minha ida a 11 capitais brasileiras para fazer uma atividade pública so-
bre nanotecnologia. Então, efetivamente terei de contar com o apoio de cada
um dos colegas que estão nas capitais do Brasil, para que possamos, ao lon-
go de 2007 e 2008, fazer essa atividade pública sobre nanotecnologia. Vamos
tentar nesse âmbito fazer esse tipo de projeto.

A segunda questão é responder a Aline, e diria que sou menos otimista
que você, dada a história pregressa do ponto de vista dos trabalhadores e
dos ambientalistas, dos encontros e desencontros. Eu acho que ainda faço
parte, mas, enfim, fui um dos fundadores da Comissão Nacional do Meio
Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e num primeiro mo-
mento ainda, na ECO 92, com certo suporte, com certa atividade, mobilização
etc., e depois da ECO 92, efetivamente, numa linha descendente de atuação,
de envolvimento e de importância, do ponto de vista da CUT. Quer dizer,
quem é secretário lá na Comissão Nacional do Meio Ambiente da CUT é
aquele que não faz parte da divisão de poder interno da CUT.

 Se vocês forem ver os anais da IX Plenária da CUT, está lá, a CUT é a
favor de uma sociedade sustentável, embora não tenha discutido qual é o
significado do que seja sociedade sustentável.

Quando vejo o ponto de vista dos amigos e colegas ambientalistas, não
tem também uma reflexão. Como diz o Alain Bihr, e eu concordo, a luta
ambientalista também é uma luta no sentido de mudança da sociedade ca-
pitalista, e a nanotecnologia entra nesse patamar cada vez mais alto da ques-
tão. Então, se trabalhadores e ambientalistas vão estar submetidos a esse
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tsunami, como disse Richard Dulley, até onde vão identificar este tsunami?
Estão ambos no mesmo barco e possivelmente vão afundar juntos. Este é
meu ponto de vista, tenho menos otimismo que você.

Mas talvez esse projeto nosso da informação, de desenvolver essas dis-
cussões de forma mais constante, semanalmente, com um veículo que pode
proporcionar acesso mais democrático, mais fácil do que ter de viajar, cada
um no seu lugar, uma hora por semana, não vai tomar um tempo muito
maior de cada um. Nesse sentido, acho que podemos avançar e eu não deixo
de ser otimista em relação a isso, só que fico meio lá, meio cá, com um pé
atrás.

Jean-Pierre Leroy – Hoje de manhã, falei a João Pedro Stédile que eu
vinha para cá no final da mesa, pois este era um debate de que seria impor-
tante participar.

Ruy Braga – Recebi uma questão de Sônia Dalcomuni; então, temos três
questões que vou apresentar e depois o pessoal da mesa responde. Acho
que é melhor Chris Phoenix falar antes, por causa da tradução. Por favor,
Chris.

Chris Phoenix – Serei breve. Obrigado a todos vocês por uma discussão
tão interessante. Antes, quero explicar sobre aquele negócio da criação do
uso do revestimento para maçãs; é principalmente para pessoas em lugares
onde a comida não está disponível o ano todo. Vocês sabem que isso pode
ter conseqüências para a saúde, mas o fato de não ter comida fresca o ano
todo é também um problema nas regiões frias, onde não temos produção de
alimentos o ano todo.

Gostaria de fazer um comentário sobre o tipo de discussão que ouvi.
Ouvi coisas muito interessantes e considerações sobre riscos, sobre se as
crianças já nasceriam contaminadas, o que é uma linguagem provocativa, e
invocações de Hitler também para criticar tecnologias que não são muito
bem entendidas. Eu gostaria de lembrar que muitos movimentos progres-
sistas e revolucionários na história recente foram envenenados por medo e
radicalismo. Ouvi preocupações legítimas abordadas aqui e que estão sen-
do levantadas há muitos anos.

Mas o que ouvi aqui hoje é que há mais medo; nos últimos dias já gasta-
mos muitas horas em ofensas tanto da mesa quanto da platéia. E ontem ouvi-
mos por muitos minutos uma coisa que eu só poderia chamar de pornografia



305
SESSÃO 6 –  NANOTECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE – 8 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

da morte; pelo menos hoje não fomos tão longe. Devemos temer perigos des-
conhecidos? Não, acho que devemos estudá-los e desenvolver um tipo de
discurso que rejeite esse tipo de emoções extremas, restringindo a comunica-
ção com o sistema límbico e trabalhando com esses problemas de modo que
se possa fazer alguma coisa para solucioná-los. Muito obrigado.

Ruy Braga – Por favor, Sônia.

Sônia Dalcomuni – Vou fazer um comentário geral e depois direcionar
mais ao doutor Nodari, que estou sentindo mais como que pedindo um au-
xílio do que efetivamente trazendo uma posição oficial.

Em primeiro lugar, vou fazer um pequeno contraponto a Paulo Martins,
em nome de nossos 20 anos de troca de informações, e lembrar Richard
Dulley, que em sua fala de hoje pareceu um pouco radical, mas ele falou
“pobreza tem desde Jesus Cristo”. Em relação a duas de suas perguntas, em
primeiro lugar, a nanotecnologia vai resolver a contradição capital versus
natureza? Obviamente não, por menos que saibamos de nanotecnologia, a
menos que fosse de fato uma grande panacéia.

A outra pergunta relaciona-se ao seu conceito de sociedade sustentável,
eu acho que você falou bem. Quer dizer, cada um tem seu próprio conceito.
Lembro, há muito tempo atrás, quando todos nós de vez em quando militá-
vamos em torno de um mesmo conceito. Só depois de muito tempo perce-
bia-se que cada um tinha, para aquela mesma palavra, uma idéia completa-
mente diferente. Então, as minhas discussões, em termos de sustentabilidade,
são todas pensando no hoje, lembrando um pouco de Dupuy, naquele senti-
do de que, hoje, eu não estou pensando muito no amanhã, porque, depen-
dendo do que fizermos hoje, não vai ter o amanhã. E aí a sustentabilidade
vai mais em relação a alguns elementos que Rubens Nodari falou, mas tra-
balhando na nossa sociedade hoje, que é capitalista e deve ficar aí durante
muito tempo. Mesmo porque, para muitos, a sociedade chinesa, por exem-
plo, é uma sociedade sustentável, é a segunda em publicação em
nanotecnologia e tem uma réplica de uma parte da agenda nanotecnológica
dos Estados Unidos.

Agora, vamos voltar para a sociedade capitalista de hoje, pensando um
pouco no auxílio e um pouco na expectativa de sociedade de um colega
nosso, que está no órgão do Estado responsável pelo meio ambiente. Dentro
do hoje e do que vemos, um comentário rápido. Há pouco tempo atrás, ou-
tro governo gastou uma quantidade bastante grande de recursos públicos
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fazendo campanha antitabagismo, enquanto outra parte do governo, por
outras razões, canalizava uma quantidade significativa de recursos do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para o
pequeno fumicultor produzir fumo.

É claro que são lógicas distintas, mas sabemos que é anacrônico. Da
maior parte das nanotecnologias, nós não vamos passar nem perto, nem
pela internet. E o que se tem aí, grosso modo, é todo financiado pelo gover-
no brasileiro e desenvolvido pelas universidades federais. Então, há uma
quantidade de nanomateriais que está sendo trabalhada, na verdade, em
torno do zinco, do ferro, do ouro, do carbono, e as estruturas em dimensão
nano para compor algumas coisas.

Acho que o Ministério do Meio Ambiente talvez não precise esperar
todo esse apoio da sociedade para começar uma tentativa de forçar mais a
interlocução no próprio governo em relação a algumas medidas prévias de
cuidados nos laboratórios, nos efluentes e no uso final daquelas tecnologias,
que não são tantas assim, que estão sendo desenvolvidas. Um pequeno exem-
plo: um dos produtos é um plástico cuja patente é metade da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, metade é de uma empresa de indústria plás-
tica que combina o plástico com um pouquinho de cerâmica de dimensão
nanométrica. O que oferece aquele plástico? Maior durabilidade e melhor
condição de conservação do alimento.

Numa perspectiva ambiental, deveríamos estar indo na direção do plás-
tico biodegradável. Esse plástico que nós estamos orgulhosos de ter paten-
teado, será que no final também não é mais durável e mais dificilmente
degradável? E não somos nós mesmos, sem maiores forças exteriores, que
estamos fazendo isso? Então, seria uma sugestão no sentido de que entendi
a maior parte da sua fala enquanto uma solicitação de auxílio, que eu acho
que a sociedade está disposta a dar.

Acho que os órgãos governamentais precisam discutir internamente e
propor algumas salvaguardas, alguns requisitos. E a outra sugestão, o uso
da Suisse Reinsurance, na verdade ela participa de praticamente todos os
eventos em nanotecnologia; hoje, por coincidência, seus representantes não
estão aqui, mas já vieram. Aonde você vai, eles estão. E eu tenho aqui meu
feeling dizendo que, sem dúvida alguma, o que vai acontecer é também estar
desenvolvendo o mercado para ela, porque, quanto mais houver dúvida, o
preço desse seguro certamente vai ser mais caro. Então eu sugeriria que
você usasse menos, como meio ambiente oficial nosso, citações da Suisse
Reinsurance.
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Ruy Braga – A pergunta de Richard Dulley e depois a de Guillermo
Foladori.

Richard Dulley – Acho que essa mochila citada pelo Paulo já existe,
pelo menos na agricultura convencional, com os transgênicos e com os nanos,
pois seus resíduos já permanecem nas propriedades agrícolas em termos de
poluição, degradação, saúde dos trabalhadores, contaminação de água, solo,
ar, redução da biodiversidade, etc. Esses danos correspondem ao fato de os
produtos agrícolas convencionais serem tão baratos, porque os danos ficam
na propriedade e não são pagos. Daí que os produtos agrícolas orgânicos na
realidade não são caros, é que possuem uma mochila menos pesada. Mas,
mesmo assim, essa mochila existe e em grande parte refere-se às condições
sociais dos trabalhadores. Os ambientalistas, pelo menos na minha experi-
ência hoje na Associação de Agricultura Orgânica, exigem até carteira assi-
nada, existe uma resistência dos próprios ambientalistas e, apesar de ser o
ambientalismo muito simpático, há o problema econômico. Então, acho que
essa mochila é igual às pastas que carregamos, é preciso tomar cuidado para
ela não ficar muito pesada, procurar levar menos peso para não ter proble-
ma na coluna.

Ruy Braga – Há aqui mais quatro questões, mas voltemos àqueles que
se sentiram tocados pela questão de Chris Phoenix. Depois abro para uma
segunda rodada.

Gian Carlo D. Ramos – Gostaria de dizer que depende. Esta é a minha
resposta. Se devemos temer as aplicações da nano, eu teria medo de armas
nano. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso e acho que a maioria das pes-
soas teria medo disso. Mas, em se falando de aplicações civis, acho que sim,
você tem razão no sentido de que se deve diminuir esse medo e tentar ana-
lisar seriamente o que está acontecendo.

O que eu vejo é que tenho mais medo daqueles que controlam a política
da ciência e da tecnologia, tenho mais medo da ética deles do que da
nanotecnologia em si. Afinal, a nanotecnologia é só um meio, e qual o pro-
pósito atrás desse meio? Eu gostaria de indicar duas pequenas frases do
Grupo do Conselho Presidencial de Nanotecnologia. Antes de se assinar a
iniciativa, um dos conselhos, que ainda são os principais conselhos da presi-
dência, diz que os Estados Unidos não podem ficar em segundo lugar nessa
situação. A continuidade e liderança em termos de economia e segurança
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nacional dos Estados Unidos, no século XXI, vão precisar de um aumento
significativo na área de nanotecnologia. É hora de agir. Quer dizer, isso é
política.

De outro lado, Philipp Wont, um dos assessores do Parlamento de Co-
mércio dos Estados Unidos, fala das preocupações do público, de que temos
de estabelecer nossa credibilidade imediatamente, porque, quando isso é
feito, você percebe as preocupações e você já pensou sobre elas. Você sem-
pre vai encontrar grupos marginais que conseguem dinheiro, baseando suas
mensagens em bases marginais. No momento em que você define que você
está em primeiro lugar, você pode tirá-los da discussão e colocá-los na mar-
ginalidade, então precisamos da ajuda de vocês para contar a história posi-
tiva da nanotecnologia, para diminuir o medo das pessoas, porque isso é
manipulação, é disso que eu tenho medo.

Jean-Pierre Leroy – Como eu não participei ontem, há coisas que me
escapam, sobre ofensas, por exemplo; então realmente não entendi bem.
Não é de medo que me parece que falamos aqui. Falamos do princípio de
responsabilidade e da precaução, que são coisas diferentes de medo.

As conseqüências dos processos tecnológicos como foram incorpora-
dos pelas empresas, isso é muito concreto. Não é questão de medo teórico,
abstrato, é porque simplesmente eles vivenciam, deve ser diferente nos
Estados Unidos, mas aqui está sendo uma catástrofe em cima das popula-
ções rurais, do campesinato, das populações agroextrativistas e, de outra
forma, a população urbana atingida por problemas urbano-industriais. En-
tão isso é muito concreto, não é da ordem de uma ecologia urbana, ecolo-
gia profunda, intelectualizada, afetiva. Acho que aqui estamos falando de
outra coisa. Falei, sim, do imaginário social, da importância de se levar em
conta o imaginário social. Aí é outro caminho, não é o caminho estrita-
mente do medo, onde podem entrar efetivamente componentes do medo.
Mas o medo é heurístico também, ele faz parte da compreensão. Aliás,
para enfrentar o perigo, você deve sentir medo. Então o medo também faz
parte, não deve ser descartado de nossa discussão, mas teria de se fazer
outra discussão.

Rubens Nodari – Vamos ser pragmáticos. Todo interesse é um interes-
se, seja lá qual for; isso eu aprendi com os filósofos. Quem está desenvolven-
do uma tecnologia, muitas das empresas são as mesmas que desenvolveram
os transgênicos e outros produtos, como o DDT.
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Baseado nas experiências passadas, o que sentimos – vou na mesma
linha dos anteriores – não é medo não, é perplexidade mesmo, pela ausência
de informação; é pela caixa-preta, é pela ausência de ciência. Por exemplo, o
princípio da precaução que é adotado nos Estados Unidos, no Canadá, na
Argentina, por esse conceito uma vaca sadia é igual a uma vaca louca. Então
o Food and Drug Administration (FDA) ia recomendar para os cidadãos:
“podem comer que uma é igual à outra”. Eu li os documentos da EPA, e eles
dizem que a tendência é de que os Estados Unidos já tenham uma legislação
razoável, mas essa legislação baseia-se nas macromoléculas, no nível macro
e não no nível nano, e algumas propriedades dos nanos são diferentes. Por
falta de tempo, eu não falei do caso a caso. De fato, fiz generalizações, quan-
do deveria pegar caso a caso. Agora, não dá para colocar análise de risco
baseada na equivalência substancial e baseada no nível macro, porque os
nanos são diferentes; é uma questão óbvia. Ou seja, nossa perplexidade é
pela falta de ciência e pela ausência de informação dos possíveis impactos;
se essas questões perduram por muito tempo, é porque a análise não foi
feita. Daqui a cinco anos, nós vamos continuar falando o que as empresas
vão fazer. É esse o problema; já fizeram com os transgênicos, a nossa dúvida
é se elas vão fazer para as nanos. A lição do passado indica que não vão
fazer. Então, a questão é de perplexidade frente ao avanço.

 Para Sônia, eu trouxe a questão da Suisse Reinsurance aqui por dois
motivos. Um, porque eu acho que eles estavam familiarizados, e o outro,
para tornar a insistir nesses argumentos, para eles serem de fato discutidos.
Porque eles são também argumentos ambientais, eles são também argumen-
tos científicos para provocar estudos. Essa era a minha intenção. Ou seja, eu
não trouxe um ambientalista porque ele ia dizer grande parte daquele con-
junto de tópicos que poderia ser repetitivo. Tanto é que eu não trouxe o resto
da apresentação da Suisse Reinsurance, só trouxe uma parte. Mas talvez
tenha exagerado na dose; da próxima vez vou diminuir o tom. Porque uma
acusação sempre vem em cima dos ambientalistas, que vamos pegar o resto
do povo e colocar no mesmo discurso.

Com relação ao governo, você tem toda razão. Num governo que tive-
mos no passado, que era multidisciplinar, quando saíram os editais do CNPq
nós só tomamos conhecimento pela imprensa, junto com os pesquisadores,
e aí já era tarde demais para podermos influenciar. E especialmente o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia (MCT) é o mais avesso às questões ambientais,
por incrível que pareça. Então, temos de agir conjuntamente no CNPq. Ali-
ás, este é o grande paradoxo, porque, se existe um órgão neste governo que
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é totalmente controlado por um setor da sociedade, é o CNPq, mas por um
único setor, não pela sociedade; é diferente. Enquanto alguns órgãos do go-
verno se abriram para uma governança multissetorial da sociedade, com
representantes de diversos setores, existem outras partes do governo que
não se abriram, e o CNPq é uma delas: só tem cientista lá.

Talvez tenhamos de fazer um movimento específico, via comunidade
científica, para que as questões ambientais possam entrar e aí eu sou parcei-
ro, nós podemos até discutir. Dentro do governo, a não ser que mude a ori-
entação de governo, acho que podemos tentar, vamos tentar. Temos tentado
isso em outros momentos, mas vamos ver se conseguimos ter sucesso da
próxima vez.

Ruy Braga – Tenho cinco inscrições.

Paulo Martins – Minhas reflexões são semelhantes. Você fez a pergun-
ta, nós nem sabíamos antes a sua pergunta, porque não tinha como combi-
nar a resposta. Sua pergunta gerou reflexões semelhantes. Em primeiro lu-
gar, eu acho que a questão não é de medo, a questão é de desafio, tem gente
que tem mais propensão a recuar perante desafios, tem outros que têm mais
propensão a enfrentá-los.

De minha parte, acho que nós devemos enfrentar o desafio. É um novo
desafio que está posto para a sociedade, e para a sociedade brasileira, que
tem as características que tem, históricas, de desigualdade, opressão, etc.
Então, acho que nós devemos enfrentar o desafio e, por isso, tanto individu-
almente como coletivamente, com a Renanosoma, estamos procurando par-
ceiros para enfrentar esse desafio, estamos procurando nesses seminários
chamar nossos convidados internacionais a apresentar as experiências que
estão tendo por outros cantos.

Ouvi ontem de Jean-Pierre Dupuy que esse debate que nós estamos fa-
zendo aqui não foi feito ainda na França. Então, de certa forma nós estamos,
com toda essa debilidade, começando em relação à nanotecnologia de for-
ma diferente da que começamos em relação aos transgênicos. Se vamos ter
sucesso lá no final, a priori não sei. Mas sei que estamos iniciando esse deba-
te de forma diferente do que aconteceu na nossa história em relação aos
transgênicos. Reputo muito importante o fato de estarmos fazendo o tercei-
ro seminário e o primeiro de nanotrabalhadores.

Vejo aqui meus colegas do Instituto de Economia Agrícola, a partir de
minha interlocução com Richard Dulley, que lá arregimentou mais meia dúzia
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de colegas. Apresentaram a proposta aqui, cuja idéia comecei a discutir com
Dulley, e isto significa um valor agregado de 1000% àquilo que apresentei.
Então, avançamos.

Quando vejo aqui minhas colegas do Dieese, é ótimo. Integrar o Dieese
nesse circuito é fundamental para nossa história no Brasil, nossa história em
relação aos trabalhadores. Então, eu entendo como enfrentar desafios e acho
que devemos enfrentar este. Satisfeita a platéia?

Ruy Braga – Tenho seis inscrições.

Participante mulher 1 – Eu faço uma pergunta para o professor Paulo
Martins. Além das boas notícias dadas pelo senhor sobre a promoção da
informação na sociedade, gostaria de perguntar à mesa e ao senhor, como
promover a percepção pública e ampliar o debate na sociedade, sendo que o
argumento do segredo industrial não permite a visualização do que está
sendo feito nas pesquisas em nanotecnologia, parece uma blindagem; se a
produção do conhecimento das nanodesvantagens não é promovida nem
pelo próprio governo, como foi dito na mesa há pouco, enquanto US$ 1
bilhão é destinado às pesquisas sobre as nanovantagens, apenas US$ 3 mi-
lhões são destinados ao conhecimento dos nanorriscos; em terceiro lugar, se
os departamentos de marketing das empresas que usam nanocomponentes
estão discutindo se devem ou não dizer isso aos seus consumidores, a exem-
plo do painel da Nanotech 2006, que ontem, às 15 horas, teve um debate
intitulado “A nanotecnologia como diferencial de inovação de produtos de
consumo”. A questão é citar ou não citar ao consumidor, o que eu acho
preocupante. Estas são as perguntas.

Participante mulher 2 – Minha questão é referente à democracia como
o meio com que poderíamos talvez resolver essas questões. Acho que todos
os conferencistas, ontem e hoje, de alguma maneira, mas Leroy mais que os
demais, insistiram em que é fundamental ampliar o espaço de debate para
que nós definamos que homem ou que ser humano queremos preservar,
modificar, que natureza nós queremos preservar, modificar. Minha questão
é: quanto de democracia nós precisamos para resolver isso?

Não foi por acaso que Ulrich Beck definiu aquele conceito de que nós
estamos em uma fase de democracia tecnológica, ou seja, o que nós debate-
mos hoje; o que seria mais importante ser debatido, e que em geral não apa-
rece, se vocês notaram os programas políticos de nossos candidatos à Presi-
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dência da República, não havia uma linha sobre meio ambiente em nenhum
deles. O que mais nós precisávamos discutir, o que vai ser nossa vida no
futuro, o que vai ser a natureza no futuro, esta é a questão essencial para
todos nós e já não faz parte do debate político, soi disant político, fica num
espaço subpolítico, como diz Beck.

Dizendo isso, ele afirma que a ciência, ao mesmo tempo em que é
desmistificada por esse papel de vassalo que ela desempenha hoje no gran-
de capital e nas grandes indústrias, ela tem de ser levada a um novo pata-
mar, porque o debate tem de ser científico. Não podemos discutir
nanotecnologia, transgênicos, etc. sem discutir ciência, daí a necessidade de
vulgarizar, no sentido positivo que Jean-Pierre havia comentado, o debate
científico, trazer para a população quais questões estão presentes.

Talvez a categoria fundamental hoje para uma democracia tecnológica,
para alcançar esse nível de debate que necessitamos, sejamos nós, os cientis-
tas, tanto da área natural quanto da área social. E aí nós temos um déficit
enorme. Nós, por exemplo, temos dificuldade em arranjar especialistas na
área de Ciências Naturais, Biológicas, etc., para dar pareceres na CTNBio,
pareceres pagos. Temos dificuldade de encontrar aqueles que queiram pôr
sua cabeça ali, não é tão complicado, e dizer: “olha, achamos que o milho
transgênico x ou y pode ter tais e tais inconveniências”. Nós, da área das
Ciências Sociais – porque eu sou socióloga –, precisamos dizer o seguinte:
nós adoramos fazer debates em ambientes muito fechados. Na hora de ir à
população e dizer o que está em jogo, a ciência hoje desempenha tal papel,
nós não aparecemos.

Então, achei ótimo encontrar aqui pela primeira vez vários outros so-
ciólogos, e eu acho que, assim, a função principal é nossa. Não podemos
ficar exigindo que a sociedade se mobilize se nós, como cientistas sociais,
não explicamos o que está acontecendo, se os cientistas da área das Ciênci-
as Naturais não explicam o que está em jogo. Eu acho que nós somos, infeliz-
mente ou felizmente, atores fundamentais nessa democracia tecnológica e
nessa fase da era tecnológica em que nos encontramos. Gostaria de saber
até que ponto vocês acham que é isso. Tenho a impressão de que alguns
concordam.

Guillermo Foladori – Como cheguei tarde, vou me apresentar: sou Guil-
lermo Foladori, venho do México. Também gostaria de falar sobre a inter-
venção de Chris Phoenix, no seguinte sentido: ele apresentou, a meu ver,
uma face da moeda, a idéia de que os temores podem significar uma âncora
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para o desenvolvimento científico, na medida em que entorpecem, dificul-
tam. Mas eu vejo e reivindico uma parte positiva dos temores. Se analisar-
mos os temores do ponto de vista social, eles têm a peculiaridade de permi-
tir frear um desenvolvimento que está sendo, em pelo menos 99% do finan-
ciamento, dirigido à prática e à produção, e pouco à pesquisa sobre os riscos
e as implicações socioeconômicas.

Então, se não tivéssemos temores, seria ainda pior. A questão não é in-
centivar os temores, a questão é que dentro de uma sociedade os temores
cumprem uma função social e essa função social é precisamente alertar. Esta
é a outra face da moeda. Esses temores permitem, de uma outra forma, re-
tardar um processo que ninguém vê, pelo menos no nível do público e das
organizações. Por que tem de ser tão rápido? Porque, se há 30 ou 40 anos
uma invenção passava por outros 40 ou 50 anos até que aparecesse no mer-
cado, hoje aparece no mercado às vezes em meses, sem dar o tempo necessá-
rio não somente para que se conheçam os riscos, mas também para que pos-
sam ser estudados, analisados e que apareçam as implicações.

Em resumo, acho que esse problema dos temores têm duas faces. Do
ponto de vista técnico, é totalmente correta a argumentação de Chris Phoenix
no sentido de que isso tem de ser esclarecido e, portanto, por meio da análi-
se científica, vamos ver em que medida podemos limpar o caminho desses
temores. Mas a outra face é o papel social desempenhado pelos riscos e,
neste sentido, devemos reivindicar e utilizá-los positivamente para trazer
consciência para a população e retardar o processo, não de pesquisa, mas de
aplicação dos conhecimentos.

Ruy Braga – Por favor, a outra colega.

Participante mulher 3 – Na verdade, eu tinha umas cinco perguntas,
mas é óbvio que não vou fazê-las, fica para depois. Eu queria colocar uma
coisa bem prática, aproveitando que a temática ambiental está aí e, enfim,
num cotidiano bem atual, argumentar para vocês no seguinte sentido.
Estamos hoje, no Brasil, no horário de verão. Tiraram uma hora do dia da
gente, mexeram no nosso calendário, mexeram no nosso biorritmo. A justi-
ficativa que está posta no discurso é a economia de energia, mas eu fico uma
semana para me recuperar por conta disso. Resultado econômico medido
pelas estatísticas oficiais nos últimos cinco anos: 0,3% de economia de ener-
gia; impactos no mundo do trabalho, isso eu escuto da secretária da minha
casa, para não sair na rua e perguntar para os demais trabalhadores.
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Acordo de madrugada, vou para o ponto do metrô, do ônibus, e sou
assaltada; corro muito mais riscos, porque não acordo mais de manhã, acor-
do de noite para trabalhar. E em vez de ir embora para casa às 5 horas,
perdemos a sensação do tempo, do Sol e do relógio, acabamos ficando mais,
e eu continuo chegando em casa tarde da noite.

Quer dizer, em que sentido, quando discutimos a relação do homem
com a natureza, numa perspectiva de proteção à natureza, a dimensão do
tempo está colocada? Acho que até agora só falamos da dimensão material,
falamos de produto, mercado, risco, avaliação. Em que medida a dimensão
temporal está colocada? Quando vamos para a Idade Média, vemos que a
Igreja teve o poder de mudar o calendário e instaurar o tempo do relógio
para que a sociedade ocidental, a partir dali, caminhasse e se regulasse por
esse tempo, por um calendário que é outro, e enterrou toda uma cultura,
toda uma construção das civilizações pré-capitalistas. Hoje, quem é que vai
nos ditar essa dimensão do tempo? Quem é que pode interferir no funciona-
mento biológico do meu corpo, atarantar minha vida e gerar impactos com
a justificativa de economia de energia?

Tânia Magno – Bem, vai ser rápido porque nosso colega do México
praticamente falou um pouco o que eu queria falar. Mas eu queria fazer uma
consideração em cima da fala de Jean-Pierre, porque, se em países onde a
cidadania é mais plenamente exercida, no caso, na Europa, nos Estados
Unidos, você tem uma cidadania mais plena, que dizer do Brasil, com a
nossa situação?

Então é dever, é obrigação nossa, sim, discutir, levar a público toda essa
inovação, toda essa questão nova que se coloca, seja nanotecnologia,
biotecnologia, seja o que vier. Cabe à sociedade discutir e decidir o que lhe é
melhor o que lhe é pior. Porque, senão, quem decide e tem decidido sempre
são as grandes corporações econômicas transnacionais. Elas decidem, e por
que têm de decidir? Não têm de decidir. E a obrigação é traduzir, transfor-
mar essa linguagem sofisticada, hermética, dos cientistas numa linguagem
capaz de ser entendida por todos. Porque o maior poder, já dizia Paulo Freire,
advém do conhecimento, saber é poder.

Obviamente, uma das dominações do mundo moderno vem do poder
do conhecimento e o poder do conhecimento é tão perverso que está entre
nós. Muitas das palestras aqui apresentadas talvez não tenham sido enten-
didas, e eu coloquei isto no primeiro dia, porque não tenho medo de falar
nem de mostrar minha ignorância, meus limites de conhecimento.
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Desde o primeiro dia, quando uma pessoa passa aqui, fala em termos
fechados da sua ciência. Ora, eu não sou física, química, matemática, etc.,
sou socióloga. Não sou incapaz de conhecer, mas tem de traduzir para o
meu conhecimento aquilo que me interessa saber. Ora, se numa “reunião de
cientistas” (vou botar isso entre aspas, acho muito pedante), mas numa reu-
nião como a nossa, fala-se para o outro não entender, quem quer falar para
o povo entender? Para que entender? Para poder opinar?

Então, toda essa questão do medo, do temor, eu acho que tem de existir
sim; ela é saudável nesse sentido. Ela é saudável no sentido de que as popu-
lações têm de decidir seu destino a partir do seu olhar, da sua cultura; eu
não quero saber o que interessa para a França, para os Estados Unidos. Eu
quero saber no meu país, para nós, brasileiros. A mim interessa em que isso
vai afetar nossa cultura, em que isso vai afetar nosso status quo. Nós quere-
mos esse futuro?

Isto nunca perguntaram, porque, quando é colocado assim, você é ini-
migo do progresso, você é contra o desenvolvimento; ou nós podemos até
chegar a uma frase nixoniana: estaríamos no eixo do mal, porque nos colo-
camos contra uma ideologia capitalista perversa. Hoje é proibido, é algo
retrógrado. Então eu me coloco no campo dos retrógrados.

Ruy Braga – Finalmente, Ricardo Neder.

Ricardo Neder – Vou diretamente ao que Jean-Pierre disse em relação à
metodologia de ação. É preciso que haja metodologias de ação do ponto de
vista dos atores sociais envolvidos nessa discussão e os interesses desses
movimentos.

O movimento tradicional dos trabalhadores, pela minha experiência,
nos anos 1980, com a automação microeletrônica, foi muito receptivo: a co-
missão de fábrica, o sindicato do metal-metalúrgico, a siderurgia... E nós
fizemos na universidade, com o movimento sindical brasileiro, alguns tra-
balhos relevantes, pioneiros na época, 1984, 1988, que resultaram em uma
mobilização significativa.

Eu diria que em 2005 o quadro é totalmente diferente, com as novas
tecnologias baseadas nas nanociências e nas nanotecnologias, porque estamos
numa relação com movimentos da biopolítica, e a biopolítica lida com sexu-
alidade, com a política do corpo, movimento feminino, saúde, ambientalismo
e ecologismo. Portanto, não temos somente os trabalhadores da indústria
ou os trabalhadores sindicalizados como estrutura de apoio para essa luta.
Essa luta é muito mais ampla.
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Gian Carlo D. Ramos – Bem, o que está sendo discutido no Norte, na
Europa, nos Estados Unidos, é muito importante. Não é que não queiramos
saber o que acontece no México, na América Latina, no Brasil. Não produzi-
mos a tecnologia, o que fazemos não vai ter nenhum impacto social, pelo
menos a médio e a curto prazo; a nanotecnologia no Sul não é uma solução
para os nossos problemas. Isso é reconhecido por muitos especialistas. En-
tão, por que é importante ver o que está acontecendo no Norte? Porque eles
produzem 90% da tecnologia e da ciência, como é o caso da nanotecnologia.
Então, por que é importante ver o que está acontecendo com as aplicações
militares da nanotecnologia? É que metade do financiamento da
nanotecnologia nos Estados Unidos vem da área militar.

 Então, precisamos parar de pensar depois, como se estivéssemos so-
mente recebendo as mensagens e tentando responder ao que está aconte-
cendo. Temos de dar um passo à frente, porque é isso que eles fazem, é isso
que estão fazendo as pessoas que estão desenvolvendo a nanotecnologia.

Eles dizem não querer outra crise como a que aconteceu com os
transgênicos, estão usando os conceitos e dando significados diferentes para
essas palavras, para manipular o que está acontecendo, para manipular o
debate. Exatamente porque o medo pode ser usado como uma função soci-
al, e esta é exatamente a razão pela qual os discursos estão sendo manipula-
dos. Sim, temos de promover o diálogo, construir redes de diálogo, mas
temos de fazê-lo com muito cuidado porque estamos num contexto de
deslegitimação constante, as palavras do Parlamento de Comércio afirmam
que qualquer crítica vai estar sujeita a desqualificação. Então, se você não
usa os mesmos conceitos dos especialistas você não vai saber do que se está
falando, e é isso exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e
na Europa.

Eu diria mais uma coisa. Aqui se diz, resumidamente, que uma rede de
diálogo é uma proposta de formação de políticas. Espero que haja várias
propostas sobre como os especialistas das Ciências Sociais e Humanas pos-
sam contribuir para estimular o diálogo em primeiro lugar, perceber e criar
uma consciência no público sobre nanotecnologia.

Finalmente, vou acrescentar que nano é só a coisa resumida. Minha
maior preocupação agora são tecnologias comerciais que incluem a nano,
porque acredito que, no topo da discussão sobre aspectos éticos e morais,
os Estados Unidos estão ficando loucos, porque eles estão falando sobre a
cibernetização dos humanos, o que significaria os super-humanos. Eles
têm um programa já em financiamento, grandes publicações, e dizem, por
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exemplo, que com a conversão das tecnologias de informação vão cons-
truir uma coisa que seria um communicator, um comunicador, um imenso
cérebro feito de inteligência artificial que controlaria todos os aspectos de
comunicação entre humanos e máquinas. Quer dizer, seriam interfaces de
humanos e máquinas, o que seria ainda mais manipulação do que está
sendo feito e falado.

Rubens Nodari – A primeira questão vou deixar para Paulo Martins,
como promover a percepção pública. Mas a outra questão formulada foi
relacionada à rotulagem. A indústria sempre é temerosa de colocar seus pro-
dutos no rótulo ou identificar os produtos no rótulo quando ela não tem
conhecimento dos efeitos que eles causam. Nós temos uma legislação bas-
tante rigorosa; entretanto, no início as empresas que desenvolveram os
transgênicos também não queriam rotular, inclusive parte do governo não
queria. Mesmo sendo obrigado por lei, eu não sei se vocês já viram algum
rótulo de transgênico no supermercado. Eu não vi; deduzindo-se daí, difi-
cilmente vão ver de nanopartículas.

Entretanto – e aqui eu gostaria de juntar a percepção pública –, lembro-
me de quando veio a discussão dos transgênicos. Eu, particularmente, esta-
va envolvido com a discussão da agroecologia, continuo discutindo a ques-
tão da agroecologia com os agricultores. Há dez anos atrás, nossa preocupa-
ção maior era a poluição química, ou ainda era a poluição química. Depois
vieram os transgênicos, veio o desmatamento, veio o avanço da soja – estou
falando disso em relação ao Brasil – na Amazônia, agora temos a
nanotecnologia e assim por diante.

A questão básica é a seguinte: nós vamos ter de trazer mais aliados para
nos ajudar a cobrar a aplicação das normas legais. A impressão que eu tenho
é que a questão das nanopartículas já está incluída nas normas do consumi-
dor, mas é uma avaliação muito pessoal, teríamos de ver.

Sobre as demais questões, não vou comentar muito porque foram mais
depoimentos, mas o que me chamou a atenção foi a questão do tempo, e eu
gostaria de relacioná-la com o poder do conhecimento. Foi dito aqui não sei
por quem que, entre a descoberta do raio laser e sua primeira utilização comer-
cial, foi um longo tempo, não tenho bem certeza, mas acho que, na realida-
de, 30 anos. Agora, com o sigilo permitido, você solicita patente e, evidente-
mente, quando solicita patente, parte do sigilo é quebrado, e imediatamente
você já tem o produto no mercado, o que é uma coisa muito rápida. Então,
quem determina nosso tempo, lamentavelmente, não somos mais nós, são
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as nossas relações de trabalho, as relações sociais e as relações com a
tecnologia. Com o avanço do sigilo, nosso tempo fica cada vez mais compli-
cado, vamos ser vítimas das ciladas do sigilo das grandes empresas, não
tem outro jeito.

O grande impasse é estabelecermos se os interesses maiores da socie-
dade podem ou não ser sobrepostos pelos interesses econômicos de uns
poucos. Acho que é esta a questão fundamental, é esta relação que vai dizer
se o Estado vai proteger os interesses maiores da sociedade ou vai ceder
aos interesses econômicos da minoria. E, embora tenhamos tido uma mu-
dança de governo no passado recente, os interesses econômicos continuam
muito ativos.

Vou dizer uma coisa muito pessoal aqui: o fato de Brasília ser a capital
federal foi um erro estratégico de Juscelino Kubitschek, porque lá metade
da cidade é lobbista. A sociedade não tem condição de fazer parte de conse-
lho, de convênio. Há uma dificuldade enorme da sociedade civil de partici-
par dos conselhos. Então, como vamos aumentar o controle social no âmbito
da governança, se o ambiente é próprio para quem tem muito dinheiro para
poder ficar em Brasília? Talvez, se o Congresso Nacional estivesse no Rio de
Janeiro, tivéssemos evitado esses últimos episódios, mas acho que é uma
coisa a repensar, transferir a capital de volta ao Rio de Janeiro.

Ruy Braga – Obrigado a todos.
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Sessão 7
Nanotecnologia e sociedade

9 de novembro de 2006 (manhã)

Coordenadora: Tânia Magno
Palestrantes: Edmilson Lopes Júnior, Noela Invernizzi, Federico
Neresini, Henrique Rattner

Tânia Magno – Bom dia, vamos dar início à mesa de hoje, cujo tema é
Nanotecnologia e Sociedade. Antes de mais nada, quero dizer que meu nome
é Tânia Magno, sou da Universidade Federal de Sergipe e também da rede
Renanosoma. Temos como palestrante o professor Edmilson Lopes Júnior,
da Federal do Rio Grande do Norte e também membro da Renanosoma; a
professora Noela Invernizzi, da Faculdade de Educação do Paraná e tam-
bém da Renanosoma; Federico Neresini, professor de Ciências Políticas da
Universidade de Padova, na Itália; e o professor Henrique Rattner, da Facul-
dade de Economia e Administração da USP, também da Renanosoma, cujo
trabalho, entretanto, será lido por Paulo Martins, pela impossibilidade de
seu comparecimento. No final das exposições, teremos a palestra de
Guillermo Foladori, doutor em Estudo de Desenvolvimento pela Universi-
dade Autônoma de Zacateca, versando sobre a rede Nanotecnologia e Eco-
nomia e Nanotecnologia da América Latina. Terminadas as exposições, te-
remos as perguntas keynote, feitas por Lilian Arruda Marques, do Dieese, e
logo em seguida será aberta a discussão ao público. Passo a palavra, por
ordem de apresentação, ao professor Edmilson Lopes Júnior.

Edmilson Lopes Júnior – Bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de agra-
decer a Paulo Martins pelo convite e dizer que, nos dois encontros anterio-
res, fiz um conjunto de observações gerais e algumas provocações. Gostaria
de fazer algumas observações bem pontuais nesta intervenção de hoje, com
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o objetivo de apontar algum caminho de trabalho para a Renanosoma. Ou
seja, minha intervenção visa muito mais tentar apontar alguma coisa para o
nosso trabalho do que considerações de cunho geral ou ainda mostrar uma
ilustração sociológica que não tenho. Dito isto, gostaria de contar para vocês
duas ou três histórias e tirar delas algumas lições.

No final do ano passado, participei de uma atividade muito bonita, muito
interessante, a comemoração dos 50 anos da Física no Rio Grande do Norte.
Foi um evento que reuniu em torno de 150 pessoas, físicos de todo o país e
do exterior que tinham começado sua atividade no Rio Grande do Norte.
Foi emocionante, porque é épica a história da Física no Rio Grande do Nor-
te. Vocês imaginam que, quando Feynman esteve no Brasil dando cursos
nos anos 1950, no Rio Grande do Norte não existia universidade, nem exis-
tia um ensino regular de Física. Física era lecionada junto com Química e
Biologia por professores de Ciências, que eram formados na Faculdade de
Direito de Recife, os melhores dentre eles. Eram advogados que davam au-
las de Física. Então, quando Feynman veio para o Brasil, a Secretaria de
Estado mandou dois professores de Física do ensino médio (não havia uni-
versidade) para se aprimorarem um pouco aqui. Em 1959, ano do mítico
lançamento, por Drexler, de seu Há muito espaço lá embaixo (There is plenty
room in the bottom), o Rio Grande do Norte criou sua universidade e o
curso de Física, e aqueles que se interessavam por física, já eram uns três ou
quatro, tinham aulas no Departamento de Ciências, onde havia Química,
Biologia, etc. Três ou quatro anos depois é que criaram o Departamento de
Física e lá pela metade dos anos 1960 criaram o curso de Física, cuja
atratividade ainda hoje é pequena. Para vocês terem uma idéia, no Brasil os
estudantes dotados de maior capital cultural geralmente concorrem para
Medicina, Administração, Jornalismo e Informática; nos últimos lugares es-
tão Química, Física, Biologia e Ciências Sociais, o que cria um enorme pro-
blema para esses cursos. Tanto nas engenharias quanto nos outros cursos de
exatas no Brasil, temos uma situação em que os alunos ficam parados em
Cálculo 1, ninguém consegue chegar a Cálculo 2. Quem trabalha com edu-
cação sabe que esse é um grave problema, não tem como passar um aluno
para Cálculo 2 se ele não sabe as operações básicas. Então, na Física eles têm
um problema grave, inclusive há no Brasil um programa especial do Minis-
tério da Educação, chamado Programa de Educação Tutorial, que atende a
alguns cursos. São 12 bolsistas que recebem uma bolsa igual à de iniciação
científica por dedicação integral a uma atividade de estudo. No curso de
Física, a manutenção desse grupo tem uma certa dificuldade, porque os alu-
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nos são comumente reprovados e o programa não aceita reprovação. Então,
a existência de 12 alunos com competência para manter o grupo é uma difi-
culdade no curso de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te. À parte isso, no momento daquela comemoração o curso de Física tinha
a seguinte situação no Rio Grande do Norte: laboratórios instalados de
nanotecnologia, um trabalho de projeção internacional na astrofísica, traba-
lho de projeção nacional na educação, um doutorado que se situa entre os
melhores do Brasil, umas 15 bolsas de produtividade do CNPq e, além dis-
so, grande poder político interno, porque, claro, esse capital científico tra-
duz-se também em capital político dentro da universidade.

Esta é uma história, depois volto à lição dela. A outra é sobre uma pe-
quena universidade estadual no Rio Grande do Norte, situada em Mossoró,
que tem um curso de Ciências com habilitação em Química, Física e Biolo-
gia. No curso de Biologia, 80% dos alunos são de cidades vizinhas e enfren-
tam muitas dificuldades, as prefeituras pagam os ônibus para trazer os alu-
nos e eles voltam para almoçar em casa, depois das 2 ou 3 horas da tarde.
Pois bem, no curso de Biologia, com duração de cinco anos, apareceu um
aluno, filho de camponeses, que se apaixonou por biotecnologia, veio para
São Paulo, terminou o mestrado e rapidinho está entrando no doutorado.
Encontrei esse aluno e conversei com ele, agora nas eleições. Ele estava pro-
fundamente dividido: “Eu queria votar no Lula, porque lá na minha comu-
nidade as pessoas estão recebendo bolsa-família, mas eu faço ciência e acho
que não devo votar nesse governo porque ele atrapalha o desenvolvimento
científico, especialmente na biotecnologia”. Esta é a segunda história.

A terceira história nos foi contada no ano passado por Eronildes F. Silva
Filho, que fez uma magistral palestra aqui e falou do processo de constitui-
ção das redes de nanotecnologia no Brasil. Ele falou de algo muito interes-
sante, que é o processo de financiamento de pesquisas em nanotecnologia.
Se vocês se lembram, ele chamou a atenção, não sem certa vaidade, sobre o
funcionamento da nanotecnologia em Pernambuco, que de alguma forma
prescinde do auxílio financeiro do CNPq.

Dessas três histórias, tiro a seguinte lição – um desafio para a Rena-
nosoma e para quem faz Ciências Sociais no Brasil em relação à nanotec-
nologia é o entendimento do que é o campo científico no Brasil. Aqui me
aproprio das contribuições seminais de Pierre Bourdieu, ou seja, como se
constitui capital científico, capital fundamental nesse campo? Esta é uma
tarefa fundamental para compreendermos. Quais as trajetórias, quem são
esses atores, como se constroem as posições de poder dentro do campo no
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qual nós podemos pensar, esse campo de estudo e pesquisa da nanotecno-
logia que envolve acadêmicos, de alguma forma, um ou outro ator político e
empresas? Esse desafio é importante, porque ele aponta para algumas coi-
sas, especialmente a última história, do Eronildes, pensando com modelos,
a nossa gramática não dá conta de um conjunto de transformações que estão
no campo mesmo no qual nós estamos inseridos.

Veja só, a constituição desse campo no Brasil, de algum modo, é um exem-
plo do que nós podemos chamar vulgarmente de globalização. Estamos mes-
mo em lugares aparentemente periféricos, como Rio Grande do Norte, Per-
nambuco. Os grotões pouco preocupados com a ética, financiamentos japone-
ses para a pesquisa em nanotecnologia. Você tem no Rio Grande do Norte
financiamentos da Comunidade Européia, financiamentos internacionais e
esse é um trabalho com que podemos contribuir, para eles é fundamental o
rompimento com o caminho único de financiamento de pesquisa no Brasil.

O Fundo Estadual de Pesquisa, de forma muito orgulhosa, aponta como
a busca e a conquista de financiamento para suas pesquisas por organismos
internacionais dota-os de condições de se inserir de forma não-subalterna
em redes nacionais de pesquisa. Isso é um alerta importante para a consti-
tuição desse campo.

O que estou querendo dizer, e aí entra a história do rapaz da biotecno-
logia, é que muitas vezes nós temos um olhar exterior ao campo, sem condi-
ções de entender, por isso nosso desafio é entender quem é esse outro que
constitui esse campo.

E, se tivermos a pretensão de construir algo como a Universidade de
Lancaster faz, que tem promovido um grupo de nanodiálogos, nós temos
de construir um saber razoável sobre o campo científico no Brasil. Obvia-
mente, já existe uma certa sociologia da ciência no Brasil, entretanto, a
especificidade desse campo da nanotecnologia está marcada por uma luta
política fundamental de instituições ou situada num lugar que é tido como
periférico e que é alçada, por meio dessa pesquisa de ponta, a um lugar de
primeira grandeza na pesquisa nacional. Esse é um elemento fundamental.

O outro é entender qual é a gramática utilizada nesse campo, porque,
do contrário, como alguém já falou, teremos um diálogo de surdos. Acredi-
to que isso seja uma certa reorientação no tipo de trabalho que podemos vir
a fazer nos próximos encontros, ou seja, não lamentar nem se alegrar, mas
compreender, talvez seja essa a contribuição fundamental que podemos dar
sobre a apreensão da ciência no Brasil, que é compreender como se consti-
tuiu, quais as lutas que nela se desenvolvem, quem são esses atores. Como
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eles lêem as lutas ou o conjunto de considerações feitas por outros atores,
como os ecologistas ou os religiosos, a respeito de um conjunto de interven-
ções, por exemplo, a pesquisa com células-tronco, nanotecnologia, biotec-
nologia. Como atores que estão envolvidos numa luta que é, como diria
Pierre Bourdieu, de vida e morte pelo reconhecimento, esta é uma luta cen-
tral em todos os campos da vida social, e como esses atores vêem o que
durante dois dias nós fizemos aqui, algumas exortações morais, algumas
considerações éticas?

Eles vêem e vêem corretamente essas nossas considerações; quando eles
dizem isso de forma um tanto pejorativa, vêem como considerações políticas.
Obviamente, temos de ter um entendimento de que nossas considerações tam-
bém são profundamente políticas, na medida em que estamos também, como
cientistas sociais, envolvidos numa luta pelo poder de dizer alguma coisa.

Se olharmos os discursos apresentados nos dois seminários anteriores
sobre o que está sendo produzido no campo, eles apontam para algo que já
falei anteriormente, alguns sinais dessa gramática, que é também algo que
pode ajudar a compreender como os atores se movimentam nesse campo.
Mas obviamente esses atores se movimentam – para não citar mais um soció-
logo, mas uma antropóloga, Mary Douglas, no magistral livro chamado Como
as instituições pensam, observa que essa instituição que é o campo da nano-
ciência, esquece de muita coisa, lembra outras e, naquilo que é lembrado
por esse campo, há um conjunto de elementos, que diria que são globalizados.
Quando você lê o relatório das instituições, você vê que os discursos que
foram produzidos aqui parecem ter os mesmos elementos, como, por exem-
plo, nanotecnologia transdisciplinar; é um conjunto de elementos que apa-
rece em todos os discursos, o que dá uma certa segurança antológica a esses
atores e de alguma forma nos indica alguma direção.

Quando vamos nos relacionar, esses elementos que são mobilizados no
nível do imaginário são difíceis de ser apreendidos, é difícil de perceber as
evidências que apontem para isso. São poucas as evidências, embora pos-
sam ser direcionadas.

Resumindo, quero chamar a atenção para o nosso campo, esta é uma
intervenção fundamentalmente dirigida à Renanosoma. Acho que é uma
notícia alvissareira a aprovação do projeto do engajamento. Acho que nesse
processo de construção do desdobramento do projeto podemos fazer uma
coisa extremamente positiva que é nos despojarmos, abandonar a perspecti-
va que, diria, missionária; pensar que podemos contribuir mais, se puder-
mos transformar esse processo que vocês chamam de engajamento, no mo-
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mento mesmo do desenvolvimento da pesquisa, nós também estamos pos-
sibilitando, mais do que produzindo, esclarecimento sobre a nanotecnologia,
produzindo esse entendimento do campo, concomitante ao desenvolvimento
do projeto de Paulo Martins.

 Podemos pensar nos próximos editais, não especialmente nos editais
específicos direcionados à nanotecnologia, porque um raio não cai no mes-
mo lugar duas vezes; acho que um outro edital daqueles vai demorar um
bom tempo, mas os editais de Ciências Humanas, de produtividade univer-
sal, podíamos construir, ter construído, quem sabe de forma coletiva, podí-
amos ter um workshop para isso, para pensarmos esses projetos, direcionados
ao entendimento desse campo.

Acho que esta seria uma grande e bela contribuição que poderíamos dar.
Por quê? Porque esse é um exercício, um caminho para minhas conclusões, de
crescimento também nosso, no sentido de que pensar sobre esse campo signi-
fica também pensar sobre nós. Porque, se a nanotecnologia é um campo, é
também, na verdade, um subcampo desse campo científico no qual também
estamos inseridos, o qual é marcado, como diria Bourdieu, por lutas de poder.
E a nossa luta, inclusive para objetivar esses sujeitos que são os cientistas, é
muitas vezes uma luta que encobre nossa não auto-objetivação. Ou seja, a
partir de que lugar nós falamos? Quais os nossos interesses? Temos de deixar
muito claro isso, porque muitas vezes nós nos enganamos, construindo um
discurso pretensamente politicamente correto de que estamos a favor de de-
terminados setores, somos a favor de uma sociedade mais justa, quando na
verdade esses discursos apenas encobrem a luta pelo poder também. Consi-
derações que propomos demarcar e ganhar posição.

Nesse sentido – e esta é uma lição fundamental do grande mestre da
sociologia da segunda metade do século XX –, qualquer tentativa de entendi-
mento da sociedade tem como pressuposto o entendimento de quem está
querendo entender essa sociedade do seu lugar de fala. Este é um exercício
fundamental para nós que queremos construir um entendimento razoável
sobre a nanotecnologia.

Concluiria dizendo que, numa das últimas conferências do grande
Habermas, na Alemanha, ele começou de forma provocativa dizendo que
saber do que se fala ajuda muito, e eu diria que a tradução para nós é saber
de quem se fala ajuda bastante, quem é esse outro ajuda bastante.

Tânia Magno – Obrigado. Passo a palavra agora para a professora Noela
Invernizzi, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná.
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Noela Invernizzi – Em conjunto com Guillermo Foladori e Donald
MacLurcan1 preparei o texto que passo aqui a expor:

Nanotecnologias, pobreza e desenvolvimento. Novas tecnologias, velhos argu-
mentos?

A partir de 2000, começou a ser discutido em círculos acadêmicos, orga-
nizações não-governamentais (ONGs) e instituições internacionais se a re-
volução nanotecnológica poderia tornar-se um instrumento para o desen-
volvimento e para aliviar a pobreza.

Precisamente nesse período, vários países em desenvolvimento iniciaram
programas de fomento à pesquisa em nanociências e nanotecnologias. Em 2001,
a National Science Foundation dos Estados Unidos indicava que pelo menos
30 países no mundo, incluindo alguns países em desenvolvimento, tinham
lançado ou estavam iniciando programas nacionais de nanotecnologia2; esse
número aumentou para mais de 40 em 20043. Segundo MacLurcan4, no final de
2004 já havia 64 países com iniciativas nacionais em nanotecnologia, sendo 18
deles países “em transição”, 19 “em desenvolvimento”, e o resto países “de-
senvolvidos”. Outros 16 países contavam com indivíduos ou grupos de pes-
quisa em nanotecnologia – três deles em transição e 12 em desenvolvimento.
Ainda, outros 14 países haviam manifestado interesse em desenvolver pesqui-
sas na área, sendo um em transição e 13 em desenvolvimento.

Este amplo e rápido engajamento de países em desenvolvimento na
pesquisa em nanotecnologia é freqüentemente interpretado como um indi-
cador do caráter global da revolução nanotecnológica5 e como evidência da

1 University of Technology, Sidney, Austrália. <donald.c.maclurcan@uts.edu.au>.
2 ROCO, M. C. International strategy for nanotechnology research and development. Journal

of Nanoparticle Research, Boston, v. 3, n. 5-6, p. 353-360, 2001.
3 HUANG, Z. et al. International nanotechnology development in 2003: country, institution,

and technology field analysis based on USPTO patent database. Journal of Nanoparticle
Research, Boston, n. 6, p. 325-354, 2004.

4 MACLURCAN, D. C. Nanotechnology and developing countries. Part 1: What possibilities?
AZoNano: Online Journal of Nanotechnology, Mona Vale, n. 1, 2005a. Disponível em: <http://
www.azonano.com/azompdf.asp?ArticleID=1428&heading=Nanotechnology>. Acesso em: 2
ago. 2006; MACLURCAN, D. C. Nanotechnology and developing countries. Part 2: What
realities? AZoNano: Online Journal of Nanotechnology, Mona Vale, n. 1, 2005b. Disponível
em: <http://www.azonano.com/azompdf.asp?ArticleID=1429&heading=Nanotechnology>.
Acesso em: 2 ago. 2006

5 TREDER, M. Nanotechnology & society: times of change. Presentation. São Paulo, 18 out.
2004. Disponível em: <http://www.crnano.org/Speech%20-%20Times%20of%20Change.ppt>.
Acesso em: 12 out. 2005.
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tendência à globalização da própria produção científica6. À diferença do
que ocorreu em revoluções tecnológicas anteriores, tais fatos colocariam os
países em desenvolvimento (ou pelo menos, um número importante deles)
numa posição favorável para enfrentar essa revolução e se beneficiar com
ela. No entanto, tal perspectiva tem sido alvo de críticas no crescente debate
sobre nanotecnologias, pobreza e desenvolvimento.

As diferentes posições sobre o papel das nanotecnologias para aliviar a
pobreza ou promover o desenvolvimento refletem interpretações diversas
da relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Por essa razão, organiza-
mos os diversos argumentos vertidos no debate em dois grandes grupos.
Um grupo pode ser identificado como a posição instrumentalista, por enfatizar
a capacidade técnica (e inclusive a superioridade técnica) das nanotecnologias
para resolver problemas associados à pobreza e promover o desenvolvimen-
to. Este grupo tende a ver a tecnologia como artefatos neutros que podem
ser transferidos de um contexto para outro sem maiores obstáculos. Em graus
diferentes, este grupo reproduz um enfoque determinista da tecnologia ao
realçar os impactos (benéficos) dos artefatos sobre a sociedade. As tecnologias,
nesta perspectiva, resolvem problemas sociais, e os problemas sociais são
geralmente descritos como falta de capacidades tecnológicas.

O outro grupo de argumentos pode ser identificado como a posição
contextual, ao enfatizar que as tecnologias não são simples artefatos neutros,
mas artefatos que materializam relações sociais, interesses, poder político,
valores, etc. presentes no contexto social no qual a tecnologia é produzida.
Isto é, trata-se de artefatos socialmente construídos. Como tais, as tecnologias
são produtos de estruturas sociais particulares e tendem a reforçar essas mes-
mas estruturas no interior das quais foram desenvolvidas. Assim, fatores como
a busca de lucro como motor principal da inovação, os direitos de proprieda-
de intelectual, a concentração da inovação nos países desenvolvidos e a desi-
gualdade social são vistos como elementos-chave do contexto em que se gesta
a trajetória nanotecnológica e que influenciam (e podem mesmo pôr obstaculos)
seu uso para o desenvolvimento e mitigação da pobreza.

Seguindo esta introdução, fazemos uma revisão da literatura para resga-
tar os principais argumentos no debate sobre nanotecnologias, desenvolvi-
mento e pobreza. Consideramos as opiniões mais influentes de organizações,
instituições e meetings, apresentando as principais idéias em ordem cronoló-

6 HASSAN, M. Nanotechnology: small things and big changes in the developing world. Science,
Washington, v. 309, n. 5.731, p. 65-66, 2005.
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gica. O período analisado vai de meados de 2000 até meados de 2006. São
privilegiados os documentos que mais diretamente abordam a questão e que,
por sua influência, têm assumido papel central na discussão internacional
sobre o assunto, constituindo-se, na atualidade, em referências obrigatórias
para a reflexão. Uma síntese dos argumentos é apresentada no quadro Princi-
pais Posições no Debate sobre Nanotecnologias, Pobreza e Desenvolvimento,
a cujas referências nos remitimos ao longo do texto. Em seguida, destacamos
e analisamos as principais questões que se enfrentam nessa controvérsia.

Nanotecnologias, desenvolvimento e pobreza: reconstrução do debate

A discussão acadêmica sobre as implicações sociais da nanotecnologia
ganhou relevância a partir do workshop Implicações Sociais da Nanociência e
da Nanotecnologia, organizado pela National Science Foundation dos Esta-
dos Unidos em 2000, cujo relatório foi publicado no ano seguinte7. Nesse evento,
o Center for Science Policy & Outcomes apresentou um trabalho chamando a
atenção para as transformações sociais radicais que geralmente acompanham
as grandes mudanças tecnológicas8. Os autores enfatizaram que, como em
casos anteriores, da atual revolução nanotecnológica surgiriam “ganhadores”
e “perdedores”, e chamaram a atenção para a provável orientação da maioria
dos produtos da nanotecnologia para os mercados afluentes. Tais previsões
conduziram-nos a afirmar a necessidade de realizar uma avaliação das
nanotecnologias em tempo real (real-time technology assessment), com partici-
pação da sociedade, capaz de monitorar suas implicações sociais e de incidir
no próprio percurso de desenvolvimento da tecnologia9.

No entanto, a faísca que provocou o debate sobre nanotecnologias,
desenvolvimento e pobreza foi acesa em agosto de 2002, no Encontro Mun-
dial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado em Johannesburgo. Nes-
se evento, o Grupo ETC, uma organização não-governamental canadense,
chamou a uma moratória no desenvolvimento da nanotecnologia em fun-
ção de indícios sobre severos riscos ambientais e para a saúde. Alguns me-
ses depois, em janeiro de 2003, a organização veio a público com um docu-

7 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Societal implications of nanoscience and nano-
technology. 2001. Disponível em: <http://www.wtec.org/loyola/nano/
NSET.Societal.Implications/>. Acesso em: 30 ago. 2006.

8 CROW, M.; SAREWITZ, D. Nanotechnology and societal transformation. In: NATIONAL
SCIENCE FOUNDATION, 2001.

9 GUSTON, D.; SAREWITZ, D. Real-time technology assessment. Technology in Society,
Oxford, n. 24, p. 93-109, 2002.
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mento10 no qual se fundamentavam os argumentos vertidos no encontro
de Johannesburgo. Embora o documento do Grupo ETC estivesse orientado
a questionar os possíveis impactos das nanopartículas sobre a saúde e o
ambiente, foi explícito ao mencionar que os problemas da pobreza, desen-
volvimento e desigualdade são sociais e, portanto, não-passíveis de serem
resolvidos apenas com tecnologias. Essa distância teórica e política frente às
posturas instrumentalistas, que consideram os problemas de pobreza e do
desenvolvimento como resultado de limites técnicos, marcou a discussão
durante todo o período analisado. De fato, imediatamente depois, em mar-
ço de 2003, um artigo com origem no Joint Center for Bioethics da Universi-
dade de Toronto começava seu primeiro parágrafo fazendo referencia à po-
sição do Grupo ETC e defendendo o argumento instrumentalista de que as
nanotecnologias, se bem desenvolvidas e aplicadas, poderiam ajudar a re-
solver muitos problemas da pobreza nos países em desenvolvimento. Os
parâmetros do debate ficaram, assim, estabelecidos.

ArgumentosReferência

Quadro síntese
Principais posições no debate sobre nanotecnologias, pobreza

e desenvolvimento

CROW, M.; SAREWITZ, D. Nanotechnology and
societal transformation. Paper apresentado no
National Science and Technology Council Work-
shop on Societal Implications of Nanoscience and
Nanotechnology, Washington D. C., 28-29 set.
2001. Disponível em: <http://www.aaas.org/spp/
rd/ch6.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2006.

• Pelo menos no curto prazo, as transformações sociais
induzidas por novas tecnologias geram ganhadores e
perdedores.
• Mudanças tecnológicas aceleradas podem ameaçar a es-
trutura social, a estabilidade econômica e o sentido espiri-
tual sobre os quais as pessoas baseiam suas vidas.
• Produtos da nanotecnologia preferencialmente orienta-
dos a mercados afluentes

• No Fórum Mundial sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, em Johannesburgo, o Grupo ETC chamou a uma mo-
ratória no desenvolvimento de nanotecnologías fundamen-
tado em indícios de riscos para a saúde e o ambiente.

GRUPO ETC. Nanotech and other emerging
technologies implications for the poor and for
sissent. Seminário realizado no Fórum Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável, Johannes-
burgo, 30 ago. 2002. Disponível em: <http:/www.
etcgroup.org/en/materials /publ icat ions .
html?pub_id=188>. Acesso em: 27 jul. 2006.

10 ETC GROUP. The big down: atomtech – technologies converging at the nano-scale. 2003.
Disponível em: <http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=375>. Acesso em: 27 jul. 2006.
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DAYRIT, F. M.; ENRIQUEZ, E. P.
Nanotechnology issues for developing
economies. In: TEGART, G. Nanotechnology:
the technology for the 21st century. v. 11, The
full report . Bangcoc : Apec Center for
Technology Foresight, 2002
TEGART, G. Nanotechnology: the technology
for the twenty-fist century. Foresight, Bangcoc,
n. 6, p. 364-370, 2004.

• É imperativo que os países em desenvolvimento em-
barquem em programas de desenvolvimento de
nanociências e nanotecnologias;
• É necessário escolher nichos e áreas a desenvolver con-
siderando seu impacto na pobreza e na competitividade.
• Uso da metodologia de Cenários Futuros, consideran-
do C&T, fatores econômicos, sociais e políticos  para es-
tudos prospectivos da nanotecnologia na região da Coo-
peração Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec).

• Os trabalhadores, incluindo aqueles cujas qualificações
não mais serão úteis, sentirão os primeiros impactos.
• Uma nova tecnologia não é uma “bala de prata” para
resolver velhas injustiças sociais. Fome, pobreza,
marginação e degradação ambiental são conseqüências
de sistemas desiguais, não de tecnologias inapropriadas.

ETC GROUP. The big down: atomtech –
technologies converging at the nano-scale.
Winnipeg, 2003. Disponível em: <http://
www.etcgroup.org/article.asp?newsid=375>.
Acesso em: 27 jul. 2006.

MNYUSIWALLA, A.; DAAR, A.; SINGER, P.
“Mind the gap”: science and ethics in
nanotechnology. Nanotechnology, Bristol, v.
14, n. 3, p. 9-13, 2003.

HIGHFIELD, R. Prince asks scientists to look
into “grey goo”. The Telegraph, Londres, 5 jun
2003. Disponível em: <http://www.telegraph.
co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/06/05/
nano05.xml>. Acesso em: 27 jul. 2006.

• “O que à primeira vista parece ser muito ‘high-tech’ e de
alto custo e, portanto, talvez irrelevante para os países em
desenvolvimento, no fim pode vir a ser de enorme valor
por esses mesmos países [...] Por isso, as nanotecnologias,
se adequadamente desenvolvidas, podem ser de extremo
valor para os pobres e doentes no mundo em desenvolvi-
mento. No fórum de Johannesburgo, as principais ques-
tões dos países em desenvolvimento foram redução da
pobreza, energia, água, saúde e biodiversidade. As
nanotecnologias têm o potencial de ter um impacto positi-
vo em todas essas questões se seus riscos bem não ocor-
rem, bem são adequadamente administrados”.

• “O temor do Príncipe de Gales de que exércitos de ro-
bôs microscópicos transformem o planeta numa terra ina-
bitável predispuseram os principais cientistas e engenhei-
ros do país a lançar uma pesquisa.”

COURT, E. et al. Will Prince Charles diminish
the opportunities of developing countries in
nanotechnology? 28 jan. 2004. Disponível em:
<http://www.nanotechweb.org/articles/society/
3/1/1/1>. Acesso em: 27 jul. 2006.

• Muitas nanotecnologias poderiam aliviar as condições
de vida dos pobres.
• Os países em desenvolvimento já estão desenvolvendo
nanotecnologias.
• Deveria ser estabelecida uma rede internacional para a
avaliação de tecnologias emergentes para o desenvolvi-
mento.
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NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Inter-
governmental dialogue on responsible research
and development of nanotechnology. Virgínia:
NSF, 2004. Disponível em: <http://www.nsf.gov/
crssprgm/nano/activities/dialog.jsp>. Acesso
em: 2 ago. 2006.

• Existem barreiras sociais e de infra-estrutura para desen-
volver nanotecnologias nos países em desenvolvimento.
• As nanotecnologias a ser desenvolvidas deveriam ser
selecionadas levando em conta os contextos específicos,
por exemplo, na saúde.
• Os países em desenvolvimento são locais atraentes para
a indústria por seus baixos custos, o que os torna locali-
zações potenciais para a indústria de nanotecnologia.

PRÍNCIPE CHARLES. HRH the Prince of Wales:
Menace in the minutiae. The Independent, Lon-
dres, 11 jul. 2004. Disponível em: <http://
www.princeofwales.gov.uk/speeches/health_
11072004.html>. Acesso em: 27 jul. 2006.

• “[…] estas novas aplicações irão, inevitavelmente, subs-
tituir as tecnologias existentes. Quem vai perder neste pro-
cesso? Vai isto aprofundar as disparidades existentes en-
tre nações ricas e pobres?”

THE ROYAL SOCIETY AND THE ROYAL
ACADEMY OF ENGINEERING. Nanoscience
and nanotechnologies: opportunities and
uncertainties. Policy document 20/04. Londres:
The Royal Society and The Royal Academy of
Engineering, 2004. Disponível em: <http://
www.nanotec.org.uk/finalReport.htm>. Acesso
em: 27 jul. 2006.

• “[…] novas tecnologias criam ‘ganhadores’ e ‘perdedo-
res’ […] Se uma ‘nanodivide’ ocorre, o que podem fazer os
governos [...]?”
• “Produtos de alto valor […] dependem do conhecimento
científico, do alto preço de entrada para novos procedi-
mentos e qualificações [...] o que possivelmente tenderá a
exacerbar [...] as divisões entre ricos e pobres”
• “O entusiasmo em desenvolver uma ‘solução técnica’
[…] poderia […] tirar os investimentos de soluções mais
baratas, mais sustentáveis e low-tech”
• “Patentes […] muito amplas […] podem atuar contra o
bem público”.

MERIDIAN INSTITUTE. Nanotechnology
and the poor: opportunities and risks.
Closing the gaps within and between sectors
of society. Washington D. C., jan. 2005b. Dis-
ponível em: <http://www.meridiannano.org/
gdnp/NanoandPoor.pdf>. Acesso em: 30 jul.
2006.

• Há riscos de que os benefícios das nanotecnologías se-
jam restritos às minorias, aumentando a brecha Norte-Sul.
• Redução da necessidade de matérias-primas naturais
terá impactos nas exportações e no emprego nos países
em desenvolvimento.
• Os países em desenvolvimento estão menos prepara-
dos para enfrentar o diálogo público e a regulamentação.
• As patentes podem impedir que as nanotecnologias se-
jam usadas para o desenvolvimento.

• Utilizando a metodologia Delphi, e consultando um pai-
nel de 84 experts, elaboraram um ranking das dez aplica-
ções da nanotecnología que mais poderiam beneficiar os
países em desenvolvimento.
• Compararam essas dez principais aplicações com as
Metas do Milênio das Nações Unidas, sendo identificadas
cinco metas para as quais as nanotecnologias seriam de
grande utilidade no curto prazo (2004-2014).

SALAMANCA-BUENTELLO, F. et al. Nano-
technology and the developing world. PLoS
Medicine, Cambridge UK, v. 2, n. 5, 2005. Dis-
ponível em: <http://medicine.plosjournals.
org/perlserv/?request=getdocument&doi
=10.1371/journal.pmed.0020097>. Acesso em:
27 jul. 2006.



331
SESSÃO 7 – NANOTECNOLOGIA E SOCIEDADE – 9 DE NOVEMBRO DE 2006 (MANHÃ)

• Criar uma rede de centros de excelência para conduzir
pesquisa e treinamento de ponta nos países em desen-
volvimento.
• Criar parcerias entre instituições de pesquisa e a in-
dústria para desenvolver aplicações comerciais.
• Estimular o know-how industrial. Nanotecnologia não
deveria se converter numa nova área de dependência
tecnológica.
• Selecionar áreas de pesquisa (por ex., energia, água,
saúde) nas quais concentrar os investimentos financei-
ros e de recursos humanos.

BRAHIC, C. Developing world “needs nanotech
network”. SciDev.Net, Londres, 11 fev. 2005a.
Disponível em:  <http://www.scidev.net/news/
index.cfm?fuseaction=printarticle&itemid
=1923&language=1>. Acesso em: 27 jul. 2006.
BRAHIC, C. Nanotech revolution needs business
know-how. SciDev.Net, Londres, 18 fev. 2005b.
Disponível em: <http://www.scidev.net/News/
index.cfm?fuseact ion=readnews&itemid
=1938&language=1>. Acesso em: 27 jul. 2006.
BRAHIC, C.; DICKSON, D. Helping the poor:
the real challenge of nanotech. SciDev.Net, Lon-
dres, 21 fev. 2005. Disponível em: <http://
www.scidev.net/content/editorials/eng/helping-
the-poor-the-real-challenge-of-nanotech.cfm>.
Acesso em: 27 jul. 2006.

• “A nanotecnología será, provavelmente, de particular
importância para o mundo em desenvolvimento, pois de-
manda pouco trabalho, terra ou manutenção; é altamente
produtiva e barata; e requer somente modestas quantida-
des de materiais e energia. Os produtos da nanotecnologia
serão extremamente produtivos como fontes de energia,
como materiais, e como equipamentos de manufatura.”

JUMA, C.; YEE-CHEONG, L. (Coord.).
Innovation: applying knowledge in develop-
ment. Nova York: Earthscan: United Nations
Millennium Project, 2005. Disponível em:
<ht tp : / /www.unmil lenniumproject .org/
documents/Science-complete.pdf>. Acesso em:
13 set. 2005.

ETC GROUP. Nanotech’s “second nature”
patents: implications for the global south. Co-
municados n. 87-88. Toronto, mar./abr./maio/jun.
2005a. Disponível em: <http://www.etcgroup.
org/documents/Com8788SpecialPNanoMar-
Jun05ENG.pdf>. Acesso em:  1° set. 2006.
ETC GROUP. The potential impacts of nano-
scale technologies on commodity markets: the
implications for commodity dependent develop-
ing countries. South Centre Trade Research
Papers, 4. Genebra,  2005c. Disponível em: <http:/
/ w w w. s o u t h c e n t r e . o r g / p u b l i c a t i o n s /
researchpapers/ResearchPapers4.pdf>. Acesso
em: 9 jun. 2006.

• É provável que as matérias-primas se tornem mais ba-
ratas e que sua demanda seja reduzida como conseqü-
ência da substituição por nanotecnologias. Por exemplo,
os mercados da borracha, cobre e platina serão afetados
por inovações no campo da nanotecnologia.
• Sem planejamento e avaliação cuidadosos, é provável
que os países em desenvolvimento, dependentes da pro-
dução de matérias-primas, sejam afetados pelas poten-
ciais repercussões adversas das nanotecnologias, em lu-
gar de participar ativamente na configuração do papel
da nanotecnologia na sociedade.
• As patentes podem-se tornar barreiras para que os paí-
ses em desenvolvimento se envolvam na trajetória nano-
tecnológica.

• Propostas em que os pobres são vistos como benefi-
ciários passivos do desenvolvimento científico-tecno-
lógico e da transferência de tecnologia fracassaram ou
têm impactos limitados.
• A ciência e a tecnologia só podem ser eficientes para
superar a pobreza se se adaptam aos contextos sociais,
culturais e institucionais locais e são escolhidas e dese-
nhadas com a ativa participação dos cidadãos.

LEACH, M.; SCOONES, I. The slow race: making
technology work for the poor. Londres: Demos,
2006. Disponível em: <http://www.demos.co.uk/
files/The%20Slow%20Race.pdf>. Acesso em: 31
jul. 2006.
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É necessário destacar que, à margem desta incipiente controvérsia de
argumentos, o Centro de Prospectiva Tecnológica da Apec promoveu um
workshop em setembro de 2002 para discutir os desafios colocados pelas
nanotecnologias aos países em desenvolvimento da região da Apec.11 O es-
tudo prospectivo que foi a base das discussões do evento havia começado a
ser elaborado em 2001, por meio de pesquisas que deram origem a vários
relatórios-base para discussões12. Os temas centrais tratados no evento fo-
ram: a avaliação das capacidades de pesquisa, as estratégias para melhorar
a competitividade e os potenciais nichos de mercado para a região. Assun-
tos como a necessidade de incluir os problemas da pobreza na pauta de
desenvolvimento das nanotecnologias, a possibilidade de uma brecha cres-
cente entre ricos e pobres e a potencial resistência social às nanotecnologias
foram também discutidos13.

No mesmo ano, o Príncipe Charles – conhecido crítico dos organismos
geneticamente modificados –, possivelmente influenciado pelo documento
do Grupo ETC, alertou sobre as possíveis conseqüências imprevistas das
nanopartículas sobre o ambiente e a saúde, e chamou à realização de pesqui-
sas sobre o assunto14. Embora nessa oportunidade o Príncipe Charles não se

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTU-
RA. The ethics and politics of nanotechnology.
Paris, 2006. Disponível em: <http://unesdoc.
unesco.org/images/0014/001459/145951e.pdf>.
Acesso em: 17 ago. 2006.

Fonte: os autores, com base na literatura citada.

• Risco de uma brecha de conhecimento sobre
nanotecnologias entre países ricos e pobres.
• Risco ainda maior de desigualdades de acesso ao co-
nhecimento entre as elites e experts dos países e a popu-
lação mais pobre e menos educada.
• O direcionamento das pesquisas em nanotecnologia
pode não beneficiar a todas as nações por igual.
• Para atender às necessidades dos pobres com
nanotecnologias, os pesquisadores, as universidades e
as corporações necessitam de incentivos além da viabi-
lidade comercial.

11 Noventa e oito pessoas de nove países – Austrália, Japão, Coréia do Sul, Malásia, Filipinas,
Cingapura, Taipei, Tailândia e Vietnã – participaram no workshop Nanotechnology for the
Asean Region.

12 TEGART (2004). Ver Quadro Síntese
13 DAYRIT; ENRIQUEZ (2002); TEGART (2004). Ver Quadro Síntese.
14 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (2004, ver Quadro Síntese).
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tenha referido aos impactos das nanotecnologias sobre os países em desen-
volvimento, ou à pobreza, foi o artigo de Court e outros15, também com ori-
gem acadêmica no Joint Center for Bioethics da Universidade de Toronto, que
em seu título relacionou uma coisa com a outra. No entanto, em 2004, num
artigo publicado pelo jornal The Independent, o Príncipe Charles referiu-se ex-
pressamente à possibilidade de que a revolução das nanotecnologias
aprofundara ainda mais a brecha entre os países pobres e os ricos16.

O Joint Center for Bioethics da Universidade de Toronto continuou in-
fluenciando os círculos acadêmicos com um artigo no qual se expõe um mapa
das iniciativas de nanotecnologia no mundo, mostrando que muitos países
em vias de desenvolvimento têm optado por incentivar ditas tecnologias.
Nesse artigo, China, Coréia do Sul e Índia são identificadas como front-
runners; Tailândia, Filipinas, África do Sul, Brasil e Chile, como países inter-
mediários; e Argentina e México como iniciantes. Segundo os autores, a inicia-
tiva dos governos desses países em impulsionar as nanotecnologias pode
ser considerada um indicador do potencial destas tecnologias como ins-
trumentos para o desenvolvimento. Num artigo posterior, pesquisadores
desse centro relacionaram os avanços técnicos em nanotecnologia com as
Metas de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, identificando
nanotecnologias que seriam de grande ajuda para atingir cinco das oito Metas
do Milênio. Energia solar mais barata e amplamente acessível, instrumentos
para purificar água e kits de diagnóstico rápido de doenças foram apresen-
tados como os principais exemplos da utilidade das nanotecnologias para
as populações pobres e para fomentar o desenvolvimento. Uma posição seme-
lhante em seu cunho instrumental foi exposta pelo Task Force on Science,
Technology, and Innovation, uma força tarefa em ciência, tecnologia e do
Projeto do Milênio das Nações Unidas. Ambas as instituições lideram a po-
sição mais pragmática e, ao mesmo tempo, instrumentalista, que se caracte-
riza por identificar as tecnologias mais eficientes para resolver os problemas
da pobreza e promover seu impulso por meio de redes de pesquisa e fundos
internacionais17. Apesar de sua boa vontade, esta posição é limitada ao pre-
tender superar a pobreza atacando suas causas aparentes (carência de água

15 COURT et al. (2004, ver Quadro Síntese).
16 PRÍNCIPE CHARLES (2004, ver Quadro Síntese).
17 SINGER, P. et al. Harnessing nanotechnology to improve global equito. Issues in Science

and Technology, Texas, verão 2005.
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potável, déficit de energia, condições de saúde precárias, etc.), descon-
siderando as razões estruturais da desigualdade. Trata-se de uma posição
tecnocentrista, na qual a tecnologia aparece como algo neutro, cujas finali-
dades são definidas depois de produzidas e poderiam ser utilizadas em
qualquer contexto socioeconômico e modelo de desenvolvimento.

Em junho de 2004, 43 participantes de 25 países reuniram-se nos Esta-
dos Unidos para o primeiro Diálogo Inter-Governamental sobre Pesquisa e
Desenvolvimento Responsável da Nanotecnologia, organizado pela National
Science Foundation dos Estados Unidos (ver Quadro Síntese). A representa-
ção dos países em desenvolvimento foi pequena, com menos de um terço
dos participantes. Em um grupo de trabalho sobre nanotecnologia e países
em desenvolvimento, só 3 dos 13 participantes provinham de países em
desenvolvimento (Argentina, África do Sul e México). Os participantes des-
se grupo comentaram que o tempo alocado para as discussões – menos de
duas horas – foi insuficiente18. Nesta breve reunião específica foram menci-
onados vários desafios para desenvolver nanotecnologias nos países em de-
senvolvimento, tais como infra-estrutura, recursos humanos qualificados e
transferência de tecnologia. Foi assinalada a importância de contar com apóio
dos países desenvolvidos para enfrentar tais desafios. Também foi sugerido
que os países em desenvolvimento poderiam se tornar um lugar atrativo do
ponto de vista empresarial para estabelecer novas indústrias, devido a seus
custos competitivos. Essa foi, possivelmente, a única vez no período anali-
sado, em que esta questão de localização foi colocada em discussão, e resul-
ta interessante à luz de empreendimentos de grande alcance que começa-
ram a ser desenvolvidos posteriormente.19

18 MACLURCAN (2005a; 2005b, ver Quadro Síntese).
19 Um exemplo é o Silicon Border Development Science Park, que começou a ser construído em

2006 em Mexicali, Baja Califórnia, México, e será o primeiro parque industrial especializado
em nanocomponentes da América Latina. Disponível em: <http://www.
presidencia.gob.mx/buscador/index.php?contenido=25519&pagina=1&palabras=Construye
+M%E9xico+frontera+de+silic%F3n>. Acesso em: 2 ago. 2006. Fala-se, também, do possível
desenvolvimento de um corredor de alta tecnologia de Houston (Texas) até Monterrey (Méxi-
co), onde já estão localizadas várias indústrias de nanotecnologia (Nanotechnology Inc.,
Sematech, Motorola, IBM) e um importante centro internacional de pesquisa (The International
Center for Nanotechnology and Advanced Materials University of Texas-Austin – Icnam). Outro
exemplo é o ambicioso projeto Nano City, do fundador do Hotmail™, Sabeer Bhatia, uma
cidade a ser construída em Haryana, Índia, ao custo de US$ 10 bilhões Para mais detalhes, ver:
RAWAT, Dinesh Singh. Mr. Sabeer Bhatia’s Nano City, in Haryana. AsiaFront.com - Asian
News Network. 20 jul. 2006. Disponível em: <http://www.asiafront.com/news/134/
mr_sabeer_bhatias_nano_city_in_haryana.html>. Acesso em: 21 ago. 2006.
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Enfrentando a controvérsia sobre os potenciais riscos das nanopartículas,
a Royal Society e a Royal Academy of Engineering (RS&RAE), da Grã-Breta-
nha, desenvolveram uma abrangente pesquisa em 2004, publicada com o títu-
lo Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties (ver Quadro
Síntese). Trata-se de um documento abrangente sobre nanotecnologias que
inclui uma série de pontos sobre seus potenciais efeitos nos países em desen-
volvimento e a pobreza. O documento é claramente cético quanto às possibi-
lidades de resolver os problemas do subdesenvolvimento e da pobreza por
meios técnicos. Chama-se a atenção sobre as patentes, sugerindo que elas po-
dem representar uma trava para a transferência de tecnologia e coadjuvar a
aprofundar a brecha tecnológica internacional. Embora ressalte o potencial
benéfico que, em contextos particulares, as nanotecnologias poderiam ter em
países subdesenvolvidos, o documento subordina as tecnologias à estrutura
social. Coloca-se, assim, numa posição antagônica face ao Joint Center for
Bioethics da Universidade de Toronto e o Task Force on Science, Technology,
and Innovation do Projeto do Milênio das Nações Unidas.

Com financiamento da Rockefeller Foundation, o Instituto Meridian,
com sede em Washington D. C., desenvolveu uma pesquisa específica sobre
nanotecnologia e pobreza. Em janeiro de 2005 foi colocado em circulação o
documento Nanotechnology and the poor: opportunities and risks. Closing the
gaps within and between sectors of society (ver Quadro Síntese). A partir desse
documento, foi realizada uma discussão pública por meio de um questioná-
rio on line entre janeiro e março do mesmo ano20. O documento continua a
linha de argumentos do RS&RAE, ressaltando que mesmo se os riscos das
nanotecnologias para o ambiente e a saúde são adequadamente identifica-
dos e administrados, continua existindo o risco de que seus benefícios se
limitem às minorias, enquanto a grande maioria da população, nos países
em desenvolvimento, podem ficar excluídas. Esse temor fundamenta-se na
experiência histórica de revoluções tecnológicas anteriores, que tenderam a
marginalizar os pobres de seus benefícios. A dramática redução da deman-
da de matérias-primas naturais, como resultado dos substitutos criados pe-
las nanotecnologias, é destacada como um dos impactos mais adversos para
os países em desenvolvimento, cujas exportações e fontes de emprego con-
centram-se nesse setor.

20 MERIDIAN INSTITUTE. Global dialogue on nanotechnology and the poor: opportunities
and risks. Public consultation by internet. Disponível em: <http://www.nanoandthepoor.org>.
Acesso em: 11 set. 2005a.
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Esse tema foi objeto de estudo posterior do Grupo ETC21. O relatório do
Instituto Meridian destaca, também, que os países em desenvolvimento en-
contram-se em situação mais frágil para enfrentar desafios como o diálogo
público sobre essas novas tecnologias e para estabelecer regulamentações efe-
tivas. O regime de patentes e licenças, enfim, favorece o controle das nano-
tecnologias pelos países desenvolvidos, podendo impedir que estas sejam uti-
lizadas para o desenvolvimento e levando a um alargamento da brecha Norte-
Sul. Como contra-tendência, o documento cita o movimento de empresas na
direção do “pro-poor business”, isto é, a produção de bens baratos orientados a
mercados mais pobres. Vários dispositivos nanotecnológicos poderiam ser
explorados com esse fim, como os filtros de água e as células fotovoltaicas.

A conferência Diálogo Norte-Sul sobre Nanotecnologia: Desafios e Opor-
tunidades22, organizada pela Academia de Ciências do Terceiro Mundo e Or-
ganização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas e realizada
em Trieste, Itália, em fevereiro de 2005, enfocou especificamente a participa-
ção dos países em desenvolvimento na pesquisa e desenvolvimento de
nanotecnologias. Dela participaram representantes dos governos, da acade-
mia, especialistas internacionais e industriais. Da mesma forma que no even-
to internacional realizado no ano anterior23, a representação dos países do Sul
foi minoritária, chegando a apenas 13 % dos 106 participantes de 18 países24.
Podemos encontrar algumas linhas de argumentação convergentes entre as
exposições feitas por acadêmicos e políticos de países em desenvolvimento.
De maneira geral, foram favoráveis ao desenvolvimento das nanotecnologias
nos países em desenvolvimento, destacando a necessidade de uma criteriosa
escolha das áreas apropriadas para fazer esse investimento. Ressaltaram a
necessidade de se estabelecerem parcerias com a indústria, antecipando difi-
culdades na conexão entre pesquisa e inovação. Manifestaram, enfim, preo-
cupação pela possibilidade de a revolução nanotecnológica vir a aprofundar
a dependência tecnológica dos países em desenvolvimento. A intervenção do
presidente da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, posteriormente re-
colhida por um artigo na revista Science25, foi particularmente interessante.

21 ETC GROUP (2005a; 2005c, ver Quadro Síntese).
22 BRAHIC (2005a; 2005b); BRAHIC; DICKSON (2005). Ver Quadro Síntese.
23 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, 2004, ver Quadro Síntese.
24 MACLURCAN (2005a; 2005b).
25 HASSAN, M. Nanotechnology: small things and big changes in the developing world.

Science, Washington, v. 309, n. 5.731, p. 65-66, 2005.
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Embora o autor do artigo avaliasse com otimismo a integração bem-sucedida
de vários países do Sul à pesquisa em nanotecnologias, alertou sobre a possi-
bilidade de uma crescente brecha ou nano-divide Sul-Sul, entre aqueles países
com maior capacidade para se integrarem à revolução tecnológica e aqueles
menos desenvolvidos, que tenderiam a ficar excluídos. Para enfrentar tal situ-
ação, Hassan propôs criar centros de excelência, particularmente na África,
para promover a ciência e a tecnologia necessárias para desencadear proces-
sos de desenvolvimento.26 Não houve, na reunião de Trieste, comentários crí-
ticos sobre a efetividade da indústria, orientada ao lucro, para direcionar as
nanotecnologias aos problemas da pobreza nos países em desenvolvimento.
Embora seja arriscado fazer uma generalização a partir de posicionamentos
individuais, a reunião, no conjunto, pela falta de posturas críticas, aproxi-
mou-se da linha instrumentalista.

No final de 2005, o Grupo ETC elaborou um informe para o South Centre
no qual foram analisados os potenciais impactos das nanotecnologias nos
mercados e seus efeitos nos países em desenvolvimento. O documento assi-
nala, de um lado, o impacto prejudicial que as patentes podem ter para o
Terceiro Mundo, e mostra que a maior parte delas já se encontra concentra-
da nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá e França e por grandes
corporações tais como IBM, Micron Technologies, Advanced Micro Devices
e Intel. De outro lado, o estudo prevê impactos adversos sobre o comércio a
partir da análise dos mercados de borracha, platina e cobre. O documento
mostra que há procedimentos nanotecnológicos que podem melhorar subs-
tantivamente a durabilidade dos pneus de automóveis – o principal merca-
do para a borracha –, o que pode reduzir significativamente a demanda
mundial por esse produto. Os nanotubos de carbono podem, por sua vez,
tornar-se efetivos competidores do cobre. A platina, usada como catalisador
em baterias e outros produtos, poderia vir a ser também substituído por
nanotecnologias. Esses são alguns exemplos das pressões que os países pro-
dutores de matérias-primas poderiam experimentar como resultado do de-
senvolvimento das nanotecnologias.

26 A mesma idéia de criar centros de excelência para estimular a transferência e compartilha-
mento de tecnologias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento vem sendo discuti-
da pelos líderes das nações mais industrializadas (G8) desde 2000, e reforçada em sua última
reunião anual, realizada na Escócia em 2005. Ver: DICKSON, D. G8 leaders give indirect
boost for science in Africa. SciDevNet, Londres, 3 set. 2005. Disponível em: <http://
www.scidev.net/news/index.cfm?fuseaction=printarticle&itemid=2549&language=1>. Aces-
so em: 1° set. 2006.
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O Instituto Demos, da Grã-Bretanha, inclui as nanotecnologias em sua
linha de trabalho sobre participação pública em ciência e tecnologia.27 Em
2006, Leach e Scoones (ver Quadro Síntese) analisaram em particular o uso
de tecnologias emergentes para aliviar a pobreza e promover o desenvolvi-
mento. Os autores criticam as duas propostas mais difundidas sobre o uso
da ciência e da tecnologia para resolver os problemas da pobreza. Confron-
tam a primeira proposta – que vê a ciência e a tecnologia como estímulo ao
crescimento econômico e à competitividade, cujos benefícios chegariam aos
pobres –, citando casos de desenvolvimento tecnológico acelerado e exclu-
são social, como o de Bangalore, na Índia. A outra perspectiva criticada é a
adotada por fundações e parcerias público-privadas que buscam desenvol-
ver tecnologias que possam ser aplicadas globalmente aos problemas dos
pobres (one-size-fits-all-solution). Segundo os autores, privilegiar uma traje-
tória tecnológica sobre outras já tem fracassado repetidamente no passado
por não considerar a diversidade ambiental, social e cultural em que tais
problemas ocorrem, e por fechar as portas a “velhas” tecnologias que po-
dem adaptar-se melhor aos contextos locais. Neste sentido, o instituto refor-
ça os argumentos sustentados pelo Grupo ETC28 e pelo Instituto Meridian,
particularmente no seu relatório sobre a água29. Leach e Scoones propõem
uma terceira via, na qual a ciência e a tecnologia são importantes, porem só
podem ser eficientes quando adaptadas aos contextos sociais, culturais e
institucionais locais e são escolhidas e desenhadas com a ativa participação
dos cidadãos.

No recente documento Ética e política da nanotecnologia, elaborado pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura30, a

27 WILSDON, J.; WILLIS, R. See-through Science: why public engagement needs to move
upstream. Londres: Demos, 2004. Algumas outras organizações já se haviam manifestado
no sentido de que o fortalecimento das organizações sociais é a única defesa da sociedade
civil frente a tecnologias que, por seu caráter inovador e desestruturante, terão impactos em
grande medida imprevisíveis. Tal é a posição, por exemplo, do Greenpeace. Ver: PARR,
Douglas. Will nanotechnology make the world a better place? Trends in biotechnology,
Saint Louis, v. 23, n. 8, p. 395-398, 2005.

28 ETC GROUP. Nanotecnologia: os riscos da tecnologia do futuro. Porto Alegre: L&PM, 2005b.
29 MERIDIAN INSTITUTE. Overview and comparison of conventional water treatment

technologies and nano-based treatment technologies. Washington, 2006. Disponível em:
<www.merid.org/nano/watertechpaper>. Acesso em: 12 jun. 2006.

30 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTU-
RA (2006, ver Quadro Síntese).
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desigualdade é situada como uma questão ética e política.31 O relatório trata
de praticamente todos os assuntos presentes no debate. Mais do que uma
ampliação da clássica brecha Norte-Sul como resultado da revolução nano-
tecnológica, o documento enfatiza o risco de uma brecha de conhecimento
crescente no interior das nações, entre os experts e as elites, de um lado, e os
pobres e pouco educados, de outro. Assim mesmo, é posto em questão se a
orientação da pesquisa em nanotecnologia beneficiará todas as nações por
igual. Referindo-se aos argumentos de Salamanca-Buentello e outros.32 so-
bre o potencial da nanotecnologia para atingir as Metas do Milênio das Na-
ções Unidas, o documento mostra que os incentivos comerciais não são su-
ficientes para direcionar a pesquisa às necessidades dos pobres. Indica-se
que o excessivo patenteamento pode obstaculizar o acesso amplo ao conhe-
cimento e à pesquisa e propõe-se que os governos nacionais adotem uma
política de acesso livre aos resultados das pesquisas produto de financia-
mento público. Enfim, num contexto de crescente escrutínio público da ci-
ência, a Unesco incentiva a participação do público desde baixo, chegando
“ao coração” do próprio trabalho científico.

Principais argumentos e posições

O debate sobre nanotecnologias, pobreza e desenvolvimento está consi-
deravelmente polarizado. De um lado, as nanotecnologias são vistas como
instrumentos eficientes que poderiam aliviar a pobreza. Além disso, poderi-
am oferecer aos países em desenvolvimento a oportunidade de entrar nesse
novo paradigma tecnológico, alavancando o desenvolvimento. De outro lado,
o potencial das nanotecnologias para atingir tais objetivos é criticamente
avaliado e, freqüentemente, a conclusão é a contraria: elas poderiam condu-
zir a reforçar a desigualdade.

Um conjunto de traços comuns caracteriza a postura instrumentalista:
• Primeiro, o desenvolvimento das nanotecnologias, em si mesmo, não

é colocado em questão. Pelo contrário, é tomado como um fato inexorável.

31 Numa breve seção sobre nanotecnologia e ética organizada pela Unesco três anos antes, esta
perspectiva já fora claramente colocada na comunicação apresentada por Salvarezza, que
situou a desigualdade como a questão ética mais relevante em relação às nanotecnologias na
perspectiva dos países em desenvolvimento. Ver: SALVAREZZA, R. C. Why is nanotechnology
important for developing countries? In: WORLD COMMISSION ON THE ETHICS OF
SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY, 3., Rio de Janeiro, 1-4 dez. 2003.
Proceedings… Rio de Janeiro: Unesco, 2005. p. 133-136.

32 SALAMANCA-BUENTELLO et al. (2005, ver Quadro Síntese).
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As nanotecnologias são consideradas, à maneira darwinista, as tecnologias
mais eficientes. As implicações para a elaboração de políticas são, então,
bastante óbvias: os países em desenvolvimento devem incentivar o desen-
volvimento das nanotecnologias para aumentar sua competitividade e a
qualidade de vida de sua população. Os países desenvolvidos podem aju-
dar neste processo, por meio de centros de excelência, cooperação científica,
etc. Outra implicação desta visão evolucionista é que outras/velhas alterna-
tivas tecnológicas para resolver os problemas típicos da pobreza são impli-
citamente vistas como superadas.

• Em segundo lugar, o enfoque instrumentalista apresenta os proble-
mas da pobreza como falta de acesso a tecnologias, sem realizar uma análise
mais aprofundada das causas sociais da pobreza. Mais ainda, esse enfoque
tende a homogeneizar as questões e contextos da pobreza, oferecendo a
mesma e única solução técnica para contextos muito variados em termos
ecológicos, sociais e culturais. Neste quadro, a transferência de tecnologias
não é problemática e os impactos benéficos desejados emergem de maneira
mecânica, determinista. Para a perspectiva instrumentalista, enfim, a tecno-
logia é questão de experts, e nenhum papel é atribuído às populações afeta-
das por esses problemas na tomada de decisões.

• Em terceiro lugar, desenvolvimento é freqüentemente reduzido a cres-
cimento e aumento da competitividade, assumindo-se que estes gerarão um
impacto positivo na qualidade de vida da sociedade como um todo. As po-
sições instrumentalistas mais extremas substituem, de fato, a política social
pela política tecnológica. No entanto, outras posições que temos considera-
do também instrumentalistas, como as da Apec e algumas intervenções nos
dois meetings internacionais referidos na seção anterior, consideram que exis-
tem problemas e obstáculos neste processo, tais como a escassez de recursos
humanos qualificados e financeiros, barreiras de entrada aos mercados, di-
reitos de propriedade intelectual caros, entre outros. Essas posturas, não
obstante, continuam reproduzindo o tradicional “modelo linear de inova-
ção”, segundo o qual a inovação vai reforçar a competitividade e promover
o crescimento econômico, e o bem-estar social vai emergir como resultado
mecânico.

É mais difícil encontrar traços comuns tão claros dentro do segundo
grupo, que denominamos posição contextual. As posições nesse grupo com-
partilham uma visão crítica do instrumentalismo, enfatizam o condiciona-
mento social da tecnologia, situam a pobreza e o desenvolvimento no con-
texto de complexas tendências socioeconômicas e reivindicam uma gestão
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mais democrática da tecnologia. Há, entretanto, diversos pontos de vista
sobre esses assuntos e, conseqüentemente, também entre as recomendações
para a política feitas por esse grupo. Ainda reconhecendo a necessidade de
uma análise mais aprofundada de tais diferenças, vamos destacar alguns
argumentos da perspectiva contextual que podem contribuir para a discus-
são do desenvolvimento das nanotecnologias, das formas como os países
em desenvolvimento estão entrando nesse processo e os potenciais benefíci-
os e problemas que podem decorrer dele. Considerar tais argumentos críti-
cos seriamente é indispensável para pensar as políticas de nanotecnologia
dos países em desenvolvimento no contexto de metas de desenvolvimento
econômico e social.

Um conjunto de argumentos direciona-se ao envolvimento dos países
em desenvolvimento em nanotecnologia. Há uma confluência de opiniões
enfatizando a barreira representada pelas patentes, já concentradas pelos
países desenvolvidos e as corporações multinacionais. Inclusive conhecimen-
tos básicos estão sendo privatizados e isso pode representar um grande obs-
táculo tanto para a pesquisa como para a adoção de nanotecnologias nos
países em desenvolvimento. Outras críticas enfocam aquelas perspectivas
que identificam o aumento da competitividade como uma via direta para o
desenvolvimento e a redução da pobreza. São apresentados vários exem-
plos de países bem-sucedidos em aumentar sua competitividade internaci-
onal, tais como China, Índia e México, e que, não obstante, não têm reduzi-
do, e às vezes até têm aumentado a desigualdade social interna. Essa ques-
tão é de particular importância para a análise das políticas de nanotecnologia
nos países em desenvolvimento, que priorizam as metas de compe-
titividade33.

Um terceiro assunto relativo ao engajamento dos países em desenvolvi-
mento em nanotecnologias é a governança da tecnologia. Enquanto vários
países desenvolvidos estão promovendo diferentes estratégias de participa-
ção pública para avaliar o desenvolvimento das nanotecnologias, isso rara-
mente ocorre nos países em desenvolvimento. Entretanto, é necessário assi-
nalar que as perspectivas contextuais variam muito a respeito das formas e
alcances da participação pública.

Outro grupo de argumentos refere-se aos impactos que a difusão das
nanotecnologias em nível global terá sobre os países em desenvolvimento e

33 FOLADORI, G. Nanotechnology in Latin America at a crossroads. Nanotechnology Law &
Business Journal, Pasadena, v. 3, n. 2, p. 205-216, 2006; MACLURCAN (2005a; 2005b).
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sobre as populações empobrecidas. Argumenta-se que as pessoas dos paí-
ses em desenvolvimento, particularmente as mais pobres, serão as mais
duramente afetadas pelas mudanças na divisão do trabalho provocada pela
nanotecnologia, pelo menos no curto prazo. A importância decrescente das
matérias-primas pela substituição por produtos nanotecnológicos poderá
encolher a demanda global de produtos tradicionais dos países em desen-
volvimento, reduzindo os ingressos por exportações, colocando em risco as
indústrias tradicionais e diminuindo as oportunidades de emprego. Outros
impactos adversos relacionam-se com os potenciais riscos das nanopartículas.
Dado que os países em desenvolvimento geralmente têm regulamentações
mais fracas, o ambiente e as pessoas tenderão a estar mais expostos aos ris-
cos e é possível, inclusive, que as indústrias explorem essa situação, estabe-
lecendo bases de produção no Sul.

Os argumentos críticos também têm como alvo o coração mesmo da tra-
jetória nanotecnológica, que é considerada intrinsecamente limitada para
melhorar as condições de vida dos menos privilegiados. O principal argu-
mento da posição instrumentalista – de que os produtos da nanotecnologia
beneficiarão aos pobres – é colocado em questão, argumentando-se que a tra-
jetória nanotecnológica não está sendo desenhada para os pobres, mas para
os consumidores afluentes. Uma vez que o desenvolvimento das nanotec-
nologias é guiado essencialmente pela busca de lucros pelas corporações, a
maioria das inovações está direcionada às sociedades mais ricas do Norte.
Produtos tais como a medicina personalizada, os materiais inteligentes, os
mecanismos para ampliar as capacidades físicas ou cognitivas dos seres hu-
manos, os supercomputadores, assim como outras áreas de pesquisa em
nanotecnologias, estarão completamente fora do alcance das maiorias pobres
da população mundial.

Os críticos vão além, argumentando que, mesmo reconhecendo o po-
tencial técnico de alguns produtos nanotecnológicos, como filtros para tra-
tamento de água, kits de diagnóstico e células fotovoltaicas para resolver
problemas específicos nos países em desenvolvimento, é uma questão con-
trovertida se tais produtos serão, efetivamente, acessíveis para os pobres.
Eles argumentam que outras tecnologias eficientes, e inclusive mais baratas,
estão disponíveis há bastante tempo para resolver os mesmos problemas,
sem que os pobres tenham tido acesso a elas. Mais ainda, inclusive se as
características técnicas das nanotecnologias parecem adequadas para en-
frentar ditos problemas, ainda não é seguro que essas tecnologias funcio-
nem adequadamente em contextos diferentes. De fato, alerta-se sobre os ris-
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cos de privilegiar uma trajetória tecnológica única, enquanto outras trajetó-
rias alternativas, que poderiam ser mais adequadas ao contexto, são
desconsideradas. Sobre isto, os críticos lembram a experiência passada,
mostrando como várias tecnologias tidas como soluções universais para os
problemas dos países em desenvolvimento falharam. Tecnologias que em
certo momento foram vistas como as mais eficientes, como a revolução ver-
de ou as culturas geneticamente modificadas, têm muitas vezes fracassado
porque não se adaptaram bem aos contextos locais, ou porque conduziram
a desagregar os vínculos sociais e culturais comunitários.

Finalmente, outro grupo de argumentos situa as nanotecnologias no
contexto das tendências socioeconômicas prevalentes. As nanotecnologias
surgiram num mundo em que a riqueza está fortemente concentrada e as
desigualdades sociais são alarmantes. As forças econômicas e a globalização
tenderão a direcionar as nanotecnologias a reforçar tais tendências. Ao lon-
go dos últimos 30 anos, o mundo presenciou o rápido desenvolvimento de
tecnologias tais como a microeletrônica, as tecnologias da informação, a
biotecnologia e as telecomunicações. Todavia, esses avanços tecnológicos,
cujas aplicações atravessaram praticamente todos os setores produtivos e
permitiram o crescimento de muitos países, não contribuíram para rever-
ter a desigualdade. O relatório sobre Desenvolvimento Humano 2005, ela-
borado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),
nota que a desigualdade incrementou-se durante a década de 1990 no
mundo todo:

A era da globalização tem sido marcada por avanços dramáticos na tecnologia,
comercio e investimentos – e um impressionante aumento da prosperidade. Os
ganhos no desenvolvimento humano têm sido menos impressionantes. Grandes
partes do mundo em desenvolvimento estão sendo deixadas para trás. As bre-
chas no desenvolvimento humano entre países ricos e pobres, que já eram lar-
gas, estão aumentando.34

De fato, confrontados com o otimismo da perspectiva instrumentalista,
é bastante óbvio perguntar: se a desigualdade aumentou acompanhando a
expansão de tão poderosas tecnologias durante as últimas décadas, por que
seria diferente a situação com as nanotecnologias?

34 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Human
development report. Nova York, 2005. Disponível em: <http://hdr.undp.org/reports/global/
2005/pdf/HDR05_complete.pdf>. Acesso em: 13 set. 2005.
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Tânia Magno – Vou passar a palavra a Federico Neresini para que faça
sua exposição.

Federico Neresini – Muito obrigado. Agradeço também a Paulo Roberto
Martins por me convidar, foram dias muito interessantes para mim.

Quero falar hoje sobre os primeiros resultados de uma pesquisa feita na
Itália, sobre a representatividade social na nanotecnologia. Estou consciente
de que a situação italiana é bem diferente da brasileira, mas espero que al-
gumas das coisas que vou dizer sejam úteis para vocês e caibam no debate
sobre nanotecnologia e sociedade.

A idéia por trás do projeto – e na Itália a situação é bem interessante – é
que poucas pessoas sabem o que é nanotecnologia, não há nenhum debate
público sobre a nanotecnologia.  Então, é uma boa hora para analisar que
tipo de recursos interpretativos podemos empregar para chegar a um obje-
tivo tecnocientífico que ainda não é conhecido. Se perguntamos: “O que
você sabe sobre nanotecnologia?”, a pessoa responde: “Eu não sei, mas eu
acho que...” É  sempre isso, ninguém sabe muita coisa. Por esse motivo, para
descrever rapidamente a metodologia de nossas pesquisas, nós analisamos
12 grupos, e a idéia era que as variáveis importantes, como nível de educa-
ção, localização geográfica, também podiam afetar as atitudes em relação à
nanotecnologia. Encontramo-nos com cerca de 140 pessoas, porque cada
grupo tinha mais ou menos 10 ou 12 pessoas.

O objetivo desses grupos era fazer associações livres sobre a palavra
nanotecnologia; é importante dizer que as pessoas envolvidas nesses grupos
não sabiam que nanotecnologia era o tópico central, elas foram convidadas
para conversar sobre os desenvolvimentos mais recentes, sobre ciência e
nanotecnologia, então não sabiam que iam falar sobre nanotecnologia anteri-
ormente. Depois assistiram à projeção curta de um DVD, perguntamos o que
eles achavam daquilo e depois fizemos um jogo de associação curto em que
tiveram de escolher uma imagem que achassem que representaria melhor as
nanotecnologias. O objetivo dessa representação e a razão para eles escolhe-
rem essa imagem seriam explicados em seguida. Desculpem-me, mas eu não
tenho essas imagens comigo. Depois fizemos uma pesquisa com mil entrevis-
tados numa representação da população italiana; já havia sido feita uma ou-
tra pesquisa menor antes, com 240 entrevistados, para mapear as palavras-
chave associadas à palavra nanotecnologia. O que estou tentando apresentar
é principalmente o resultado daquele grupo focal, mas que é só um caso, e
apenas 28% dos italianos já tinham ouvido falar alguma coisa sobre nano-
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tecnologia. Havia muitas pessoas que não sabiam nada sobre nanotecnologia,
e entre as pessoas que sabiam alguma coisa, a metade conseguiu lembrar quan-
do tinha ouvido falar. A maioria tinha ouvido falar na televisão, depois na
imprensa, aí a contribuição de filmes era mais ou menos igual à de conversas
do dia-a-dia. Uma grande quantidade de pessoas disse que tinha ouvido falar
de nanotecnologia na televisão, mas na televisão italiana não se disse nada
sobre nanotecnologia nos últimos cinco anos; tenho certeza porque controlo
os principais programas e nenhum deles falou nada sobre nanotecnologia, o
que é incrível, do meu ponto de vista.

Como as nanotecnologias são percebidas pelos italianos no momento?
Que recursos interpretativos são usados para compreender um assunto tão
desconhecido como a nanotecnologia? A definição mais comum desse grupo
dá uma idéia de uma coisa muito pequena, muitas funções em alguma coisa,
num contêiner mecânico pequeno; alguma coisa muito boa, mas sem se saber
defini-la em uma palavra. Uma das respostas foi: “Tem tecnologias microscó-
picas, fios sintéticos que usam compostos biológicos e sintéticos ao mesmo
tempo, não sei se eles são feitos de silicone”; e uma outra: “É alguma coisa que
estão desenvolvendo, vai se acabar, vai ser sempre melhorado”. Uma coisa
interessante é que os julgamentos são normalmente positivos, associados a
aplicações médicas. Em segundo lugar, como eles são reconhecidos por serem
produzidos por pesquisa científica, eles estão relacionados a evolução, pro-
gresso e melhoria e são freqüentemente percebidos como um mix entre coisas
naturais e sintéticas, ou naturais e artificiais, mais bem definidos. Outro as-
pecto, que veremos mais adiante, é que a nanotecnologia é percebida como
coisas muito pequenas, que podem entrar no corpo humano e fazer coisas
que até recentemente eram inimagináveis, mas, por causa do tamanho mi-
núsculo, podem sair do nosso controle. É claro que isto é em nível muito su-
perficial, então vamos tentar evoluir por trás dessa superfície.

O primeiro resultado é a idéia de que o que é pequeno é bom e útil. Faz
lembrar um livro sobre gnomos, tem muitos julgamentos positivos. Essa
orientação geral de maneira positiva também é verificada pela pesquisa que
fizemos em separado. No questionário, solicitamos que as pessoas definis-
sem a nanotecnologia com adjetivos que iam de útil a inútil, controlável a
incontrolável; deu para ver claramente a orientação para os julgamentos
positivos, usada para o bem é positivo, especialmente na área de útil e bom.
Esta é uma orientação geral na área da nanotecnologia.

Como já foi falado no caso das biotecnologias, no caso das nanotecno-
logias as pessoas vêem favoravelmente as aplicações na área médica, por
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exemplo. Se não tivermos mais certas doenças, isso é graças a tecnologias,
graças a estudos que os cientistas fizeram e graças ao que eles vão fazer no
futuro; talvez não tenhamos mais de morrer de tumores. É claro que o medo
da morte é maior que o medo dos riscos. Por exemplo, se eu tivesse uma
doença incurável e uma maneira de me salvar seria instalar uma coisa den-
tro de mim, de modo que eu pudesse continuar vivendo, tentaria de qual-
quer modo, estaria morrendo de qualquer jeito. Então, é importante dizer
que a morte como algo ligado à nanotecnologia era uma coisa sempre relaci-
onada às biotecnologias. Aqui há a citação de um grupo que diz que nossas
doenças podem ser curadas, com células-tronco, por exemplo, podemos
melhorar, podemos fazer muitas coisas. Então, essa referência à biotecnologia
é muito importante também, porque na Itália e na Europa em geral, e talvez
também aqui, há um grande debate sobre a biotecnologia. As pessoas são
facilmente forçadas a usar o modelo interpretativo que elas têm na cabeça
sobre biotecnologia e aplicar este mesmo modelo para a nanotecnologia, é
muito fácil isto acontecer e fácil de entender também. Estamos falando de
nanotecnologia, mas a pessoa está pensando e falando de clone, aí a pessoa
fala, e ela tem medo dessas coisas. Porque temos medo do futuro e nosso
futuro também depende dessas coisas.

O que é importante, em meu ponto de vista, é que há muitas crenças em
relação a ciência e tecnologia envolvidas nos julgamentos públicos sobre a
nanotecnologia. Aqui há uma tentativa de extrair essa crença implícita
conectada a uma citação do grupo focal. Vou falar sobre essa crença implíci-
ta, a que as pessoas sempre se ajustam e também às novas tecnologias, pois
somos sempre flexíveis. Esta crença implícita coloca as ciências e tecnologias
como coisas neutras do ponto de vista moral e ético, porque é a sociedade
que decide usar ciência e tecnologia para o mal ou para o bem. Outra, ligada
à primeira, é que a ciência precisa avançar, mas deve avançar de duas ma-
neiras: em primeiro lugar, pelo fato de que a ciência é boa e segura e a outra,
de que é impossível parar o progresso da ciência. Para as pessoas, para as
instituições e para os políticos, é impossível parar. Então, esta é uma crença
sobre ciência e tecnologia em geral, aplicada também à nanotecnologia.

Há outras crenças que dizem que a ciência está progredindo rápido e a
sociedade acha difícil acompanhar, e que o progresso técnico e científico
tornou-se refém de interesses econômicos ocultos; e outra diz que as insti-
tuições não podem proteger os cidadãos. Então essas são as crenças implíci-
tas na interpretação do público sobre ciência e sociedade.

Por causa de nossa dependência da tecnologia ela pode nos controlar,
isto também foi dito por esse grupo focal que estudamos. Então, o mais im-
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portante é que há essas crenças gerais sobre a volta do conceito de vida
artificial, associada à crença de que a natureza não deve nunca ser manipu-
lada.

Há mais uma coisa importante a dizer, sobre o nexo entre o desenvolvi-
mento da ciência e tecnologia e o impacto na sociedade. Isso eu chamaria de
neoludismo. Bem, honestamente, se eu tivesse uma família para manter, fi-
caria muito bravo, porque o trabalho é muito importante para mim.

Não por coincidência, isso foi percebido principalmente por pessoas com
pouca instrução e que faziam trabalhos manuais. Queria concentrar-me no
conceito de envolvimento e participação no processo. Esse grupo repetida-
mente enfatizou uma conexão próxima, muito íntima entre, não apenas o
incontrolável e invisível, mas também com o problema da democracia. A
pessoa diz: “enquanto eu posso determinar os eventos, quero que pelo me-
nos eu é que decida o que fazer, não a máquina; é o que espero de uma
democracia, em que possa determinar certas condições”. Mas sobre cientis-
tas, políticos etc., o grupo define o que é democracia, mas não sabe identifi-
car quando a democracia existe. E outra diz: “tenho medo do fato de não
sermos nós que decidiremos, mas alguém vai decidir por nós”. Acho que
esse é um ponto muito importante, o da participação.

Apresentando algumas observações finais, as nanotecnologias são vis-
tas atualmente como positivas em geral, mas muitos elementos que as pes-
soas usam para interpretar o misterioso objeto têm mais ou menos conexões
evidentes com as avaliações negativas em termos de riscos, ceticismo e medo.
A biotecnologia provocou metáforas e modelos de interpretação que as pes-
soas usaram para falar sobre nanotecnologia também.

Em relação à biotecnologia, a participação do público na governança de
inovações técnico-científicas vai ter papel central. Falando em participação,
por exemplo, ontem fiquei um pouco surpreso ao ouvir as pessoas falando
sobre a Europa, e não a França, a Alemanha, a Itália ou a Suécia, porque eu
sei que essa noção de Europa não existe, é uma invenção da economia e há
diferenças muito grandes entre os 25 países da Europa. Por exemplo, uma
diferença importante é a maneira como os países tratam o problema do
gerenciamento de inovações. Na Itália, há um acordo sobre a necessidade
de melhorar o engajamento do público sobre as inovações técnicas e cientí-
ficas, mas se você olhar o modo como os membros da União Européia estão
enfrentando esse assunto, poderá encontrar diferenças muito grandes. Na
Itália, por exemplo, você tem um grupo de cientistas que faz o experimento,
submete-o a um comitê de cientistas para que ele seja aprovado e, depois da
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aprovação, o experimento é colocado num site do Ministério da Agricultura
e pronto. Esta é a participação do público na Itália, para esse tipo de experi-
mento. Em outras situações, como na Suécia, na Dinamarca ou na Holanda,
ou ainda no caso do Reino Unido, há muitas outras tentativas de achar no-
vas maneiras de confrontar esse problema, de como se pode melhorar a par-
ticipação nas decisões sobre inovação. Há experimentos famosos, por exem-
plo, sobre conferências de consenso, em que um grupo muito pequeno de
cidadãos tenta expressar sua orientação sobre um objetivo técnico-científi-
co, como a área de células-tronco. Em meu ponto de vista, são tentativas
muito boas de encontrar novas maneiras de provar a participação do públi-
co. O ponto é que a inovação técnico-científica é uma ameaça à democracia.
Eles acham que a falha na democracia, a falha na política sobre como gerenciar
esse problema é o ponto principal. Não precisamos apenas de comunicação
e de ética, precisamos inventar novas maneiras de fazer a democracia nesse
processo. Muito obrigado pela atenção.

Tânia Magno – Quero agradecer ao professor Neresini. Passo a palavra
agora a Paulo Martins, que vai ler a conferência do professor Henrique
Rattner.

Paulo Martins – Para quem não conhece, o professor Henrique Rattner é
uma referência nossa, no Estado de São Paulo e no Brasil. Ele já tem 84 anos,
uma vasta publicação, e todos os anos tem contribuído conosco escrevendo
textos, embora ele tenha problemas de saúde que o impeçam de se locomover
até aqui. Vou ler o texto que ele encaminhou este ano para nós:

De megaprojetos e inovações tecnológicas à nanotecnologia: custos sociais
“ocultos”35

O discurso oficial dos produtores de tecnologia estimula a inovação e a
competitividade que irão contribuir para o crescimento econômico do país.
A competitividade é erigida como valor supremo da sociedade, como se
fosse uma lei de natureza imanente à espécie humana. A ideologia da com-
petição e da produtividade faz parte de uma visão de mundo dominada
pela corrida atrás da acumulação e do enriquecimento ilimitados, nem sem-
pre por meios civilizados e legítimos.

35 Texto adaptado para o Terceiro Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente.
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Por outro lado, pesquisa e desenvolvimento (P&D) constituem elemen-
tos imprescindíveis do processo de produção, mas não podemos ignorar
que grande parte dos recursos alocados à ciência e tecnologia acaba canali-
zada para projetos militares de utilidade questionável, tais como armas de
destruição em massa, a exploração do espaço sideral que estimula e benefi-
cia a aviação militar e o desenvolvimento de reatores nucleares, cuja
obsolescência, prevista em 40-50 anos, deixa para as próximas gerações o
terrível legado de como dispor dos resíduos radioativos.

Não se pretende argumentar contra a necessidade de P&D nas socieda-
des contemporâneas, mas à condição de que sejam prioritariamente orienta-
dos para as demandas sociais das massas carentes em saúde, educação, sa-
neamento básico, moradias decentes, transporte coletivo, segurança pública
e alimentação adequada; todos ambientalmente seguros, socialmente bené-
ficos e eticamente justificáveis.

Subjacentes a esses requisitos estão as eternas indagações: ciência e
tecnologia – para quem? Para que e a que custo?

A quem caberia a responsabilidade de planejar, orientar, estabelecer as
prioridades e fiscalizar a aplicação das verbas orçamentárias para P&D?

O discurso oficial privilegia o papel do “mercado” – as grandes empre-
sas industriais, bancos e serviços, das agências e repartições burocráticas do
governo, das universidades e de grupos corporativistas de cientistas e
tecnólogos. A sociedade civil organizada, por meio de suas ONGs, Organi-
zações Sociais Civis de Interesse Público (Oscips), movimentos sociais, as-
sociações e sindicatos, não é considerada interlocutora qualificada para par-
ticipar das deliberações e decisões sobre a política de ciência e tecnologia
(C&T) e na definição de prioridades de alocação de verbas orçamentárias.

Ora, são exatamente esses atores sociais que representam a maioria da
sociedade e que mais sofrem os impactos ambientais, sociais e econômicos
das decisões tomadas nas esferas executiva e legislativa em regimes demo-
cráticos representativos, sob a pressão dos tecnocratas e dos homens de ne-
gócios.

Resumindo, decisões científicas e tecnológicas não são ética ou politica-
mente neutras porque seus atores não podem despir-se de suas posições,
interesses e valores sociais.

Em cada etapa da evolução histórica e social, as tecnologias utilizadas
refletem as contradições e os conflitos entre o poder econômico e sua ten-
dência à concentração de riquezas, poder e informação e, por outro lado, as
aspirações coletivas por participação democrática, autonomia cultural e
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autogestão política. Por isso, a sociedade civil tem o dever e o direito de
exercer o controle sobre os projetos de inovação tecnológica, que não podem
ficar a critério exclusivo de cientistas, tecnocratas, empresários e políticos.

Os megaprojetos são cada vez maiores e de custos mais elevados. Ape-
sar de ampla divulgação sobre os supostos benefícios desses projetos, os
estudos concentram-se apenas na hipotética lucratividade dos investimen-
tos, à condição de que haja subsídios do tesouro público, em nome do pro-
gresso de C&T, da competitividade e do crescimento econômico.

Embora instituída por lei, a avaliação ex-ante, ou o estudo de impactos
ambientais/relatório de impacto no meio ambiente (EIA/Rima) sobre os pos-
síveis efeitos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da popula-
ção é geralmente contornada ou burlada. Menos ainda avaliações críticas
ex-post, quando os projetos concluídos chegam ao conhecimento do público,
que ultimamente paga a conta.

Alguns exemplos ilustram este ponto de vista. O projeto Concord – avião
supersônico financiado pelos governos francês e britânico – redundou em
fracasso técnico e financeiro, e foi desativado; os projetos da Nasa (a indús-
tria espacial dos Estados Unidos), com custo de mais de US$ 100 bilhões; e,
em escala menor, o projeto espacial brasileiro, contabilizando três fracassos,
teriam contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população mais
pobre dos respectivos países?

Novas tecnologias inundaram os mercados a partir da segunda metade
do século XX, a começar com a aviação a jato, a revolução verde, a energia
nuclear, a introdução da microeletrônica, a biotecnologia e a engenharia
genética, o genoma e as células-tronco.

Ao contrário do discurso oficial sustentado pela maioria dos cientistas,
não há uma correlação positiva entre os avanços nas pesquisas científicas e
tecnológicas e a posição de dado país em termos de indicadores de desen-
volvimento humano, social e ambiental.

A opinião pública está sendo alimentada com o mito do “efeito de filtra-
ção” (trickle-down effect), de que quanto mais pesquisa, melhor para a pros-
peridade econômica e o bem-estar social.

Quem são os principais grupos sociais que pressionam por mais verbas
de C&T? Os bancos, que financiam; as grandes empresas, que enxergam a
possibilidade de lucros na introdução de novos bens e serviços; a cúpula
das Forças Armadas, que sonha com sua hegemonia militar, mesmo que
regional apenas; e as corporações científicas e tecnológicas com ela iden-
tificadas.
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A construção do túnel submarino debaixo do Canal da Mancha, além de
ultrapassar o custo orçado, continua a produzir déficit anualmente. Recente-
mente, as duas grandes construtoras oligopolistas de aviões gigantes, a Boeing
e a Airbus, lançaram-se numa corrida competitiva, construindo aparelhos com
capacidade de 500 a 800 passageiros, sem se preocupar com a necessária adap-
tação da infra-estrutura nos aeroportos. A queda das torres do World Trade
Center, em Nova York, não desanimou a Malásia, o Bahrein e, mais recente-
mente, a cidade de Xangai de projetar edifícios com até 1.000 metros de altu-
ra. Túneis subterrâneos para montar aceleradores gigantescos, gasodutos de
milhares de quilômetros de extensão constituem outros exemplos de
megaprojetos, lançados sem os devidos estudos ex-ante de impactos e sem
lembrar e extrair as lições de desastres causados há alguns anos em Bhopal/
Índia, Sevezzo/Itália e pelo petroleiro da Exxon, no Alasca.

As supostas vantagens e os ganhos decorrentes de inovações tecno-
lógicas, como a redução de custos de energia, de materiais, de mão-de-obra
e a melhoria da qualidade de vida, cujo balanço deveria indicar maior eficá-
cia, produtividade e lucros, nunca estão sendo avaliados seriamente, espe-
cialmente nos megaprojetos espaciais e militares, nos quais os custos reais
não constituem critérios decisivos nas políticas públicas de conceder subsí-
dios em função da pressão de lobbies e grupos de interesse.

As propaladas vantagens da biotecnologia reduziram-se basicamente a
cultivar transgênicos com um enorme aumento de consumo de fertilizantes
e agrotóxicos químicos. Além de impactos graves na flora e fauna e nos len-
çóis freáticos, os novos produtos transgênicos acabam expulsando as espé-
cies nativas, com efeitos destrutivos na biodiversidade e nos ecossistemas
naturais.

O avanço da fronteira agrícola em vastas áreas até recentemente
intocadas, combinado com a urbanização caótica, encurralaram as popula-
ções indígenas e pequenos agricultores, ameaçando também sua segurança
alimentar. O avanço “vitorioso” da soja, um dos principais produtos de ex-
portação, acelera esse processo que resulta, em última análise, no empobre-
cimento da população brasileira.

A situação lembra a famosa “revolução verde” de Norman Borlough,
que prometia abundância de alimentos para todos os seres humanos medi-
ante a melhoria genética dos cereais, principalmente arroz e milho. Efeitos
colaterais imprevistos levaram à deterioração da qualidade de vida de pe-
quenos lavradores que, impossibilitados de arcar com os custos financeiros
de fertilizantes, defensivos e de redes de irrigação, foram obrigados a ven-
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der suas terras e a migrar para as cidades, onde se tornaram favelados e
marginalizados.

Custos sociais adicionais e ocultos são constituídos pela qualidade alte-
rada das terras e a penetração de elementos químicos tóxicos nos lençóis
freáticos, afetando o gado e a produção de alimentos, até em áreas distantes.

Um caso interessante a ser estudado é o do chip, cuja utilização nos proces-
sos produtivos viria facilitar a vida de todos ao baratear a energia, tornar os
equipamentos mais leves e baratos e proporcionar acesso ilimitado a informa-
ções. Milhares de pequenas empresas foram criadas, algumas tiveram suces-
so com a inovação e conseguiram lucros fabulosos com a valorização de seus
produtos e ações. Mas, em certo momento, a “bolha” estourou, causando a
ruína de dezenas de milhares de empreendedores e investidores.

Até os tão proclamados impactos positivos esperados na higiene e saú-
de dos trabalhadores não se sustentam à luz do aumento da intensidade dos
processos de trabalho e a manipulação, nos laboratórios, de materiais tóxi-
cos cujos efeitos são levados até o ambiente da casa.

Observações semelhantes podem ser feitas com referência aos impactos
na saúde dos trabalhadores nos reatores de energia nuclear, cuja desativação
e o depósito de resíduos radioativos permanecem problemas até hoje sem
solução e de custos sociais e financeiros adicionais não-contabilizados no
preço da energia.

O período de crescimento econômico de pós-guerra viu o surto, além
das inovações tecnológicas, de uma onda de megaprojetos propostos por
construtoras e empreiteiras a serem financiadas pelo Poder Público no siste-
ma de parceria público-privada (PPP).

Hidrovias, multiplicação de aeroportos, ampliação de portos marítimos
para acolher navios petroleiros com calado de até 500 mil toneladas, pontes,
túneis submarinos, estradas e rodoanéis, linhas de metrô e edifícios gigan-
tescos de até 1.000 metros de altura são apresentados como emblemas do
progresso técnico e da capacidade de realização empresarial.

Praticamente, todos esses projetos têm uma característica em comum:
os custos reais ultrapassam em muito o orçamento inicial. Isso porque o
Poder Público e a sociedade não têm como fiscalizar a execução de fato de
sua realização.

Outra vertente dessa megalomania construtivista é representada pelos
projetos espaciais da Nasa, dos russos e, mais recentemente, dos chineses,
todos supostamente para explorar os últimos segredos da origem do uni-
verso e da vida. Na realidade, esses e outros países servem-se da tecnologia
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espacial para lançar satélites de observação com fins militares e testar seus
veículos lançadores para cargas mais letais. Além do sigilo que envolve os
projetos militares, existe total falta de transparência e controle sobre os gas-
tos incorridos, invariavelmente superiores aos inicialmente orçados.

Muitos projetos, nacionais e internacionais, públicos ou privados, reve-
lam-se superdimensionados e, portanto, não conseguem alcançar resulta-
dos que garantiriam o retorno sobre os investimentos. Um caso emblemático
é representado pelo Eurotúnel ligando a França à Inglaterra, debaixo do
Canal da Mancha. Longe de demonstrar sua rentabilidade, a linha férrea
que deveria induzir também o desenvolvimento regional dos dois lados
mostrou ser deficitária nos primeiros anos de seu funcionamento, exigindo
pesados subsídios dos cofres públicos para assegurar sua continuidade. Em
quase todos os megaprojetos ocorrem custos financeiros e sociais “encober-
tos” que oneram o orçamento público e, assim, representam custos/oportu-
nidades pesados pela perda de recursos que seriam mais úteis e produtivos
em setores de investimentos sociais.

Um caso exemplar é ilustrado pelo acelerador gigante Large Hadron
Collidor (LHC), que está sendo construído na Suíça com co-financiamento
da França e Alemanha, devendo entrar em funcionamento em 2007. Trata-se
de um túnel circular gigantesco com 27 km de circunferência. Neste túnel,
partículas subatômicas serão aceleradas em velocidade próxima à da luz,
para permitir observações que explicariam a origem do universo. O custo
orçado é de US$ 8 a 10 bilhões. Ao analisar um projeto de LHC semelhante,
porém ainda maior e mais poderoso, o Congresso dos Estados Unidos ar-
quivou-o por considerá-lo excessivamente caro e não-prioritário, embora as
obras de limpeza e preparação do terreno tivessem sido iniciadas; mais de
10 mil técnicos e pesquisadores já cadastrados foram dispensados.

Outro exemplo é o Mag-Lev, um trem ultra-rápido movido por levita-
ção magnética e capaz de atingir velocidade de mais de 400 km por hora. No
Japão e na França funcionam trens que alcançam até 250 km por hora. A
tecnologia do Mag-Lev, todavia, está em fase de experimentação, com incer-
tezas quanto aos custos adicionais de energia, modificação dos trilhos, ren-
tabilidade e segurança dos passageiros. Um protótipo circula na Alemanha
entre as cidades de Essen e Dusseldorf, numa distância de 30 km; a China
instalou outro para uma distância semelhante, entre a cidade de Pequim e
seu aeroporto.

As decisões sobre áreas prioritárias de investimentos públicos, particu-
larmente nos megaprojetos, não obedecem a critérios de racionalidade téc-
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nica e econômica apenas, e são protegidos pela sigilosidade relacionada à
segurança nacional, totalmente fora do controle da sociedade civil. O aci-
dente recente na base de lançamento de Alcântara é sintomático a respeito:
apesar de 21 vítimas e dezenas de milhões de dólares desperdiçados, ne-
nhuma explicação satisfatória foi apresentada à sociedade brasileira até
meados de 2006.

Acena-se freqüentemente com as oportunidades de desenvolvimento
regional em conseqüência da localização de megaprojetos ou de implanta-
ção de novas tecnologias, como é o caso mais recente da nanotecnologia,
cuja pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em algumas universi-
dades e centros de tecnologia de ponta.

Suspeita-se de possíveis riscos a serem mais bem estudados, tais como a
toxicidade e prováveis impactos epidemiológicos decorrentes da difusão de
nanopartículas. Já foi apontada em seminários anteriores a natureza inédita
da nanotecnologia, que exigiria o controle e a responsabilidade não somen-
te de seus mentores, mas de toda a sociedade. As pesquisas apontam para a
invisibilidade das partículas e suas implicações para as atividades secretas e
bélicas; a microlocomoção e suas potencialidades para atravessar barreiras
como muros e a pele humana; e, sobretudo, a possibilidade de auto-replicação,
que evoca o espectro do “aprendiz de feiticeiro”. Essas características exi-
gem o monitoramento, a apropriação e o controle social da nova tecnologia
para proteger a saúde da população e a preservação do meio ambiente.

Por isso, é fundamental indagar: “quem lucra e se beneficia das inova-
ções? Quem pressiona para o Poder Público financiar mais P&D? Quem fica
com os prejuízos?”

Os pesquisadores e seus porta-vozes afirmam as supostas vantagens da
nova tecnologia em escala nano (1 bilionésimo de metro), que resultaria em
economia de matérias-primas, energia, espaço e, sobretudo, força de traba-
lho, o que, além de reduzir custos de produção, aumentaria os lucros. Será
que mais lucros para uma parcela da população significam também mais
bem-estar para a coletividade? Obviamente, a resposta está na forma de dis-
tribuição dos ganhos e, segundo todos os estudos das agências nacionais e
internacionais, cresce o fosso entre a minoria de ganhadores e a maioria de
perdedores.

Mas, além da contabilidade monetária, há que considerar as questões
ambientais e os impactos sociais na saúde, educação e emprego, que rara-
mente são contabilizados, equacionados e eqüitativamente distribuídos. Em
conseqüência, aumentam os riscos para a população, agravados pela falta
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de avaliação e de accountability (responsabilidade) das elites, e o déficit geral
em práticas democráticas em nossa sociedade.

O regime de democracia parlamentar não constitui um obstáculo para
as práticas de maximização dos lucros. A maioria dos “representantes” do
povo no Congresso Nacional acaba sendo cooptada pelas grandes corpo-
rações que financiam suas campanhas eleitorais, esperando a contrapartida
posteriormente.

A participação por meio de conselhos de cidadãos, audiências públicas
e contratação de equipes técnicas independentes para a avaliação ex-ante,
ex-durante e ex-post dos projetos, sejam eles de mega ou nanoescala, teria
como orientação mínima:

• total transparência em todas as fases do projeto, com consultas perió-
dicas às populações atingidas;

• especificações técnicas e econômicas dos resultados esperados, para
permitir o acompanhamento pela opinião pública;

• criação, por lei, de um regime regulatório, a fim de identificar, anteci-
par e possivelmente eliminar os riscos à saúde e ao bem-estar da população.

O superdimensionamento manifesta-se não somente em projetos isola-
dos, mas também em nível setorial em seqüência ao lançamento de novas
tecnologias. Nos Estados Unidos, existem atualmente 1.444 empresas de
biotecnologia, das quais 56% não têm produtos para vender no mercado.
Segundo estimativas de cientistas, as perdas acumuladas elevam-se a US$
6,4 bilhões por ano. Com o domínio de tecnologia, mas sem produtos ade-
quados para oferecer ao mercado, as empresas que não conseguem subsídi-
os estão fechando as portas e demitindo seus técnicos e pesquisadores. A
situação repete a experiência da bolha de informática, de uma década atrás.
Embora possuam o domínio da tecnologia, os cientistas parecem ignorar a
dinâmica básica do ambiente comercial.

A criação de conselhos populares e de movimentos sociais para disse-
minar idéias e práticas da democracia participativa parece o caminho mais
efetivo para discutir e decidir sobre novas tecnologias, inclusive a
nanotecnologia.

Como na introdução de outras tecnologias de ponta, também a nano-
tecnologia está sendo guiada pela busca de lucros das empresas privadas,
subsidiadas em seus projetos pelo poder público, sem que houvesse a ado-
ção do princípio de precaução e de medidas de avaliação permanente dos
impactos da nova tecnologia na saúde e nas condições de trabalho dentro
dos estabelecimentos que operam com substâncias tóxicas, disseminadas
pelos trabalhadores, em seus lares e na comunidade.
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Por isso, cientistas, tecnólogos e ativistas de movimentos sociais preo-
cupados com o futuro de seu labor e o bem-estar da sociedade devem ser os
primeiros a engajar-se na mobilização e conscientização de todos os atores
sociais na defesa da vida e na avaliação sistemática e permanente das inova-
ções tecnológicas.

Nunca será demais insistir nos princípios éticos, tais como a preserva-
ção da dignidade humana e a obrigação de fazer o bem comum, particular-
mente nas áreas de Saúde, Educação, Segurança do Trabalho e Meio Ambi-
ente.

Tânia Magno – Dando continuidade, vamos chamar o professor
Guillermo Foladori, para que faça a sua apresentação dentro da palestra da
rede de nanotecnologia da América Latina.

Guillermo Foladori – Bom dia a todos, em primeiro lugar quero agra-
decer a Paulo Martins por ter-me convidado a estar aqui com vocês e poder
utilizar este encontro para lançar publicamente a Rede Latino-Americana
de Nanotecnologia e Sociedade. Há uma página na web que estamos crian-
do para isto. Há mais ou menos um ano e meio, eu, Noela Invernizzi e Gian
Carlo D. Ramos, que está aqui, estávamos pensando na necessidade de criar
uma rede latino-americana para discutir e criar um diálogo sobre a relação
entre nanotecnologia e sociedade.

São basicamente três os grandes propósitos, os objetivos desta rede. Em
primeiro lugar, obviamente, como se trata de uma rede acadêmica, preten-
demos pôr em contato, facilitar o relacionamento daqueles pesquisadores
que já estejam trabalhando sobre a temática de nanotecnologia e sociedade.
Em segundo lugar, a rede pretende também fazer pesquisa e divulgar as
investigações sobre nanotecnologias na América Latina. Em terceiro lugar –
talvez isso seja uma novidade ou algo que não esteja sendo feito por outras
–, esta rede pretende chegar, especificamente, além do público em geral,
pondo em contato os cientistas das áreas físicas e naturais com as áreas soci-
ais, das ONGs, inclusive das empresas, mas também, e aí está a novidade,
pretende chegar às organizações sociais. O impulso também será orientado
para poder chegar aos sindicatos, às uniões dos sindicatos e debater com
eles as implicações dessas nanotecnologias na América Latina.

Disto isto, vou apresentar aqui um primeiro traçado desta web page que
está em construção. A página vai ficar dentro da Universidade Nacional
Autônoma do México. Em seguida, vou apresentar seus fundamentos e pro-
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pósitos, quais as finalidades desta rede latino-americana. Estamos convi-
dando vocês e também os pesquisadores que não estão aqui para que co-
nheçam e possam difundir isso, todos aqueles que estejam trabalhando so-
bre o tema são bem-vindos. Nós teremos logo uma série de links, podemos
voltar às perguntas e, no final da exposição dos fundamentos e propósitos,
faremos algumas perguntas que orientam esta rede, por exemplo, qual é o
estágio do avanço nanocientífico e nanotecnológico em nível mundial e qual
papel pode jogar a América Latina nisto. Devem-se considerar também: que
benefícios e implicações para a realidade latino-americana traz o encaixar-
se no desenvolvimento das nanociências e nanotecnologias? Quais são as
incertezas sociais, ambientais e éticas legais das distintas aplicações
nanotecnológicas civis e militares, e como se pode ler isto na América Lati-
na? Qual é o grau de interesse, conhecimento e discussão pública da
nanotecnologia na América Latina? Como se pode estimular e promover o
diálogo acerca dos benefícios e riscos entre os experts, o público em geral e as
organizações sociais? De que modo e com que instrumentos pode-se regu-
lar tanto as pesquisas em nanociências e nanotecnologias que se realizam na
América Latina como a importação e comercialização de nanoprodutos? Estas
são algumas das perguntas que guiam os propósitos desta rede.

No site da rede há vários links e uma série, mas não estão todos aí. Há
duas instituições que nos apoiaram, que fundaram esta rede e aparecem
como sua sede física.

No site aparecem os estudos de desenvolvimento da Universidade Au-
tônoma Zacateca, onde trabalho, e vocês podem acessar diretamente o Cen-
tro de Investigações Interdisciplinares em Ciências e Humanidades da Uni-
versidade Autônoma do México, onde Gian Carlo D. Ramos trabalha. Pode
ser vista a relação dos membros que já estão interessados e colaborando
nesta rede de países, como Brasil, Chile, México, Venezuela e outros a serem
acrescentados, interessados em participar. Na página seguinte aparece uma
pequena lista, ainda incompleta, de publicações de membros desta rede que
estão on line, e há outras páginas de interesse. Podem ser acessados alguns
livros que já foram publicados ou coordenados por esses membros. Fico à
disposição para perguntas ou qualquer dúvida. Muito obrigado novamente
pela possibilidade de apresentar aqui publicamente a nova rede.

Tânia Magno – Agradeço ao professor Foladori e chamo Lilian Arruda
Marques para que passemos à segunda fase, em que ela apresentará as ques-
tões e provocará o debate entre os palestrantes.



358
PAULO R. MARTINS; RICHARD DULLEY (ORG.) –  NANOTECNOLOGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

Debate

Lilian Arruda Marques – Obrigada. Na verdade, por toda a aborda-
gem e no decorrer do seminário, hoje se chega àquele momento de pergun-
tar o como. Depois de passarmos alguns dias discutindo algumas idéias, a
questão ética, a dimensão mais filosófica do debate sobre as nanotecnologias,
chega o momento de trabalhar o como, de dialogar o como fazer, como co-
nhecer e resgatar da sociedade os valores e o entendimento sobre a questão
das nanotecnologias.

Nessa perspectiva, Edmilson Lopes Júnior trouxe uma argumentação
no sentido de provocar a Renanosoma, na busca de fazer uma investigação,
uma pesquisa que buscasse compreender ou levantar como o impacto de
um tema desses, no âmbito das ciências duras e dos cientistas sociais tam-
bém, como é que impactam as atitudes, os saberes e os valores desses cien-
tistas, no campo do debate sobre essa nova ciência, nova tecnologia, não
necessariamente sobre inovação. Porque inovação já é nanotecnologia apli-
cada ao mercado, ou seja, pelo que entendi da exposição de Edmilson, seria
investigar mesmo os valores e atitudes sobre esse tema, um pouco na linha
do que Federico Neresini fez na Itália, a partir de um público mais focado,
direcionado. E aí, quando você traz essa sua angústia, na dimensão dessa
relação da ciência, no âmbito da formação dos jovens, dos cientistas, dos
pesquisadores, é interessante porque vivi uma época, em minha adolescên-
cia, em que o formato da educação básica, a dimensão da relação do ensino
médio, ainda com os cursos profissionalizantes, possibilitaram-nos vivenciar
um pouco do que as ciências duras significavam para a gente, além do que
líamos nos livros. Tivemos oportunidade de fazer visitas à Serra da Piedade
e visualizar os astros, estudando, no observatório da Serra da Piedade, junto
com a escola – pública –, em excursões. Havia laboratórios a que tínhamos
acesso numa parceria da escola pública com a Faculdade de História Natu-
ral, localizada no centro de Belo Horizonte. Fui de uma geração em que a
dimensão da ciência estava mais próxima ao sentido dos alunos, na medida
em que não era dada apenas nos livros, ou em fotografias, artigos e textos.
Nessa perspectiva, a retomada, com decreto federal, no sentido de resgatar
a educação profissionalizante no ensino médio, de resgatar a extensão do
ensino tecnológico, das escolas técnicas federais (ETFs), de toda essa cadeia,
no âmbito da formação profissional tanto no campo das ciências duras, Bio-
logia, Química e Física, como das Ciências Sociais, acho que há um pressu-
posto ainda institucional nessa perspectiva de resgate.



359
SESSÃO 7 – NANOTECNOLOGIA E SOCIEDADE – 9 DE NOVEMBRO DE 2006 (MANHÃ)

Fazendo essas considerações, gostaria de saber de você, sobre sua preo-
cupação, no âmbito da proposta de uma nova estrutura, conhecidas as traje-
tórias, os saberes, os valores e as atitudes dos cientistas. Você sugere à
Renanosoma a perspectiva de fazer parcerias.  Gostaria de saber o que você
está sugerindo, além dessas propostas de investigação e de engajamento
político – inclusive agora, a Renanosoma apresenta um projeto vitorioso, no
sentido da sua aprovação –, se você aponta suas parcerias para além do
setor público, no sentido das entidades, e se você pensa no âmbito da educa-
ção básica, da escola pública, em que medida fazer esse diálogo, desde o
momento em que os jovens são sensibilizados pelas ciências? Tenho um pouco
de dificuldade de pensar que o formato e a estrutura das escolas hoje, públi-
cas e privadas, na clausura das salas fechadas, sem perspectiva sequer de ter
um contato com a natureza e sensibilizar pelas leis da Física ou da Química,
fechadas em bloco de sala, se isto também não estaria numa dimensão de
mudança. E, nesta perspectiva, tentar juntar nessas parcerias a dimensão da
formação de um aluno na educação básica, objetivando trazer mais campo-
neses, ou mais alunos com esse talento pelas ciências, com essa curiosidade,
numa trajetória mais profissionalizante, de estudo e de debate. É um pouco
tentar entender se isso tinha passado pela sua cabeça nessa perspectiva de
parceria, diálogo e integração.

Em relação a Noela, é interessante porque ela coloca de maneira bem
objetiva as duas visões que pairam no âmbito do debate sobre o tema da
inovação tecnológica e, particularmente agora, do ponto de vista da
nanotecnologia. Quero dizer, a partir dessa consideração, que a visão ins-
trumentalista é a que mais se manifesta no âmbito do mercado e da inova-
ção tecnológica.

E Federico, ao mesmo tempo, vem mostrar com sua pesquisa na Itália
que a versão substancialista parece estar mais presente nesse corpo ou na
sociedade italiana. Isto é bom porque reforça a perspectiva de que precisa-
mos, sim, conhecer; quer dizer, se no mundo, na lógica do mercado, da
visão instrumentalista que tem de ser dominante e imediatista e que apon-
ta muito mais o interesse de uma inserção competitiva internacional e muito
menos, talvez, a necessidade de olhar para dentro, que o próprio mercado
interno pode, sim, também trazer o desenvolvimento, no sentido das nos-
sas escolhas nacionais, mas sem também ser, digamos assim, fechados e
não pensar que precisamos ter uma inserção, mas como essa dinâmica pode
ser tratada de forma planejada no momento, em recursos divididos e re-
pensados.
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Gostaria de colocar para você, Noela, se nessa dimensão, sem julgamento
de valor, ser instrumentalista é melhor, enfim, o que você acha, na perspec-
tiva de conhecer, na verdade, como é que se dá a dinâmica da produção no
âmbito da inovação das empresas e mercados oligopólicos. Porque, quando
falamos de desenvolvimento, pressupomos atores e no Brasil existe uma
tendência de que a inovação pertença às multinacionais e às grandes empre-
sas oligopolistas que investem em pesquisa e que comandam parte do mer-
cado, quer dizer, é preciso compreender essa dinâmica, na medida em que a
maneira com que estruturam a cadeia de produção traz sempre para a soci-
edade os piores riscos, porque a inovação e o conhecimento gerados na
matriz, o processo de produção sujo, que gera impacto, trazem uma
relocalização espacial no globo e até mesmo dentro de um país. A
terceirização, a subcontratação de empresas está aí, a despeito da incorpora-
ção da nanotecnologia, e, com ela, como é que isso vai se dar? Como é que
essa dimensão do processo produtivo se instaura, espacialmente, temporal-
mente? Quem é que vai se responsabilizar pelos riscos? As pequenas e mé-
dias empresas, os autônomos, quem é que vai pagar o pato, à medida que os
impactos vão acontecendo nessa cadeia de produção?

Quanto à exposição de Federico Neresini, gostei muito da pesquisa, prin-
cipalmente a metodologia, no sentido do que ela resgata da população itali-
ana e traz um resultado muito mais substantivo e instrumentalista. Isso é
positivo, isso nos traz otimismo, principalmente no Brasil. Estamos ainda
no momento de construção deste processo de inserção da temática
nanotecnológica, no ambiente das Ciências Sociais e das ciências duras, ain-
da que as inovações dos produtos instalem-se nas prateleiras, mas ainda é o
momento de construção na sociedade, porque há uma dimensão nova e é
importante resgatar isso que sua pesquisa trouxe, quer dizer, a visão de
mundo que a nanotecnologia traz, muito menos que a inovação resultante
dela traz. A visão de mundo do singular, a visão de mundo de investigar o
saber, os valores e atitudes dos atores sociais, sociais porque são eles que
estarão, mal ou bem, fazendo as seleções numa perspectiva de gestão
participativa e democrática. E acredito que, no Brasil, algumas instituições
já estão consolidadas. Esse tema pode reforçar inclusive essa dimensão
participativa, porque impacta o imaginário da sociedade. A inovação
tecnológica, a descoberta da ciência sempre impactou o imaginário da soci-
edade. Federico traz, inclusive, uma dimensão sobre como o tema chegou à
sociedade italiana, por rádio, TV, livros, textos e, se conhecemos um pouco a
sociedade brasileira, somos hoje muito mais tocados pelos ícones, pelas ima-
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gens, pela oralidade.  Numa sociedade com um grau muito grande de anal-
fabetismo e uma educação pública que foi destruída por décadas, a oralidade,
os filmes da TV ou DVD são uma dimensão, quem sabe, que pode aumentar
mais esta adesão, este convencimento, para esse chamado da nanotecnologia
no Brasil.

Feitas essas considerações, Federico, minha pergunta para você é: o que
foi feito do resultado dessa pesquisa? Existe alguma intenção, algum órgão,
a Comissão de Bioética da Comunidade Européia interessou-se por ela, vocês
foram demandados por alguma entidade ou conselho deliberativo ou
participativo para essa pesquisa? O que vocês vão fazer com essa pesquisa?
E, nesse sentido, em que medida ela pode ser usada metodologicamente,
estrategicamente, como um elemento que pode provocar consensos, deter-
minar os espaços ou conflitos? Quer dizer, como é que você pode fazer uso
de uma pesquisa dessas? Pode ser que em alguns momentos ela traga o
conflito, estabeleça o acaso, faça efervescer a dúvida do debate; em outro
momento, ela pode ser trabalhada no sentido de facilitar os acordos, as nego-
ciações, os consensos. Que uso fazer deste instrumental, deste resultado, se
vocês pensaram nisso: deixar algum tipo de conselho ou comitê que se interes-
se apropriar-se disso ou usar uma pesquisa dessa, de investigação e de opi-
nião, para algum tipo de discussão ou de consenso sobre o tema
nanotecnologia?

O texto de Henrique Rattner constata as mazelas de uma visão instru-
mentalista que ele percebe no Brasil e no mundo, no sentido das novas
tecnologias, do uso que já foi feito delas. É a constatação dessas mazelas da
visão instrumentalista que Noela apresentou, com bastante objetividade e
clareza nos objetivos e nos princípios; ao mesmo tempo, Rattner traz pro-
postas e coloca como perspectiva metodológica a importância do diagnósti-
co, dos marcos regulatórios e da gestão democrática. É um texto que, na
verdade, fortalece a dimensão do trabalho, das palestras que foram apre-
sentadas aqui.

Tânia Magno – Feitas as perguntas e considerações de Lilian, passo a
palavra a Edmilson.

Edmilson Lopes Júnior – Lilian, obrigado pelas observações. O que eu
propus é algo mais simples, acredito que aquela proposta de pintar bem o
medíocre sirva muito bem para os nossos objetivos. Acredito que, abandona-
da certa visão missionária, nós podemos contribuir mais, do ponto de vista
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das Ciências Sociais, com a compreensão, com a discussão da nanotecnologia.
Minha proposição, no caso da Renanosoma, é de que nós podemos construir,
acumular um certo conhecimento sobre o campo científico e, mais especifica-
mente, sobre o campo ligado à nanotecnologia no Brasil.

Entretanto, é muita ingenuidade tomar aquilo como uma representação
do campo, quer dizer, acho que você atira no que vê e no que não quer ver,
e é basicamente uma representação construída por esses profissionais, que
precisa ser investigada, ela é uma aparência. Para dar um exemplo e tornar
a coisa mais concreta, no meu campo, que é o das Ciências Sociais, nós tive-
mos, especialmente a partir dos anos 1980, uma invasão de modelos muito
próximos da Matemática e a emergência de um campo fortíssimo, que é o
do individualismo metodológico, o da escolha racional.

Aparentemente, é uma disputa teórica, é uma disputa de posições de
perspectivas metodológicas. Por trás há um movimento de imigrantes da
Europa Oriental, uma disputa de posição no campo científico, das ciências
sociais anglo-saxônicas. Quando você começa a apreender trajetórias, posi-
ções, disputa do campo, periferia, centro, fluxos globais, formas de investi-
mento, você se aproxima mais da lógica desse campo. Se nós não entender-
mos isso, não construiremos os diálogos, porque não entenderemos a gra-
mática própria do campo, quer dizer, o profissional que está numa luta de
vida e morte pelo reconhecimento como químico, como físico, já as exorta-
ções morais entram por um ouvido e saem pelo outro. Precisamos entender
o que são esses campos, essa constituição, como cada universidade se situa
nisso, o que, em certo sentido, o grupo de Bourdieu fez em relação ao grupo
dos economistas na França. Como se constituiu o grupo dos economistas na
França, quanto pesa cada uma das instituições, quanto pesa a formação, a
trajetória, como o próprio Bourdieu aplicou em relação à literatura. Acho
que essa é uma indicação. Eu disse que ia pintar bem o medíocre, acho que
já é pintar muito, é um grande desenho.

Não tenho pretensões, não gostaria de apontar outras direções, em rela-
ção à educação, ao ensino. Acredito que deve haver outras pessoas preocu-
padas com isso, acho que é muito salutar que haja, mas acho que, como
proposta, minha visão é muito pequena nesse sentido. Para concluir, gosto
bastante do texto seminal do pai fundador, do nosso pai fundador; todos
nós rendemos homenagem a nossos pais fundadores. Émile Durkheim, um
pai fundador do meu campo, escreveu um texto que é nossa bíblia, Regras do
método sociológico. Neste livro fenomenal, ele nos diz: “não dou a lição sobre
o que é a análise ideológica”, ou seja, aquela análise que de alguma forma já
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existe, apenas se buscam confirmar os pressupostos. De alguma forma pre-
cisamos abandonar essa visão missionária e entender mesmo a lógica desse
campo, sem esses pré-julgamentos anteriores. Isso não significa uma visão
ingênua de que não tenhamos posições, o que inclusive nós podemos con-
tornar fazendo esse exercício de auto-objetivação, entendendo nosso pró-
prio lugar neste debate. Nós não somos simplesmente pessoas do bem bus-
cando objetivos; estamos envolvidos numa luta também. Queremos dizer
alguma coisa, estamos envolvidos numa luta política fundamental, uma luta
em defesa dos pobres ou da população, mas também queremos uma luta
pelo reconhecimento do nosso lugar no mundo.

Tânia Magno – Obrigada.

Noela Invernizzi – Várias questões foram levantadas. Eu não reduziria
simplesmente ao instrumentalismo ou ao mercado, porque há outras ques-
tões envolvidas. Como Federico mostrava, as pessoas acreditam que a ciência
é neutra e, quando é alguma coisa nanométrica, mais neutra ainda. Como vai
ser isso, a ciência e os valores, interesses, por trás? Por um lado há isso; por
outro lado, várias dessas propostas de ajudar os pobres com nano estão de
certa forma cumprindo o papel de justificar a cara boa da nano, depois de
todo o conflito ciência versus sociedade que veio com os transgênicos. Em
grande medida, essa idéia está bastante difundida, essa preocupação agora
de fazer ciência para os pobres. Os pobres não são o melhor dos mercados. E
há o nosso fracasso, os que trabalhamos com o campo dos estudos sociais, da
ciência e tecnologia, para chegar nos fazedores de política, para chegar no
político, para chegar por meio das escolas, do ensino de ciências, etc., para
fazer com que as pessoas entendam que a ciência não é neutra e que cada
trajetória tecnológica envolve, de fato, uma série de valores e interesses.

Neste sentido, acho que um pouco vem sendo tentado, nessa pergunta
do como. Acho que nós temos tantos trabalhos, tanto frente a essa interação
com a comunidade científica dura quanto frente ao público, no terreno tan-
to formal quanto informal. Se nós não mudarmos essa concepção de ciência,
acho que as Ciências Sociais têm um papel importante a jogar. Por outro
lado, você perguntou das empresas, o que já é bem mais complexo. Sem
dúvida, estamos no Brasil ainda arcando com todo o ônus da revolução
tecnológica anterior, que foi enorme, as cadeias produtivas desestruturadas,
desemprego permanente, enfim, estamos ainda com sérios problemas. Acho
que estas questões vão ser levantadas no seminário sobre os trabalhadores.
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Acredito que, de certa maneira, a questão da nanotecnologia vai aprofundar
algumas tendências nada boas para os trabalhadores, que se abriram nas
duas últimas décadas. Vamos ter problemas de desestruturação, sem dúvi-
da, mais cadeias do que nós tivemos, mais desemprego, mais exclusão.

De fato, o problema que existe com algumas empresas no Brasil é que
elas não estão se engajando em nanotecnologias, são atores bastante passi-
vos. Para todos os cientistas com quem falamos na reunião passada, no ano
passado, esse era o problema. Nós não temos empresas interessadas, não
temos um grande movimento inovador no país e isso é uma coisa que vem
sendo levantada o tempo inteiro pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

Então, eu chamaria a atenção sobre isso, porque nós estamos com esta
questão, a indústria nacional não está fazendo grande coisa, a indústria in-
ternacional faz. Vamos ter grandes riscos relacionados ao comércio de pro-
dutos, a entrada não-regulada de produtos, já estamos tendo. A televisão
passa um monte de coisas; hoje, se vamos comprar um cosmético, não en-
contramos nada, nem produto nacional que não tenha nano... Ainda bem
que não compramos daquele refrigerador Samsung porque custa uma for-
tuna, mas estão aí, o comércio é também uma área que nós temos de come-
çar a pensar e regular.

Federico Neresini – Meu primeiro comentário é que, na verdade, a pers-
pectiva instrumentalista ainda é dominante na opinião pública, mas não
podemos subestimar o peso das dúvidas que a opinião pública tem sobre
essa perspectiva, sua busca pela participação; acho que é uma coisa impor-
tante que de algum modo diminui o peso do ponto de vista instrumentalista
na opinião pública. Ao mesmo tempo, quero dizer que não devemos levar
muito em conta as regras da mídia. A mídia é um ator muito importante
nesse processo, mas no meu ponto de vista há evidências suficientes para
dizer que ela não tem a capacidade de condicionar de maneira direta o que
as pessoas estão pensando sobre ciência e tecnologia, não neste caso. Se vocês
quiserem, podemos fazer outro seminário sobre o papel da mídia, mas acho
que precisamos nos conscientizar de que a mídia não é tão importante como
nós pretendemos.

Sobre o uso e destino dessa pesquisa, é uma pergunta ainda não respon-
dida, apesar de não ser antiga para mim. Sobre a pergunta do papel da ciên-
cia social em nossa sociedade, o primeiro destino desta pesquisa foi para
um canal bastante acadêmico, tradicional, publicações e tal. Mas a história
não termina nesse nível, porque tenho mais três coisas para dizer. A primei-
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ra é que há um interesse crescente da sociedade científica, da ciência dura,
sobre o que os cientistas sociais estão dizendo sobre este problema. A prova
é que o trabalho sobre biotecnologia feito por mim e um colega foi publica-
do na Nature, na Science.

A segunda é que no nível institucional, no nível da comissão européia,
por exemplo, a comissão européia leva muito em conta o que os cientistas
sociais estão dizendo sobre esse problema. Tem muitos cientistas sociais no
comitê de cientistas sobre ciência e sociedade, de biotecnologia e sociedade,
e normalmente as sugestões e reflexões dos cientistas sociais encontram es-
paço suficiente, em meu ponto de vista, no nível institucional. Então, há
uma conexão entre os canais tradicionais, a instituição e as ciências duras. A
mídia também está muito interessada no que os cientistas sociais estão di-
zendo sobre esse assunto. Na Itália, por exemplo, por meio de uma organi-
zação sem fins lucrativos chamada Observa, construiu um observatório per-
manente sobre ciência, tecnologia e sociedade, e pelo menos uma vez ao
mês temos a possibilidade de escrever um artigo no maior jornal italiano
sobre nanotecnologia, energia nuclear, etc. Acho que a mídia e as institui-
ções talvez não sejam suficientes, a resposta delas não é tão pouca assim, em
relação às nossas palavras. Não sei se esta resposta é boa, mas sou um pouco
otimista neste sentido.

O último comentário é sobre independência. Independência é uma pa-
lavra ruim, na minha opinião; acho que, do ponto de vista sociológico, não
há atores independentes. Por exemplo, se você quer ter uma ciência, cientis-
tas independentes para fazer avaliações, isso pode ser muito arriscado e
perigoso, porque, onde estão os cientistas independentes? Acho que não
existem cientistas independentes, existem cientistas com visões diferentes
sobre ciência e tecnologia, mas isso é diferente de dizer que eles são inde-
pendentes.

Tânia Magno – Vou passar os inscritos por ordem. Alexandre, Magda,
Noela, Gian, Marijane, Sônia. Nós temos seis inscritos, vou deixar os seis
fazerem as perguntas e passaremos para o bloco de respostas. Por favor,
Alexandre.

Alexandre – Meu nome é Alexandre, sou escritor e trabalho na área
ambiental. Vou fazer uma pergunta para a professora Noela. Tendo em vista
que o pano de fundo para o desenvolvimento da nanotecnologia é a questão
financeira, como a senhora vê que o debate possa ser trazido para a socieda-
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de, para o grande público, ou seja, a única maneira de se influenciar e pressi-
onar uma regulamentação ou uma coisa nesse sentido é com a participação
popular, e para que isso aconteça é preciso que as pessoas fiquem sabendo
sobre isso. Então, minha pergunta é esta: como trazer esse debate para a rua,
para as pessoas de modo geral, tendo em vista que elas serão afetadas direta-
mente por essa nova tecnologia e a aplicação dela já está sendo?

Sônia Dalcomuni – Para mim são vários comentários. Começando por
Edmilson, é só para resgatar o seguinte, como nós começamos essa rede?
Apesar de dar todo o crédito ao projeto individual de Paulo Martins, parti-
cularmente não advogo a idéia de desviar o foco e centrar numa discussão
da atuação do sociólogo, refletir em relação à frase do Eronildes. Acho até
relativamente estranho, porque, ao mesmo tempo que as redes tomam como
mérito ter acesso às fontes externas, ninguém larga a fonte minguada públi-
ca. Eles deveriam ceder a fonte pública para quem ainda não está estruturado.
Acho que em nossa proposta inicial, apesar de ter começado com mais soci-
ólogos, convidaram a mim, como economista, com outras visões, para ten-
tar puxar uma visão mais ampla dessa questão da nanotecnologia, tendo
como preocupação menor a produção científica em si e muito mais refletir a
questão concreta de impactos e envolvimento dos vários segmentos da soci-
edade. Pensando assim, no agricultor, no idoso, não sei o que é mais interes-
sante para eles, o que o físico faz para ele mesmo, para ter um complemento
de renda maior que o de produtividade, ou nós termos acesso às fontes do
CNPq e podermos viajar mais e publicar mais papers, acho que é igualmente
inútil para a sociedade como um todo. Acho que é um processo de discussão
que tem seu espaço e temos de caminhar por outras vias.

Noela, em primeiro lugar, como membro da rede, tenho de agradecer e
reconhecer a todo mundo que está aqui, cada um paga sua passagem, cada
um dá do seu tempo, e aí as críticas vão de forma absolutamente respeitosa,
a partir principalmente do que eu entendo que pode ser resultante da forma
como você apresentou. Então, acho que sua categorização, instrumentalista
e substancialista, acaba ficando muito caricatural, ela reduz muito as abor-
dagens e corre o risco de levar você a criar dois grupos, do bem e do mal,
uma forma meio maniqueísta. Você pode ter várias leituras, mesmo a ques-
tão do grupo de Toronto, a partir do momento em que eles sugerem, já que
se está investindo em nanotecnologia, por que não canalizar alguns investi-
mentos em algumas nanotecnologias que atendam às Metas do Milênio?
Está havendo uma interferência. De outro lado, ao mesmo tempo, a presi-
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dência do ETC Group é também no Canadá; qual é o grande mérito, eles
mais uma vez alertam, acendem a luz vermelha para problemas na cadeia
agroalimentar. Nós tivemos exemplos recentes de riscos. Até aí concordo,
mas bandeira geral moratória eu não advogo, porque você tem um leque de
nanotecnologias muito grande e várias delas caem exatamente na fala do
colega italiano. A maior parte da percepção de aceitação social levantada
pelo colega, inclusive foi muito maior do que eu imaginei, foi em cima da
nanomedicina. Se você pegar um doente de Aids terminal, ainda mais que
se está prometendo para muito rapidamente a cura, ou um diabético, e per-
guntar se ele quer testar essa nova coisa, ele vai testar! Sem contar com todos
os dispositivos na área da tecnologia de informação que já estão aí, cada um
com um pendrive, as telas de cristal líquido, uma série de coisas; tem aceita-
ção, vai continuar, senão a gente vai fazer primeiro o discurso, a discussão
do desemprego tecnológico e depois todo mundo faz projetinhos de inclu-
são digital. Então tem “n” espectros e o que eu acho que deve continuar é
esta discussão, ao invés de rotular um soy contra ou soy a favor.

Assim como nosso colega Gian Carlo, a principal preocupação dele são
as nanoarmas. Eu sinto que a única coisa que tenho a fazer é me solidarizar
com ele. Nem estudar. Porque só teremos acesso mesmo às nanoarmas quan-
do elas nos estiverem destruindo. Então, há uma série de coisas se pensan-
do exatamente numa agenda brasileira, nos diversos lugares e sobre o que
mais ou menos arriscado em todos esses aspectos; na maior parte dos do-
cumentos, não é uma concepção automática, não é? Acho que essa discus-
são automática de tecnologias está só nas áreas duras, no Brasil. Lá fora,
inclusive – e o investimento do governo orientando para o bélico, o que
aqui nós não temos –, tem-se muita noção de que não é neutro. O que tem
de equivocado é pegar uma parte da discussão, e aí tudo é aparentemente
um modelo linear, de inovação, desenvolvimento econômico, bem-estar
social. Mesmo se fosse uma discussão só econômica, todo mundo investin-
do para patente nos mesmos setores, como vimos a “papagaiada” em todo
o Brasil, não teria quem fosse o comprador, porque ia ser todo mundo ven-
dedor da mesma coisa.

Tânia Magno – Magda, por favor.

Magda Zanoni – Queria a autorização de Paulo Martins para fazer al-
gumas considerações. Não quero fazer perguntas. Em relação ao que
Edmilson propôs, no começo fiquei meio preocupada; depois, pela resposta
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que ele deu, tentei ir mais longe. Ele cita Bourdieu, eu também citaria
Bourdieu, pela inteligência que ele teve em propor as metodologias e liderar
um tipo de pesquisa que tentava entender o campus e o habitus, que são fun-
damentais para qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de expressão, da
intelectualidade ou das opiniões populares. Mas, porque Edmilson salien-
tou bastante a parte da teoria, dizendo do interesse que ele tem, acho que
com Bourdieu ele deveria ir até o fim, a teoria e a práxis. Eu me lembro
muito bem, em novembro de 1995, quando assistia às aulas de Bourdieu nas
estações de estrada de ferro francesas, na Gare de Lyon, na Gare de L’Est, na
Gare de Montparnasse, sentada no chão, com centenas e centenas de pesso-
as, ouvindo uma linguagem não-hermética, adaptada, para condenar o
neoliberalismo, falar das grandes lutas dos operários na França, onde ele
realmente foi até a última conseqüência. Publicou uma série de pequenos
livrinhos diretamente relacionados com a mídia, com a instituição universi-
tária. Então, se tomamos Bourdieu como base de nossa atividade universitá-
ria, se fazemos referência a Bourdieu, vamos até o fim. Bourdieu foi um
homem exemplar, ele conseguiu, constantemente, mesmo no período em
que ficou doente, aliar sua teoria à sua prática, que foi uma práxis revoluci-
onária sim, como grande sociólogo que era, que também lhe permitiu ir e
participar dos movimentos sociais. Estou dizendo isso porque vou fazer uma
ponte com a nossa universidade brasileira.

Pelo fato de ter trabalhado muitos anos numa universidade francesa, ten-
do esses exemplos e muitos outros, exemplos que são práxis, eu posso citar
outros. Prefeituras como a de Ivry-sur-Seine, que organiza a Semana da Ciên-
cia e chama todos os cientistas com posições contraditórias, que ficam uma
semana debatendo a questão nuclear, a questão dos transgênicos, a questão
da biotecnologia, da nanotecnologia, etc. São pessoas, são filósofos, são soció-
logos que organizam isso; não é porque é na França, a França tem uma tradi-
ção de lutas sociais que só temos de admirar, mas estou dizendo que temos de
ter certa inventividade, ou criatividade, para sair desse ranço de pesquisa que
só desemboca em publicações internacionais ou nacionais e permite avançar
na carreira universitária. É uma hora de contestação do sistema, por isso acho
que aqui no Brasil temos de fazer uma análise ideológica desse sistema que
está aí. Um sistema que imita os Estados Unidos fundamentalmente, imita a
Europa, um pouco menos, porque as lutas não são tão efetivas quanto há na
Europa. Também a Itália tem outras entradas.

Para avançar um pouquinho o trabalho que Federico fez, que acho ex-
tremamente útil, na França temos, em relação aos agrotóxicos, quatro cate-
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gorias de agricultores: grandes agricultores, médios, pequenos e pobres.
Tivemos uma surpresa enorme, porque os pequenos queriam mais
agrotóxicos que os grandes, e se tratava de fazer uma política regional de
agricultura. Então, uma pesquisa desse tipo, que nos dá conta da realidade
e do imaginário, que inclui evidentemente a história de vida, que inclui o
imaginário dado pela sua educação, pela sua tradição, pela sua família, pelo
contexto social, etc., eu acho esse tipo de pesquisa muito útil, mas é uma
pesquisa de campo. Penso que aqui no Brasil também, a não ser os pesquisa-
dores que eu conheço de sociologia rural, antropologia, que criaram aqui
recentemente a rede de estudos e pesquisas do mundo rural, que estão pró-
ximos das comunidades ribeirinhas, quilombolas, camponeses do Nordes-
te, agricultura familiar do Sul. Essas comunidades de pesquisadores saem
mais para o campo, são mais preocupadas com os resultados das pesquisas,
porque imediatamente elas fazem uma ponte com a utilidade da pesquisa,
eu diria a finalização da pesquisa, não é instrumentalização. A finalização
da pesquisa é utilizar os resultados, não de forma instrumental, mas dar
possibilidades, pelo conhecimento que nós temos, para as populações pode-
rem reivindicar, poderem se instruir. Há várias, não dá para discursar sobre
tudo, mas é o que sempre falo aqui, como na França, minha universidade
tem uma rede de 1.300 pesquisadores, ela se chama associação Science
Citoyenne – ciência cidadã –, e a reflexão é toda nesse sentido: qual é o nosso
papel nessa universidade? Sobretudo num país de 180 milhões de habitan-
tes e 3 milhões de pobres e paupérrimos, qual é o nosso papel? É um papel
de luxo, é um papel do cientista da Califórnia, de Harvard, não sei de onde?
Ou é um papel que nós temos de ir buscar?

Acho que a Renanosoma é um embrião formidável de discussão, e achei
excelentes esses quatro dias aqui, só sinto que não tenha atingido um maior
número de pessoas, o que mostra a dificuldade que se tem de encarar esses
temas. Acho que deveríamos começar a pensar numa práxis que é direta-
mente ligada ao nosso conhecimento, ao nosso avanço intelectual e científi-
co. Que tipo de práxis? A França e a Holanda têm as butiques de ciências, e
o que é isso? É um grupo de pesquisadores que resolve se organizar, é meio
alternativo, mas é dentro da universidade, para responder às demandas so-
ciais. Vem o pessoal do bairro e coloca uma questão, tem uma dificuldade,
vem o pessoal da área rural e esses pesquisadores respondem à demanda,
trabalham juntos com as populações da pesquisa, os sujeitos integram o pró-
prio quadro da pesquisa. O pessoal da área rural faz isso aqui no Brasil,
também. Antropólogos, sociólogos, mesmo economistas, juristas, etc. Dize-
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mos que essas pessoas são engajadas. Elas já são comprometidas com uma
realidade, elas já têm uma découpage, já têm um comprometimento, um re-
corte partidário, partisan. Em relação aos nossos resultados de pesquisa, no
Paraná construímos uma fábrica de palmito e banana dentro de uma área de
proteção ambiental (APA), onde tudo era proibido, então construímos uma
unidade de seleção e venda de ostras, com quatro doutorados e sete pesqui-
sas de engenheiros, que eu trouxe de lá, meus alunos da pós-graduação,
misturei com os daqui, fizeram as teses, fizeram as propostas de desenvolvi-
mento e hoje está lá funcionando. Os agricultores que não tinham nem o
que comer hoje estão vendendo banana num esquema de comércio justo
para Zurique, na Suíça, sem ter abandonado a distribuição regional, e base-
ados em quê? Baseados em doutorados que foram feitos lá sobre a agricul-
tura, sobre a pesca, sobre o mangue, havia uma legislação ambiental bioló-
gica do Paulo Nogueira Neto que só via os peixinhos, o mangue e os caran-
guejos, e os homens, pescadores e agricultores, não entravam no pedaço.
Justamente foi o resultado da pesquisa que permitiu construir socialmente
alguma coisa, para beneficiá-los. E era miséria pura. O pescador comia fari-
nha e água durante seis meses, na época do defeso.

Não quero fazer apologia sem fundamento de uma reunião dessas, mas
acho que é preciso começar a difundir, além de novas modalidades de pra-
ticar a ciência, a práxis que esta ciência nos dá como oportunidade de levar
a campo, mas a que campo? Qual é o nosso campo? O nosso campo são os
tecnólogos, são os engenheiros florestais, são os engenheiros em biotec-
nologia, é a Comissão Nacional de Biotecnologia.

O que eu acho é que tudo isso que foi dito aqui tem extrema importân-
cia. Acho que, quando Paulo Martins organizar o livro sobre este seminário,
antes de ser publicado poderíamos talvez enviar os artigos de cada um, para
cada um26, numa leitura reflexiva, poder tirar daí qual seria uma práxis, quais
seriam as ações que poderiam decorrer em termos de relação com a socieda-
de. Na França, fizemos conferências cidadãs sobre os transgênicos. Em qua-
tro fins de semana, por uma amostra da população mais variada, feita pelo
IBGE de lá, nós tiramos 50 pessoas que fizeram quatro fins de semana de
formação em genética, biologia molecular e transgênicos, e as aulas eram
dadas pelos melhores cientistas que havia. Eles saíram das conferências pron-
tos e intervieram, votaram em processos sociais para decisão de moratória,

36 Esta sugestão não foi realizada por uma série de motivos.
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etc. Então acho que temos de dar este pulo; é difícil, mas já estamos acumu-
lando forças aqui. Eu vim ao seminário no ano passado e este ano; tem gente
que já vem há três anos, então eu deixaria este desafio: qual é o nosso papel
na sociedade, com o privilégio que temos de trabalhar em uma universidade
ou em uma instituição de pesquisa? Muito obrigada.

Federico Neresini – Em primeiro lugar, um esclarecimento sobre o que
eu estava falando da Europa: quando se fala da Europa em termos de nano-
tecnologia, dizer que a Europa não existe, é dizer que um terço dos recur-
sos são da União Européia e quase US$ 5 bilhões, pelo menos um terço dos
recursos são financiados pela União Européia; o restante são financiamen-
tos nacionais, principalmente na França, Reino Unido e Alemanha. Mas a
idéia principal é que, de um lado, há a concepção de uma sociedade ingê-
nua em geral, porque a sociedade inclui os políticos, inclui os empresários
e às vezes se vê a sociedade somente como uma massa de pessoas que não
são necessariamente relacionadas. Achamos que elas não estão relaciona-
das com nanotecnologia, só como se fosse a massa, então precisamos
explicitar isso.

Eu penso que a maioria de nós não entende realmente o que a nano-
tecnologia é, acho que é importante começar a perguntar, como os cientistas
sociais, como a nanotecnologia realmente opera e não quantos de nós já con-
versaram com nanotecnologistas, mas quantos de nós já foram ao laborató-
rio. Quantos de nós já olharam num microscópio atômico para saber como
ele funciona, isso realmente é importante. Porque eu acho que entre os cien-
tistas sociais ainda há essa concepção, de que os cientistas sociais estão aqui,
os melindrados estão no meio e as ciências naturais estão do outro lado. E
como a ciência é tão complexa agora, não podemos manter essa divisão da
ciência, com o lado das sociais olhando o outro lado, das ciências duras. Eles
não vão vir até aqui, para os cientistas sociais, eles não querem, não estão
interessados. Nos Estados Unidos principalmente, os nanotecnólogos tra-
balham separados, e os cientistas sociais, que somos nós, vamos ter de ir até
lá e aprender a linguagem deles. Essa experiência já aconteceu nos Estados
Unidos e na Europa, eles se sentem estranhos quando o cientista social está
lá. Temos de aprender a linguagem deles porque, se quisermos explicar ao
público o que é a nanotecnologia, suas implicações, precisamos saber a lín-
gua dos outros e tentar traduzi-la para o público de maneira mais simples.
Isso é muito importante, porque todos os dados mostram que a maioria da
população, digamos 60% a 80%, não sabe nem que existe nanotecnologia.
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Então, fazer pesquisas é ótimo, mas as pessoas não sabem, e se você pergun-
tar o que é nanotecnologia, você não vai resolver nada. Perguntar para as
pessoas quais são as suas impressões sobre a nanotecnologia, quando 60%
não sabe nada, vai dar a impressão de que elas não sabem nada. Como cien-
tistas sociais, como podemos explicar quais são as implicações para o públi-
co, quais são as perspectivas e se suas perspectivas estão corretas? Como
cientistas sociais nós também temos de construir uma ética do que dizemos
para o público sobre nanotecnologia e o que ela é. Então, acho que precisa-
mos começar a construir um novo approach nas ações multidisciplinares e
transdisciplinares de cientistas sociais.

 Gian Carlo D. Ramos – Weber não fez muita questão dessas divisões
entre Antropologia, Política, Sociologia, Economia, História. Ele dizia o seguin-
te: qual é a função do cientista social? Era ajudar os setores da sociedade,
entender sua ação social. Eu nem acho que o Durkheim tenha defendido esta
visão que Edmilson defendeu aqui. Vamos afastar os preconceitos para co-
nhecer melhor. Durkheim também achava que precisava conhecer para inter-
ferir na dinâmica social, ele foi um dos grandes contribuintes da política edu-
cacional francesa no ensino público, da importância do ensino público na for-
mação do cidadão, da democracia, etc.

De modo que não acho que tenha nenhum fundamento nos nossos clás-
sicos da Sociologia ou das Ciências Sociais, para advogar uma posição de
que o objetivo do conhecimento é o puro conhecimento. No campo das Ci-
ências Sociais, nós não encontramos nenhum dos grandes, nem Marx, nem
Durkheim, nem Weber dizendo que se conheça para conhecer. Isso não quer
dizer que eu discorde da importância (é pena que Edmilson não esteja aqui)
de se estudar a comunidade científica das hard sciences. Acho que já temos
grandes contribuições, desde Bourdieu até Bruno Latour, antropólogo que
estuda como é a cultura dentro de um laboratório, de uma empresa, como é
a competição entre os cientistas, como é a questão da divulgação das suas
ciências, como são os jogos de poder, de prestígio, dentro da comunidade
científica. Mas eu não acredito – é mais uma discordância que tenho com
Edmilson – que os poderes que estão enfrentando sejam do mesmo quilate.
As vaidades dos cientistas sociais que querem, eventualmente, fazer sua vi-
são predominar, não têm a mesma importância dos poderes econômicos que
estão por trás dos cientistas naturais que estão desenvolvendo biotecnologia
ou nanotecnologia, ou a ciência da conversão. Seria iludir, enganar o públi-
co, que nós temos obrigação de esclarecer como cientistas sociais, dizer que
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é a mesma coisa, que é uma mera luta de poder para que suas idéias predo-
minem sobre as de seus oponentes.

Assim, concordei profundamente com Edmilson quanto à importância
de estudar quem são essas comunidades científicas. E há muitas diferenças
entre a comunidade científica na área de biotecnologia, de nanotecnologia,
de informática, porque tem muito a ver com a forma como os interesses
econômicos relacionam-se com as comunidades científicas, até que ponto as
pesquisas são feitas dentro ou fora das universidades, em laboratórios par-
ticulares, eu acho que é fundamental que estudemos isto. Acho impressio-
nante que certos órgãos públicos nossos de pesquisa tenham uma opinião
tão definitiva sobre as vantagens dos transgênicos, que a Fapesp, por exem-
plo, e particularmente a Embrapa, sejam quase agências de propaganda de
transgênicos e não fundações e instituições que fomentem a pesquisa em
geral. Então, é fundamental estudar, mas eu não acho que isso implique
estudar essas comunidades, que implique abandonar uma posição ou uma
opinião sobre os valores fundamentais da sociedade.

Aí volto a Weber, se ele dizia que a ciência não pode definir valores, por
outro lado, falava de uma ética de convicção, de uma ética de responsabili-
dade que ele via na época como muito dividida. Nós, os cientistas, com a
ética da convicção, e os políticos com a ética da responsabilidade. Sabemos
que é difícil dividir as coisas dessa maneira, quer para o político, quer para
o cientista, ainda mais em nossa época. Weber não tinha esse dilema que nós
temos, em que as Ciências Naturais não são um campo de conhecimento,
mas um campo de aplicação e de modificação da vida, da vida social e das
questões ligadas à ética, aos seres humanos, à natureza, tão decisivo quanto
é hoje em dia.

Acredito que esse apelo, essa sugestão para que abandonemos essa po-
sição messiânica possa levar, sim, a um isolamento desse grupo de cientistas
sociais que têm o outro grupo de cientistas naturais como objeto de estudo,
para fazer seus belos relatórios, Curriculo Lattes, etc., traindo nossa função
como cientistas sociais, que é esclarecer a sociedade sobre o que está em
jogo, quem está em jogo, jogando o que, com que interesses. Que tenhamos
nossa opinião pessoal, temos todo o direito de ter, mas no mínimo temos de
explicar isso, e mais, acho que há um valor que nós não podemos abandonar
como cientistas, quaisquer que sejam as partes, que é a democracia. Lutar
por uma ampliação do espaço público, pelo debate de tecnologias. Eu acho
que o compromisso ético é um código, o elemento principal do código de
ética dos cientistas sociais.
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Nesse sentido, as pesquisas que vocês apresentaram neste debate con-
tribuem nesse sentido bem weberiano de entender como estão agindo os
diversos grupos, como se forma a opinião pública a respeito de certos te-
mas. Só queria acrescentar que há muita pesquisa mostrando também o
quanto a opinião que hoje se tem sobre as ciências, as novas tecnologias, é a
opinião do senso comum. Eu vi várias pesquisas na Inglaterra, por exemplo,
que têm a ver com a experiência real que o público vive com relação às no-
vas ciências.

Então, em transgênicos, a gente sempre ouve falar que a França e a Itá-
lia têm uma resistência a eles, o que é muito fácil atribuir à grande tradição
culinária que tanto na França como na Itália existe. Mas a Inglaterra nega
nossa hipótese, todos nós sabemos que não há tradição culinária na Ingla-
terra, fora aqueles fish and frits, aí vem a experiência da vaca-louca, o que
significou perceber que suas próprias autoridades sanitárias, na área da Saú-
de, foram irresponsáveis ao lidar com o assunto. A contaminação de sangue
na França é uma outra experiência que, a partir desse botton line, vai poder
construir-se. À medida que se têm experiências com novas tecnologias, vê-
se até que ponto desconhecem-se suas conseqüências, as autoridades não
estão capacitadas para lidar com elas de maneira mais segura, as pressões
políticas, econômicas, acabam predominando. Até que ponto o público apren-
de? Às vezes aprende mais do que a comunidade de cientistas naturais, que
continua repetindo os velhos estereótipos, de que a ciência é neutra, sabe
aonde vai, etc., enquanto o público apreende as pesquisas sociológicas, o
público apreende muito corretamente quais são as forças que estão em jogo
e por que, muitas vezes, certos tipos de tecnologia são aprovados e adotados
sem os cuidados devidos.

Tânia Magno – Passo a palavra a Ricardo Neder.

Ricardo Neder – Em primeiro lugar, acho que há um recorte na inter-
venção recente dos colegas, que desconhecem um pouco o quadro das rela-
ções entre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o
Ministério da Ciência e Tecnologia. Existe uma Secretaria Nacional de
Popularização de C&T, que é uma popularização abordada numa ótica que
me parece ainda muito antiga, provavelmente da difusão das inovações e
aplicação das patentes e do direito intelectual. É preciso que, numa mesa
como esta – Nanotecnologia e Sociedade –, seja dito explicitamente que há
um vácuo dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, autorizado pela
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comunidade técnico-científica. Então, esse vácuo precisa ser criticado, mas
a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(Anpocs) e as instâncias de representação, inclusive do cientista social, não
o fazem. Devo lembrar que a Anpocs, ao contrário, faz uma simbiose dentro
da SBPC e contesta muitas dessas posições omissas e de vácuo no tratamen-
to da questão da difusão e da popularização da C&T junto às secretarias de
Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia. Posso contar na minha mão es-
querda quantas secretarias de Ciência e Tecnologias ligadas aos municípios
existem no Brasil, são mínimas as chances dessa difusão ganhar capilaridade
junto a redes de educadores e educandos nos municípios. Então, concordo
com a intervenção de Magda, nesse sentido, há um vácuo na abordagem do
Ministério da Ciência e Tecnologia e isto precisa ser dito em todos os fóruns.
Tenho feito isso, não só como associado da SBPC, mas como integrante da
SBPC Regional São Paulo, que tem cientistas sociais e tem majoritariamente
cientistas da Física, da Biologia, da Geologia, que são os mais militantes,
diga-se de passagem. Não tive a oportunidade ainda de ver, nas últimas
duas gestões da SBPC São Paulo, outro cientista social além de mim.

 Magda Zanoni – Só um esclarecimento, Ricardo Neder: quando falo
em vácuo, falo em presença forte.

Tânia Magno – Passo, então, a palavra para Noela e depois a Fredrerico
Neresini, para que ele responda e faça as considerações gerais.

Noela Invernizzi – Primeiro, Alexandre perguntou como o debate po-
deria ser trazido para o público tendo em vista que o público será afetado.
Certamente, várias questões foram colocadas a respeito de democracia,
governança etc., quem vai efetivamente vivenciar no dia-a-dia, isto é, toda a
sociedade, desde os cientistas até o público leigo. Nesse sentido, gostaria de
dizer que, embora olhando para a realidade brasileira não enxerguemos
muito avanço, do ponto de vista internacional acho que a nanotecnologia
traz avanços, porque pela primeira vez se vai além dos estudos legais, soci-
ais, das implicações legais, sociais e éticas, e traz-se a participação pública
na política dos países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos isso está
contemplado e na União Européia também. Obviamente, como diz Federico,
a União Européia tem uma porção de países diferentes onde isso não confi-
gura lei para todos. Nos Estados Unidos também podemos dizer que aquela
presença da iniciativa da nanotecnologia na participação pública é bastante
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convencional, mas fundos estão sendo outorgados para isso, são uma parce-
la mínima, mas isso já configura um avanço.

A União Européia tem uma visão muito mais interessante disso, porque
até as Ciências Sociais e as Humanidades estão incorporadas na convergên-
cia tecnológica, o que não existe nos Estados Unidos. Bem, este avanço é o
quê? É uma graça divina? Não, é o resultado do avanço dos movimentos
sociais, em resposta a riscos, a problemas do desenvolvimento científico, a
problemas que foram levantados aqui, da falta de comportamento ético dos
cientistas, tudo isso levou a vários movimentos sociais tendentes a limitar a
autonomia de que os cientistas gozaram, e muito, a partir da Segunda Guer-
ra Mundial.

Então, temos esses avanços que são importantes; temos de levar em conta
que existem e que no Brasil são extremamente tímidos. Ricardo estava le-
vantando isso, é verdade que a SBPC não tem muita participação dos cien-
tistas sociais, mas também têm resistências. Se nós vamos ver o CNPq, mui-
tas vezes o que se privilegia é fazer análise de risco da maneira mais conven-
cional.

Quanto à divulgação científica, acho que é realmente a única coisa que
está avançando no Brasil. Estamos vendo várias iniciativas de divulgação
científica, é provável que muitos trabalhem com modelos numa visão con-
vencional, mas também temos tentativas de fazer isso de maneira a ir um
pouco além. Acho que a mídia, por exemplo, não ajuda em nada, continua
repetindo aquela visão triunfalista da ciência, que é uma coisa impressio-
nante. A nano promete que vai ter um kit de diagnóstico de não sei o que, a
mídia entrevista um sujeito que está internado há 40 anos, desde que nas-
ceu, porque tem uma doença incurável, e faz a família inteira passar por
aquele vexame, de acreditar que vai ter uma cura rápida.  Aquilo é falta de
respeito. Com isso, nós temos tudo para começar a falar forte; de fato, faço a
autocrítica de que não temos tido o menor êxito nesse sentido. Isso seria
bem extenso para seguir discutindo, porque, se entrarmos nas dificuldades
educacionais do país, aí nós não saímos mais.

Enfim, quanto à pergunta da Sônia, sobre a categorização dos grupos
em instrumentalistas e substantivistas. Estes dois grupos evidentemente são
grandes. Obviamente toda categorização pode ser questionada, não obstante
estas duas categorias terem uma tradição na filosofia como tecnologia instru-
mentalista de fato, que vê a tecnologia como um meio que tende a ser neu-
tro, vendo assim a tecnologia como neutra. As correntes substantivistas com-
preendem tudo, toda a visão negativa da tecnologia do poder, é substanti-
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vista a visão do fim. Mas o que é que têm em comum? Partem da ciência
como socialmente produzida, como tendo capacidade, força para reprodu-
zir por meio da materialização dos valores, interesses, etc., também conse-
qüências e interesses materiais.  Nesse sentido, embora sendo grandes, com
risco de se fazer algum erro nessa classificação, há alguns elementos que me
permitem classificar estes dois grupos. Nunca coloquei grupos do tipo do
bem e do mal, acho que essas categorias não representam o bem e o mal,
inclusive quando você cita o grupo de Toronto, acho que esse grupo é su-
mamente importante e muitas pessoas dos países em desenvolvimento to-
mam e apropriam como se fosse a nossa palavra. Acho que eles, politica-
mente, têm muita boa vontade, não acho que isso seja feito de forma
manipulatória, mas que seja uma opção instrumentalista curta, sem impac-
tos ou com impactos muito precários, porque partem dessas visões instru-
mentalistas que já são um ponto de partida limitado. Nós poderíamos pas-
sar a manhã e a tarde inteiras contando exemplos das tecnologias que foram
levadas para lá e para cá, porque acharam que eram ótimas, e não deram
certo. E quantas tecnologias para fazer água potável já existem? E não estão
na África nem na América Latina. Já existem, não precisamos da nano para
isto, então não estamos diante de um programa técnico, estamos diante de
um problema social.

No caso do ETC que você mostrou, acho que o levantamento da morató-
ria pelo ETC suscitou um problema que realmente é importante: nós não te-
mos tempo para discutir as coisas. Nós não temos tempo para discutir impli-
cações éticas, nem implicações sociais nem nada, a tecnologia está indo muito
rápido. Então, de fato, esta questão da temporalidade precisa ser avaliada.
Nosso cientistas, os brasileiros, estão assim: ou entramos no trem agora ou o
perdemos para sempre. Onde fica o tempo para avaliar? Nós vamos sofrer
todas as conseqüências, boas e ruins, e precisamos de tempo para isso.

Você falou também no modelo de inovação. Lamentavelmente, acho que
isto continua tendo uma força impressionante na política de ciência e
tecnologia no Brasil; inclusive, quando os estudos de inovação avançaram
muito, os políticos que fazem ciência e tecnologia baseados na corrente
evolucionista não levaram em conta essa complexidade. Acabaram acredi-
tando que o país vai bem, a inovação vai bem, mesmo se a competitividade
vai bem e o país vai mal, em termos sociais, embora a competitividade possa
estar melhorando.

Tânia Magno – Professor Federico Neresini.
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Federico Neresini – Tudo bem, parece que estou no conselho da facul-
dade da minha universidade, onde as coisas mais importantes se discutem
nos últimos cinco minutos, depois de se passar 12 horas discutindo o sexo
dos anjos... São duas ou três coisas muito rápidas. A primeira é que a Europa
existe sob o ponto de vista de financiamento, não há dúvida, embora venha
da Comunidade Européia. Mas uma das coisas que me fazem ter entendido
a questão é que não há um erro maior, sob nosso ponto de vista, de pensar
que há tanto ciência, na tecnologia, na sociedade, como há na economia ou
na política. Eu me identifico plenamente com Bruno Latura, acho que seja
uma boa idéia partir da convenção de que a distinção venha a ser social-
mente construída, nós devemos partir da idéia de que há um punhado de
atores sociais que se movem e interagem entre eles. E há uma diferença que
está sob o comportamento geral.

Tânia Magno – Quero agradecer à mesa e a todos.
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Sessão 8
Nanotecnologia e economia

9 de novembro de 2006 (tarde)

Coordenadora: Noela Invernizzi
Palestrantes: Chris Phoenix, Sônia Dalcomuni, Murilo Barela,
Guillermo Foladori

Noela Invernizzi – Boa tarde a todos, vou coordenar a mesa Nanotec-
nologia e Economia. Vamos ter as falas de Chris Phoenix, do Centro para
Nanotecnologia Responsável, Sônia Dalcomuni, da Universidade Federal
do Espírito Santo e da Renanosoma, Murilo Barela, do Dieese, e Guillermo
Foladori, da Universidad Zacateca. Passo a palavra a Chris Phoenix.

Chris Phoenix – Quero começar com uma observação. Já foi falado por
que em nanotecnologia você pode fazer o que quiser, então vou começar
com um pouco de filosofia na forma de uma piada. Havia um fazendeiro
que estava arando o campo e achou uma lâmpada mágica; saiu o gênio e
falou: “Eu te dou um desejo, o que você quiser, mas você deve saber que vou
dar ao seu vizinho o dobro de qualquer coisa que você pedir”. O fazendeiro
respondeu: “então tudo bem, mate a metade das minhas vacas”. O paralelo
com a nanotecnologia é óbvio, você vai dar para muitas pessoas o que elas
querem e outras pessoas vão ganhar o dobro.  Agora, o fazendeiro foi burro
ao pedir para matar metade das suas vacas e matar todas as do vizinho, ele
podia pedir que o gênio desse um grande lago, cheio de peixes, que fosse a
metade da sua terra; ou uma esposa perfeita cujo único defeito fosse ser
ciumenta; ou que ele quisesse festas com seus amigos todas as noites e aí o
seu vizinho iria fazer festas também e isso não ia ter problema nenhum.
Então, essa idéia de que uma tecnologia produz muita maldade, que ela tem
de ser limitada, vai fazer com que você mate metade das suas vacas. Há
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muitas possibilidades. Para apresentar esta palestra de um ponto de vista
instrumentalista, porque eu não sei quais são as condições em que essas
tecnologias vão estar inseridas, quero que vocês traduzam isso que vou fa-
lar para qualquer situação a que se aplique.

Aqui é uma lâmpada mágica, uma caixa de Pandora. Já ouvimos muito
esta semana sobre tecnologia em nanoescala e tecnologias de nanoescala
são muito diversas, mas estão muito limitadas de uma maneira ou outra.
São dispositivos para tarefas específicas, desenvolvidos de maneira especí-
fica, mas hoje vou falar de uma tecnologia para um sentido geral, que funci-
ona para trabalhar com computador e transformar em produtos, o que traz
muitas possibilidades, essencialmente tantas possibilidades quanto os
softwares e suas aplicações.

Já existem máquinas em escala molecular. Há uma máquina que tem
um motor que move o flagelo das bactérias e ele é feito de proteínas. As
máquinas moleculares já existem e o que estamos propondo é trabalhar e
projetar esse tipo de máquina, digo, nós, cientistas da área técnico-científi-
ca. Nessa área sou um instrumentalista, faço coisas que vão acontecer agora;
onde elas se aplicam é outra questão. Encorajo vocês a serem criativos e
encontrarem boas maneiras de usá-las, mas haverá também as ruins.

Há uma coisa chamada embreagem planetária, tem uma mecânica bem
simples, e o que a move é um modelo de embreagem, engrenagem planetá-
ria feita de átomos que, com certeza, não existe na natureza. O propósito é
fabricar esta molécula e outras parecidas para fazer máquinas que sejam
sistemas de manufatura.

Ao falar em nanotecnologia, pensamos muito na idéia de brincar de
Deus, mas o que estou falando sobre manufatura molecular não é brincar de
Deus, é brincar de ser Homem, que é engenharia, projetar coisas, fazer as
coisas funcionarem. É uma coisa bem reducionista sim, uma maneira de ser
só uma situação de causa e efeito, e isto não é uma crítica, mas o reducionismo
já conseguiu muitas coisas, já atingiu muitas coisas. Moléculas processadas
individualmente e transformadas em blocos de diamantes, isso demora muito
tempo, mas as máquinas são pequenas e trabalham muito rápido, então cada
máquina pode fazer a própria massa do produto dela, muito rapidamente.
Assim, se se tiver um grande número de máquinas, pode-se fazer muitos
produtos rapidamente. Os componentes químicos apresentam átomos de
hidrogênio transferidos de uma molécula para outra. Haveria uma caixa
que contém tudo aquilo que for necessário, e a idéia é que seria mesmo uma
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aplicação que ficaria em cima da mesa, tudo ficaria ali e seria totalmente
automatizado.

Vocês podem falar que pode haver perda de empregos por causa dessa
automação. Isso pode acontecer, mas, por outro lado, é apenas uma parte da
história. E eu encorajo vocês a não matarem a metade das suas vacas por
causa da perda de empregos, porque, se a manufatura não tem custo de
trabalho e baixo custo de material, você pode fazer uma escolha diferente,
pode orientar as escolhas certas de modo que isso alivie a pobreza e crie
novos empregos, assim como elimine empregos antigos. Sei que isso pode
parecer estranho, mas meu desafio é: façam isso acontecer. Este é meu desa-
fio para vocês.

Estão sendo feitos progressos em direção a esse objetivo. Foi publicado
um livro, em 1992, cristais; em 1994, uma molécula que é fabricada produz
outras moléculas, fabricando o DNA. Foi conseguida em 2005, ela não é
auto-replicante, não é auto-reprodutiva, isto já mostra a vocês aonde as coi-
sas estão indo.

Este ano foi descoberto um jeito de um adolescente desenhar formas
muito facilmente a partir de um DNA. Antes isso demoraria meses para ser
feito com especialistas, agora qualquer adolescente pode fazer isto. Isto pode
ser muito funcional para fabricar outras coisas. Em uma escala maior, há um
sistema de manufatura que consegue fabricar a maior parte de suas própri-
as peças em uma semana, o que parece muito simples, mas no sentido eco-
nômico você consegue dobrar sua capacidade de manufatura em uma se-
mana, você pode industrializar uma região que não foi industrializada com
muita rapidez.

Então, por que isso é tão importante, tão mais importante do que qual-
quer nanotecnologia específica? Porque é uma manufatura para princípi-
os gerais. Pode-se praticamente fazer qualquer coisa e os produtos vão ter
um desempenho muito melhor do que o das máquinas hoje. Não quer di-
zer que vamos substituir a biologia, ninguém atravessa o oceano em cima
de um passarinho, temos de usar um avião. É claro que estamos usando,
por exemplo, a soja como um dispositivo, não se pode dizer que não seja
um tipo de dispositivo. Você vai ter mais facilidade de fornecimento de
matéria-prima, então as coisas têm de ser localizadas, o desenho de proje-
tos de produtos que podem ser apropriados para cada diferente local vai
ser muito mais fácil. Já há um sistema que está sendo desenvolvido cha-
mado laboratório de fábula, que seria fabricar tecnologias diferentes para
cada diferente geografia ou local. Você pode fabricar uma fábrica muito
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rapidamente e a base para a manufatura torna-se muito mais abundante, o
que faz muita diferença.

Eu não estou julgando se é bom ou mau, isto vamos resolver depois.
Podemos desenvolver os produtos rapidamente e testá-los rapidamente, as
pessoas podem ter mais experiência com menor custo e desenvolver tam-
bém outros produtos. Claro, aí podemos ter produtos com mais lucratividade,
que sejam adaptados a cada local.

O que a física prediz para máquinas em escala molecular? Que pode-
mos ter muito mais massa para a mesma estrutura. Ontem houve uma
crítica sobre isso, que você pode ter de usar mais energia para ter uma
massa menor. Isso é verdade, mas talvez possamos usar a energia solar
para fazer isso. Os computadores podem diminuir mil vezes, então, se você
tiver um carro com um motor que você pode segurar na sua própria mão,
isso vai trazer muitas novas possibilidades tecnológicas e espaço para a
criatividade. As fábricas ficariam 10 mil vezes mais rápidas. Hoje, por exem-
plo, o sistema de manufatura pode conseguir duplicar-se em uma década,
uma fábrica demoraria dez anos para conseguir criar uma fábrica igual a
ela própria. Com esse tipo de nanotecnologia, você poderia fazer esse tipo
de replicação em um dia ou uma hora. Não sei se há uma diferença prática
entre uma semana, um dia, uma hora, mas com certeza é uma revolução
econômica.

Um pouquinho de história para explicar a relação entre a nanotecno-
logia e entre outros tipos de nanotecnologia e a manufatura molecular. A
manufatura molecular é a fonte da história da geléia cinza. Alguns cientis-
tas disseram que isso poderia destruir o mundo. Então muitos outros
pesquisadores, que tiveram problemas de financiamento por causa desse
“cara” chamado Bill Joy, declararam que a manufatura molecular é bastante
possível. Isso causou muitas críticas, que vocês podem constatar se pes-
quisarem. O Conselho Nacional de Pesquisa nos Estados Unidos aprovou
dizendo que esse tipo de manufatura molecular pode realmente acontecer
e reconheceu essas possibilidades. Agora, este ceticismo técnico, já foi de-
monstrado, não tem tanta base; quando não, tem muito de autoritarismo.
Isso vai acontecer? Sim. Quando? Acho que vai ser logo, não posso provar,
mas acho que isso vai acontecer, está indo muito rapidamente. Muitas pes-
soas estão trabalhando com isso implicitamente, outras, mais ainda, estão
trabalhando com isso explicitamente. Quando isso vai acontecer? Pode ser
de repente, antes de 2020, por isso não dá muito tempo para montar estra-
tégias e se preparar.



383
SESSÃO 8 – NANOTECNOLOGIA E ECONOMIA – 9 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

Bem, isso é só um resumo das opiniões e esforços dos que estão traba-
lhando com esta tecnologia. Os produtos abarcam desde armas até materi-
ais médicos, ou coisas completamente novas, como imensos projetos de
engenharia ou que têm implicações na mudança climática. As implicações,
sobre as quais não vou poder falar tanto quanto gostaria, são os problemas
econômicos, sociais, engenharia em escala planetária e acesso ao espaço
sideral.

Se você puder fabricar qualquer ferramenta que quiser e usá-la como
você escolher, as implicações e os impactos são imensuráveis. Haverá mui-
tas escolhas sobre como isso vai ser usado. Possivelmente, haverá mais esco-
lhas a serem feitas no lado das pessoas que desenvolvem as tecnologias e
têm alguns problemas que não sabemos como resolver. Um exemplo seria
uma corrida armamentista baseada em tecnologia molecular, que é muito
menos estável do que a tecnologia tradicional.  Uma guerra como esta seria
muito pior do que qualquer outra anterior, porque de repente uma arma
poderia afetar todos os seres humanos e não apenas os inimigos de determi-
nada nação.

Por outro lado, a parte boa é a produção de comida, que poderia ser
muito melhorada, poderia se produzir uma rede de proteção à pobreza, de
modo que ninguém precisaria se preocupar com isso se houvesse uma polí-
tica mais ou menos decente. Eu não sei por que houve a transição nos Esta-
dos Unidos de 80% da população na agricultura para apenas 1%, hoje. Tive-
mos a Grande Depressão ali no meio, e seria ótimo poder evitar esse tipo de
coisa, mas poucas pessoas morreram de fome, apesar de terem passado fome
durante aquele período. Espero que as nações em desenvolvimento hoje
possam desenvolver-se muito bem, não vejo nenhum motivo pelo qual isso
não possa acontecer.

Então, a primeira possibilidade da nanotecnologia é fazer estufas, fabri-
car reatores químicos e comida na área química e depois gerar esses produ-
tos químicos por manipulação direta. Isso ainda é especulativo, mas o pri-
meiro passo nessa direção já seria uma revolução na agricultura. Se você
puder fazer quantas estufas quiser em um formato tecnológico portátil, para
regiões com pouco desenvolvimento tecnológico, poderá resolver os pro-
blemas da agricultura no mundo. Se isso vai acontecer eu não sei, depende
do que a Monsanto quer, mas também depende do que vocês querem. En-
tão, se vocês presumirem que a Monsanto é contrária a esse tipo de estufa,
por exemplo, pode não ser necessariamente verdadeiro, porque podemos
fazer essas estufas que, para muita gente, pode soar como propaganda. Mas
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não sei por que, não sei de nenhuma razão pela qual vocês tenham pouco ou
não tenham poder suficiente para fazer isso, se realmente quiserem. Então
eu acho que as coisas vão andar nesse sentido.

Quem vai fazer essas tecnologias, quem vai possuir essas tecnologias?
Este é o problema, a propriedade industrial vai ser um grande problema.
Nós não temos apenas os problemas dos capitalistas, por exemplo, a indús-
tria de entretenimento, nos Estados Unidos, que se pode mover, pode esca-
par dos capitalistas. Essas coisas são complicadas, e não tenho tempo de
explicá-las, mas gostaria de conversar com qualquer um de vocês que esti-
verem interessados, por exemplo, no movimento de software aberto, de fon-
te livre, que pode ser muito bem usado como estrutura não-dependente de
patentes e acessível a qualquer pessoa, em qualquer nação. Isso precisa de
um pouco de trabalho proativo.

Numa escala mais ampla, políticas para tratar com esse poder e magni-
tude terão de medir muitos riscos, riscos de natureza diferente, de políti-
ca, de economia, e é claro que a política vai ter de se adaptar – que não
temos como desenhar uma boa política com antecedência –, mas isso terá
de ser feito com uma base teórica, básica, anterior. A política teria de evitar
coisas tecnológicas que eu chamo de perpetuar sem a intervenção huma-
na, há muitas coisas desse tipo e várias tecnologias, inclusive a manufatu-
ra molecular, podem chegar nesse ponto. Esse tipo de política teria de ser
global.

Uma coisa que não tenho tempo de defender, mas devo afirmar, é que
essa tecnologia seria desenvolvida rapidamente, e vai haver um ponto de
transição em que num ano você não tem nanofábricas e no mês que vem
ou no ano que vem você pode ter 1 milhão de nanofábricas, no mundo
inteiro. Isso não pressupõe tempo para elaborar uma política sábia. Podere-
mos ter políticas idiotas, políticas ruins. Uma das coisas que quero dizer é
sobre a necessidade de estudos avançados sobre o tipo de política necessá-
rio, que tipo de entendimento terá de ser colocado para evitar um dos
piores círculos viciosos que esse tipo de manufatura poderia causar, como,
por exemplo, uma corrida armamentista, que seria muito desequilibrada.
Quais são os termos? Os termos é que a bomba nuclear destruiria o mun-
do. Ainda não temos esse conceito na nanomanufatura, talvez não o inven-
temos no último segundo, temos de fazer um estudo proativo. Como eu
disse, temos muitas oportunidades que podem ser perdidas, então é es-
tudar como podemos segurar essas oportunidades e usá-las no mundo,
talvez fazendo alguma coisa em relação à economia e ao crescimento. Acho
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que as oportunidades estão aqui, elas podem ser perdidas ou aproveita-
das, e qualquer pessoa com interesse em uma nanofábrica vai ter muitas
possibilidades, mas isso vai exigir cooperação. Isso tem de ser levado mui-
to a sério, a tecnologia está se movendo rapidamente nessa direção, uma
oposição ideológica a uma posição autoritária de alguns cientistas está se
mostrando rapidamente, sem nenhum tipo de base. Eu já coloquei a possibi-
lidade de que daqui a alguns anos essa oportunidade, essa tecnologia vai
acontecer. Espero também ter colocado na cabeça de vocês que as aplica-
ções dessa tecnologia no mundo podem ser escolhidas, e não vão ser es-
colhidas apenas pelo Norte, ou qualquer coisa assim. Uma tecnologia com
este tipo de poder distribuído e autocontido oferece oportunidades para o
mundo todo.

Por outro lado, o bem não combina com o mal, se todo o bem e todo o
mal do mundo acontecerem ao mesmo tempo, o bem vai morrer e podemos
ter muitas conseqüências ruins. As soluções ainda não são conhecidas, pre-
cisamos começar a pensar as soluções dessas conseqüências agora, porque
elas vão chegar muito rápido. Eu queria repetir e encorajar vocês para, por
favor, entrarem em contato comigo no nosso Centro de Nanotecnologia Res-
ponsável, para explorar essas possibilidades. Muito obrigado.

Noela Invernizzi – Passo a palavra para Sônia Dalcomuni.

Sônia Dalcomuni – Boa tarde. Desde muito cedo, sempre trilhei por
áreas que não se encaixam bem em muitos lugares, então nunca fui muito
preocupada com alguns rótulos porque dá a impressão de que sempre nasci
na contramão – a tecnologia não tinha muito espaço dentro da Economia,
o meio ambiente menos ainda. Lembro uma vez em que David Pierce este-
ve no Information Science and Scientometrics Research Unit (Ispru), um
núcleo acadêmico mais heterodoxo, e perguntei a ele como se sentia entre
os neoclássicos começando a discutir o meio ambiente. Ele falou: “há mui-
to tempo que já não ligo, nem me chamo de economista”. Então, em pri-
meiro lugar, mesmo em relação a determinadas linhas teóricas, específi-
cas, não me encaixo isoladamente em nenhuma delas, tenho uma aproxi-
mação maior com a economia da inovação, mas na economia da inovação
tive de discutir a economia da inovação ambiental, então você tem de neces-
sariamente procurar interlocução com o institucionalismo, com o direito, e
se algum dia isso se encaixar em algum lugar, ótimo; se não, também não
estou preocupada.
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Em relação à rede Renanosoma, quando o Paulo ligou, falei que não
dava para contribuir porque nada conheço. A questão é essa, vamos come-
çar a conversar e na discussão já há uma proposta bastante pragmática, não
exatamente de desenvolver teoria, mas para ter um posicionamento e pro-
curar um tipo de interlocução com os atores sociais concretos, o que de uma
forma ou outra, mesmo na universidade, fizemos.

Como fatores muito positivos, na rede temos conseguido tornar anuais
os encontros, todos eles têm sido de altíssima qualidade, mas precisamos
rever a localização da realização, porque realmente o público está muito
aquém do que necessitamos; inclusive, para quem não teve acesso ainda às
publicações da rede, recomendo os dois livros que editamos no ano passado
e no anterior.

A intenção era exatamente a de propiciar a contribuição de olhares de
diversas áreas num projeto, numa realidade que é complexa. Começamos
esta tarefa, de início, com alguns princípios gerais e sem uma agenda tão
definida. A minha intenção, aqui, nessa perspectiva de buscar difundir a
informação e refletir sobre questões concretas, é trazer um pouco do que
fizemos no último ano. Acho que é algo fundamental para os encontros anu-
ais, e até mesmo para fazermos um balanço e ver quais são os passos para a
frente. Nesse sentido, acho uma perda enorme o fato de alguns colegas não
terem conseguido manter a constância. Eliana Cristina Pinto Moreira, que já
mencionei na área do Direito; Marcos Antonio Mattedi, que estava vindo
exatamente com a Sociologia do Conhecimento, inclusive ele me mandou
um livro que li na semana passada, pude ter um breve mergulho na Sociolo-
gia do Conhecimento, foi ótimo; mas se faz necessária a continuidade a um
determinado objetivo, que acho que efetivamente acaba dando unidade e
sentido para as ações, ainda que estejam separadas.

Sempre nos incomodava, em primeiro lugar, o que é realidade, o que é
ficção, não dá para fazer perguntas ainda, mas depois vou colocar isso para
o nosso amigo Chris Phoenix, em relação a essas informações que ele traz. E
também questões bastante concretas, no que se refere ao edital que nós sub-
metemos. Nosso projeto não foi aprovado, o único que teve paciência para
reapresentá-lo foi Paulo Martins, e ele, além de ter sido o pioneiro, coorde-
nou e vem coordenando as ações.

Na universidade, além de aulas na graduação e mestrado em Econo-
mia, sou diretora de um centro que tem sete cursos de graduação, quatro de
mestrado, são ao todo 5 mil pessoas e permaneço ativamente nas salas de
aulas e nas orientações. O trabalho sempre foi voluntário, então, a princípio
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meu interesse aqui é movido por algum objetivo bastante pessoal, mesmo
de contribuir para a informação. Não tenho interesse em bandeiras maiores,
contra o capitalismo, contra ou a favor das nanotecnologias, embora em tudo
que eu entre não consiga ficar em cima do muro, deixo bem claro o que
entendo, o que deixo de entender e o que objetivo com isso.

Na seqüência do nosso trabalho, chegamos à conclusão de que, na Rede,
cada um de nós funciona como um nódulo, com uma determinada respon-
sabilidade de ação local e uma interação nacional. Então, para o seminário
passado, fiz um texto procurando trazer uma questão mais teórica e apontan-
do para a necessidade de determinados princípios. É o que nós temos em
comum, é lógico que a tecnologia, para subverter a ordem do instrumen-
talismo e do substancialismo, quer dizer, a tecnologia é um instrumento
socialmente construído, resultado de escolha de investimento e de aplica-
ção. É um instrumento substancializado, numa nova categoria teórica.

Mas, em relação às nossas realidades, são necessários alguns princípios
gerais, para trabalhar enquanto rede e a possibilidade de se pensar em agen-
das locais, já que não dá para trabalhar com nanotecnologias como se fosse
uma coisa só, você tem milhares de nanotecnologias, cada uma com níveis
de sofisticação diferentes, implicações socioeconômicas, éticas, absolutamen-
te diferentes, daí a principal dificuldade de se criar um marco regulatório;
se é do bem ou do mal, não é só uma coisa, são muitas coisas.

Começando a mexer com algumas coisas bastante concretas: no Brasil,
nós já temos clareza de não termos uma política efetiva, uma estratégia de
nanotecnologia; na maior parte dos países de forma explícita também não
se tem, o que se tem é uma replicação de parcela de agenda, em nossa opi-
nião. Em termos locais, dá para se trabalhar uma série de especificidades,
necessidades, aspirações e preocupações muito específicas, que vão desde
questões relativas à biodiversidade na Amazônia, questões relativas a aci-
dentes com petróleo, e mais diretamente envolvendo áreas onde se tem ex-
ploração petrolífera e uma série de inícios de novos produtos que têm sido
apresentados com patentes.

No caso do Espírito Santo, o que procurei fazer ao longo dos últimos
dois anos foi introduzir a discussão sobre o novo paradigma emergente,
NB6. Começamos a usar o termo aqui há dois anos, antes de ser generaliza-
do, tanto na graduação nos cursos de Economia e Tecnologia, e Economia
Empresarial, quanto no curso de mestrado em Economia, Economia da Ino-
vação, e estimulamos os estudantes a desenvolver os trabalhos de disserta-
ção de mestrado e de iniciação científica. Tanto a dissertação de mestrado
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quanto as iniciações científicas foram feitas em caráter voluntário, sem bol-
sa da Capes, sem bolsa do CNPq. A bolsa de iniciação científica, eles até
optaram por não pleiteá-la, mas nós conseguimos combinar, no caso de uma
das iniciações científicas o graduando era filho de cafeicultor, também trainee
no Banco de Desenvolvimento. O que nós selecionamos foi estimular o pri-
meiro produto divulgado como patente brasileira, que é exatamente a lín-
gua eletrônica ou sistema de sensor de paladar para cafeicultura.

Adicionalmente a isso, fizemos o trabalho de divulgação do livro em
vários lugares, das idéias do trabalho da Rede, numa perspectiva um pouco
diferente da de Paulo Martins, que é de focar mais os agentes de mudança,
os trabalhadores e os ambientalistas; como não estou nesta perspectiva, tra-
balhei com um conjunto diferenciado. Fui à Escola Técnica, para alunos de
segundo grau, em seminários de tecnologia e meio ambiente; falei para a
Universidade Aberta à Terceira Idade, com 240 idosos, com idades variando
de 60 a 85 anos; pretendo voltar, porque é exatamente esse pessoal que dá
um feedback em termos de vida, sabedoria e maior sensibilidade em relação
a doenças e tecnologias voltadas, talvez, para atender às necessidades dos
portadores de necessidades especiais.

A discussão básica era, em primeiro lugar: o que é, afinal de contas, essa
língua eletrônica? As seis perguntas que mais ou menos nortearam os traba-
lhos foram: o que é a língua eletrônica? Há possibilidade concreta do uso da
patente e em que horizonte de tempo? Qual o seu significado econômico, o
preço do equipamento, a possibilidade de ganho? Quais são as influências
ambientais, gera resíduo no uso? É tóxica? Quais são as principais influênci-
as que podem ser esperadas sobre o emprego, exige requalificação imedia-
ta? E, mais especificamente, no centro de degustação de café substitui com-
pletamente o trabalho do degustador, ou não?

Os centros de degustação de café foram criados visando ao aumento
da melhoria da qualidade do café. O primeiro, inclusive, criado no Espíri-
to Santo foi financiado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf). Perguntas bastante concretas, como: exis-
te? Não existe? Como chegamos a este sensor?, de forma bem pragmática
interessaram-nos na entrada nesta discussão, porque a cafeicultura é uma
atividade absolutamente vital para o Espírito Santo. Para vocês terem idéia,
no Estado existem 82.400 propriedades rurais e, destas, 56.169 são produto-
ras de café; dessa produção, 40,4% é de café Arábica e 59,6%, de café Co-
nillon. A cafeicultura emprega cerca de 330 mil pessoas e 60% do café Arábi-
ca é produzido pela agricultura familiar. Há bastante tempo nós havíamos
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feito vários estudos sobre o café, para nós acabou sendo uma atualização e
revelou informações absolutamente preocupantes sobre a cafeicultura brasi-
leira. Desse total, 70% do café Arábica é exportado, 30% é consumido no
mercado interno e o peso do café na renda da propriedade é muito eleva-
do, responde por 70,86% da renda dos agricultores. Então, é a atividade
principal, esteio da geração de renda, de emprego na agricultura capixaba,
de uma importância socioeconômica que dispensa qualquer tipo de explica-
ção adicional.

É a partir do café Arábica que se obtêm os chamados cafés especiais e,
segundo o órgão estadunidense que dá essa classificação, os cafés especiais
seriam aqueles que não têm defeitos, que possuem um sabor distinto na
xícara, ou seja, não possuem grãos verdes, ardidos, fermentados e não pos-
suem impurezas como palha e pedaços de madeira. O preço do café muda
para o produtor, conforme ele produza café comum ou especial. O preço
pago ao produtor varia de R$ 8,00 a R$ 11,00 por quilo (café comum), e de
R$ 25,00 a R$ 32,00, quando é café especial. Então ele multiplica o preço por
três; mas, apesar de ser o primeiro produtor e exportador de café, nas esta-
tísticas internacionais o Brasil figura como “outros”.

A América Central é o principal fornecedor e o café do Brasil não apa-
rece sequer nas estatísticas. É nesse contexto da promoção da qualidade
do café que surge, então, em termos oficiais, o projeto de financiamento da
língua eletrônica. Antes, entretanto, por iniciativa interna dos agriculto-
res, os centros de degustação foram constituídos, com a função de analisar
o café identificando o tipo, a peneira, a bebida, a umidade, os defeitos. Os
centros de degustação premiam e possibilitam a melhor comercialização
por leilões, que pagam até cinco vezes o valor do mercado convencional
quando se consegue a melhoria do café. Nesses casos, são feitos contratos
diretos com compradores europeus, além de promoção em feiras, eventos
e treinamentos, e os principais usuários dessas estruturas são os agriculto-
res familiares.

Então, a língua eletrônica vem enquanto primeiro justificador, digamos
assim, do financiamento, dentro do programa de pesquisa e desenvolvi-
mento da Embrapa-Café e da Associação Brasileira da Indústria de Café
(Abic). E o que é a língua eletrônica? A língua eletrônica é um nanossensor,
desenvolvido por dois pesquisadores – Luís Henrique Mattoso e Antonio
Riul –, composto por uma unidade eletrônica e até dez unidades sensoriais
que são microeletrodos. Não são nanoeletrodos, são microeletrodos interli-
gados de ouro recobertos com diversos filmes de espessura nanométrica de
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30 nanômetros, como condutores. Quando o equipamento é submerso em
meio líquido, a interação elétrica entre os diversos tipos permite a identifi-
cação da qualidade da bebida. Na verdade, ela promete identificar paladar,
qualidade, região produtora, alterações no produto e a presença de
contaminantes orgânicos e inorgânicos.

Essa invenção teve investimentos de cerca de R$ 2 milhões do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp). O produto está sendo fabricado em escala
industrial pela Empresa Brasileira de Sensores (BR-Sensores), que está incu-
bada no Parque Tecnológico da Universidade de São Carlos da Universida-
de de São Paulo (USP). O preço de venda é estimado entre R$ 20 mil e R$ 25
mil e a projeção de lançamento é até final de dezembro deste ano.

Sobre riscos ambientais de uso, as discussões indicam que a princípio
não gera resíduo. Quem foi à feira viu, é um equipamento pequeno que se
mergulha num copo e parece não apresentar toxicidade.

Em relação ao emprego: reduz, aumenta, altera? O equipamento pro-
mete efetuar o trabalho do degustador, em tese com 10 mil vezes maior
acuidade. Agora, pela análise dos próprios centros, ele não substituiria, ele
se somaria enquanto equipamento, aperfeiçoando o trabalho, permitiria in-
clusive dar mais tempo para o degustador, trabalhando para a assessoria
técnica da melhoria da produção. Na produção, a princípio não altera o
quantitativo empregado, podendo, digamos assim, dependendo do resulta-
do econômico de fato, aumentar o trabalho na atividade.

Então, o preço ficaria um pouco acima das possibilidades de grande
parte dos produtores familiares individuais. Entretanto, para os centros de
degustação e para quaisquer das associações é acessível, R$ 20 mil a R$ 25
mil é absolutamente acessível.

Na história do desenvolvimento da língua eletrônica, percebi que não
foi bem dentro de uma estratégia, foi uma casualidade, na verdade um des-
ses pesquisadores fez o doutorado nos Estados Unidos, com um doutor que
trabalhava na área e, inclusive nos Estados Unidos, no mesmo documento
apontado por Dulley e em outras publicações, você tem esse aparelho sendo
usado para análise da qualidade da água e em outros tipos de aplicação; na
verdade, esse conhecimento foi replicado pela Embrapa.

Ao mesmo tempo em que percebemos o nó, aquele equipamento pode,
em espaço de tempo bastante curto, vir de fato a ser incorporado; nesse
caso, também ele é uma ferramenta, qualquer tentativa efetiva na melhoria
do café vai depender muito mais de todo o conjunto de ações complementa-
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res do que da pura e simples existência da língua eletrônica. Este acompa-
nhamento mostrou-nos que as condições efetivas da cafeicultura, apesar de
todos os esforços, a exploração de nichos, no café orgânico e no mercado
justo, a rentabilidade dos cafeicultores no Brasil caiu, segundo a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), de 1994 a 2005, utilizando o índice de trocas, caiu de
0,7 para 0,4; seria o conjunto dos preços pagos pelo produtor, comparado
com o que eles recebem. E o Brasil, embora em linhas gerais esteja no discur-
so de melhorar a qualidade para explorar os nichos dos cafés especiais, não
apenas não está avançando um milímetro no mercado externo, como o pro-
cesso de concentração do mercado de café torrado e moído no Brasil está no
imaginário. Hoje, 20% do café torrado e moído no Brasil no mercado é do-
minado pela empresa estadunidense Sara Lee, e as torrefadoras brasileiras
estão fechando. E o mercado de café é muito maior que o mercado de
nanossensores, que está sendo projetado para 7 milhões em 2010, apenas no
ano 2010; para se ter uma idéia, o mercado de frutas, que é bem menor que
o de café, gira em torno de US$ 20 bilhões/ano. Isoladamente, esta tecnologia
pode ser útil, sem dúvida alguma, numa política de longo prazo, até mesmo
para o setor em que ela vai atuar, mas seguramente uma série de outras
medidas e outros investimentos seria mais importante.

Em termos de seqüência de trabalho na rede, deixo de proposição para
discussão, em primeiro lugar, alguns princípios gerais. O uso tem de ser
pacífico, falou que é para fins bélicos, soy contra. Deve haver a preocupação
do impacto ambiental, deve haver a preocupação de não ser poupadora de
mão-de-obra, porque não estamos em situação de gerar desnecessariamente
desemprego em nossa economia. Estas três premissas principais: fim pacífi-
co, cuidado ambiental e não gerar desemprego, no grande espectro de pos-
sibilidades de tecnologias, devem ser analisadas uma a uma. Isto vale para a
nanotecnologia e para todas as outras – todos os indivíduos e nações que
não têm estratégia, de uma forma ou outra acabam sempre executando a
estratégia alheia e nós não temos estratégia nem para a nanotecnologia nem
para o nosso futuro de forma geral. Muito obrigada.

Noela Invernizzi – Obrigada, Sônia. Agora é a vez de Murilo Barela, do
Dieese.

Murilo Barela – Boa tarde, vou tentar dar um ritmo um pouco diferen-
te, um pouco mais rápido. O Dieese já foi apresentado na segunda-feira, a
equipe que está envolvida nessa discussão dentro do Dieese é aquela, Cle-
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mente Ganz Lucio, diretor técnico, Liliane Rezende, que estão aqui, Luís
Ribeiro da Costa, da área sindical, e eu, Murilo Barela.

Vamos falar sobre como essas inovações estão chegando nos trabalha-
dores. Quando comecei a olhar o assunto, estamos falando em medida, lem-
brei-me de um sofista que diz que a medida de todas as coisas é o homem;
isso foi muito forte para mim. A outra história de medida é Feynman. Eu
gosto um pouco de física e “pesquei” esta frase: os átomos na escala peque-
na não se comportam como nada na escala grande; isso para mim também é
muito forte. Como economistas do trabalho, temos um lado pragmático muito
forte e costumamos olhar as coisas de forma mais concreta, o que nem sem-
pre estampa o que está no fundo.

O que vamos tentar colocar aqui é a natureza das inovações, o impacto
no mercado de trabalho, nas relações de trabalho e no trabalhador, algumas
cláusulas negociadas, outras não. Puxamos as cláusulas de 1996 a 2006 que
foram negociadas, o que foi negociado sobre inovação, e vamos propor al-
gumas reflexões.

A tecnologia foi feita para facilitar a vida do homem, tornar as ativida-
des mais eficientes e menos custosas. Vamos puxar a discussão de inova-
ção tecnológica, que pode ser de produtos ou de processo, e o que bate em
geral no trabalhador é muito mais o processo. Em geral, quando você ino-
va criando um novo produto, isso até gera emprego; agora, quando entra
inovação no processo, isso bate muito forte no trabalho. O pessoal de pesqui-
sa trabalha em termos muito mais ideais, mas a combinação é feita por
homens pragmáticos, para o negócio, para o mercado, e é aí que bate no
trabalhador. E um conceito importante, forte, é o conceito de inovação de
Schumpeter, a adoção de novas funções de produção, e quem tem a deci-
são dessa nova função de produção não é trabalhador. Esta é uma diferen-
ça importantíssima.

Resgato um quadro aqui, das inovações e fontes de energia do profes-
sor Rattner, do texto dele que foi lido hoje de manhã. Verificamos um salto
muito grande de 1970 a 1985, mas o laser, a fibra óptica, as células energéticas,
a orografia não são tão recentes assim, têm por volta de 20 anos. E aí estamos
puxando um pouco também, em termos históricos, isso é pouco, a questão
das tecnologias e comunicação. Isso está batendo muito forte no trabalha-
dor. Você otimiza a gestão do capital na medida em que você integra, você
tem grandes holdings que operam mundialmente. Se você olhar aqui, a eco-
nomia está atendendo a uma financeirização, o produto financeirizado ou a
lógica da financeirização transita facilmente por meios magnéticos, então é
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impossível desatrelar toda a inovação da tecnologia da informação, o funci-
onamento atual do sistema.

A gestão do conhecimento está muito forte, vocês já ouviram falar de
CRM? Acho que sim, gerenciamento da relação com o consumidor, isto é,
gestão de conhecimento. O cartão de crédito que temos acaba com o empre-
go de gerente de banco, assim como Chris Phoenix falou, é do dia para a
noite. Existe; de repente, não existe mais. Essa combinação de tecnologias da
informação são tecnologias administrativas muito eficientes, muito eficazes
no sentido do que elas se propõem, a parametrização de processos, prin-
cipalmente processos de trabalho. Isso é muito forte, impacta no trabalho de
forma muito forte, muito alienante, seria a palavra. E na inteligência artificial
os processos são apreendidos, são absorvidos da mão-de-obra, da lógica da
atuação, são apreendidos dentro desses processos de parametrização e
recolocados via todo o instrumental das tecnologias da informação (TIs).

Nesse sentido, fomos buscar o impacto do mercado de trabalho. A Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) atribuem à não-criação de
empregos e à queima de empregos um impacto, uma importância funda-
mental às tecnologias. Então, aquela história de que vai ser realocada a mão-
de-obra nas novas áreas, isso não está ocorrendo, não é só o Dieese que está
falando, não são só os trabalhadores que estão falando isso, a própria OIT e
a própria OCDE também. Por quê? Porque a lógica das inovações está con-
tínua, um pouco à frente vamos abordar isso.

Essas duas instituições reconhecem que precisamos das tecnologias para
um crescimento econômico sustentável, só que elas divergem quanto ao
aproveitamento dos benefícios. Essa disputa, essa lógica de peso e contrape-
so, própria de algumas nações, não funciona no mundo inteiro. O funciona-
mento da sociedade depende da própria sociedade, assim como a apropria-
ção desse benefício.

A OIT diz que existe ganho de produtividade, sim, mas há eliminação e
precarização dos postos de trabalho e aí tomamos como exemplo quem está
trabalhando com a tecnologia e com a tecnologia de comunicação. Um exem-
plo muito concreto aqui no Brasil, jornalista está tudo PJ, pessoa jurídica; o
pessoal que está cuidando de rede, desde programação até hardware, tam-
bém, está tudo PJ, tudo terceirizado. Então as relações de trabalho estão se
alterando, estão saindo da formalização, estão saindo de uma lógica dada,
uma lógica que tem toda uma proteção social envolvida, isso precariza e dá
um impacto no mercado consumidor, inclusive.
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O impacto das tecnologias nas relações de trabalho e no trabalhador é o
comunicado de uma holding aos seus empregados. Eu assessoro os bancári-
os nas negociações com os banqueiros, banqueiro no Brasil é a elite da elite.
A globalização, a abertura do mercado brasileiro foi muito forte em todos os
setores, exceto no mercado financeiro. A abertura econômica no mercado
financeiro foi seletiva. Entrou um banco para comprar o Banespa aqui e ou-
tro banco para comprar o Bamerindus no Paraná. A abertura econômica nesse
setor foi seletiva; nos outros bancos, só se já estivessem instalados aqui. Isso
mostra o poder desse segmento no Brasil. E eles estão falando o seguinte: o
objetivo da inovação, o objetivo da gestão que estavam implementando é o
tal do BSC, já ouviram falar do Balance Score Card? É muito forte, atrela
toda uma holding sobre o trabalho e precisa de uma base tecnológica de TI
muito forte. Por que estou falando de TI? Porque é a mais recente que está
batendo no mercado de trabalho. Não temos, ainda, informação do merca-
do de trabalho sobre o impacto das nanotecnologias. Estamos pegando o
mais recente porque a história diz alguma coisa.

O objetivo é a melhoria contínua do desempenho e da produtividade,
desempenho do trabalhador, produtividade do trabalho e dos colaborado-
res. Essa linguagem é criticada até pelo pessoal da área. O pessoal da admi-
nistração não gosta dessa linguagem.

As inovações controlam e definem o ritmo de trabalho, é o ritmo em
hards, é o ritmo em batimento cardíaco, que gera intensificação e sobrecarga,
dá-lhe metas; essa intensificação vem de conexões wireless, essa sobrecarga
vem de alcance de mercado e provoca demandas em educação, alteração de
perfil e rotatividade. Para vocês terem uma idéia, a média no Brasil de tem-
po de emprego formal é de 4,5 anos; isso é baixo, durante 4,5 anos uma
pessoa fica num emprego, numa lógica de rotatividade.

Na questão da educação, a demanda é bem perceptível. Em 2000 nós
tínhamos o trabalhador formal com média de 8,5 anos de escolaridade, de
anos de estudo, e em 2004 saltou para 9,23 anos de estudo. Isso, lógico, é um
acúmulo que se vem alterando, em quatro anos houve um acúmulo anteri-
or, mas é para sentir um pouco o impacto dessa demanda por educação.

A questão do perfil é inquestionável, não tem espaço para quem não
tem estabilidade emocional, para quem não tem aquele sorriso bonito, para
quem não é articulado, etc.

As inovações também envolvem o trabalhador e regulam conflitos; bai-
xou a regra, abre o teu e-mail que lá está a regra, você não vai ter de discutir
com o chefe, não vai ter de discutir com nada. E você tem de entrar naquilo,
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você tem o seu e-mail, tem seu terminal e por aí vai. Estou falando de uma
parte muito pequena de trabalhadores que tem esse acesso. O impacto, a
jornada torna-se flexível nessa história de metas, ele pode levar o serviço
para casa, esquece a jornada de trabalho formal. Então, no fim de semana o
bancário faz o churrasquinho e começa a vender o seguro para os parentes,
vai numa festa de criança e começa a chamar o pessoal de lado, “a minha
previdência, ajuda aí, tenho de alcançar a meta”. Ele está trabalhando. Ele
sai, vai fazer um curso que às vezes não é de interesse pessoal, vai fazer um
curso em função de se apropriar de algumas informações para poder falar
de finanças, para poder fazer uma análise de conjuntura, então absorve tudo
isso. Polivalente, ele tem de falar de futebol, de economia, tem de executar
tarefas de mínima e de máxima complexidade, isso tudo numa pessoa só.

Isto provoca diferentes formas de vínculo empregatício, eu já comentei
isso, a remuneração é variável, em detrimento da fixa. Já há estudos comen-
tando que é isto que está provocando essa instabilidade do sistema, você
não tem nível de consumo permanente. Ele tem remuneração variável, alte-
ra o nível de consumo. Ele conta com aquela remuneração que talvez não
venha, talvez venha, e começa se endividar. E isso está dando problema.

Bem, gera esvaziamento do trabalho, você pega às vezes alguns ban-
cários ou algum trabalhador que se preparou para aquilo dentro de uma
lógica, e chega lá ele tem só um pedacinho de todo o afazer, então é aper-
tar um botão, gera problemas físicos mesmo, Lesão por Esforço Repetitivo
(LER). Eles pediram a mudança de conceituação de LER para Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), o que já está sendo reco-
nhecido pela legislação brasileira; a Fundação de Segurança e Medicina
do Trabalho (Fundacentro) está envolvida em algumas discussões, Maria
Maeno é uma pesquisadora da Fundacentro que acompanha os bancários,
por exemplo.

Em relação aos problemas psicológicos, há uma doutora que fez um
estudo sobre violência organizacional dentro do ambiente bancário, é sua
tese de doutorado. Se tomarmos os bancários, que estão presentes no país
inteiro, eles estão com esse tipo de doença, depressão o tempo inteiro, a
relação de trabalho está bastante desumana por essa lógica, por esse peso
excessivo de uso de combinações tecnológicas e técnicas nas relações de tra-
balho.

E aqui entra um pouco mais de pesquisa, levantamos algumas questões
de fundo, acompanhamos a negociação. Eu trabalhei com servidores públi-
cos municipais, trabalhei e estou trabalhando com bancários, e uma de nos-
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sas funções é criar subsídios para o processo de negociar. O processo de
negociação coletiva é dinâmico e complexo, é subordinado à conjuntura eco-
nômica. Se houver desemprego a negociação não anda, os patrões impõem
sua própria lógica; por exemplo, o levantamento que fizemos é de 1996 a
2006, houve diferentes conjunturas econômicas e aí as cláusulas são negocia-
das de formas diferentes também. A relação torna-se diferente.

Negociação é uma tecnologia social, gestão de conflito. Os bancários
acabaram de sair de uma greve, por exemplo, que foi por vezes violenta,
mas quando se esgotou o processo de mesa foi para a greve, é uma forma de
tentar gerir e não negar o conflito. É interessante que a mesa seja colocada
assim, banqueiros e bancários. Isso explicita os lados. O acordo é um resul-
tado muito diferente das posições iniciais, a pauta apresentada este ano con-
tinha 100 cláusulas, em termos de negociação priorizaram-se umas 20 e o
resultado foram 4 ou 5 que atingiram um espaço de acordo. E isso se renova
no tempo, no próximo ano retomam-se algumas discussões, superam-se
outras e assim vai. É imprescindível um mínimo de organização, os trabalha-
dores brasileiros têm esse histórico de organização. Conseguimos passar os
anos 1990 não tão mal com o processo do liberalismo, da desregulamentação
do mercado de trabalho, muito por causa dessa organização que os traba-
lhadores brasileiros têm, inclusive o Dieese é resultado disso. É um instituto
de pesquisa em função dos trabalhadores, mantido pelos próprios trabalha-
dores.

Bem, destacamos cláusulas relativas à inovação tecnológica organi-
zacional entre 1996 e 2006 que foram informadas pelas entidades sindi-
cais, que traçam o panorama apenas dos trabalhadores organizados. Nos-
sa população de ocupados é de 84,6 milhões de pessoas, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2004. Formali-
zados nessa época, ou seja, com carteira de trabalho assinada, 30,8 mi-
lhões, e isso que levantamos aqui não chega a 1%; não temos o número
exato dessas categorias que estão aqui, nessas informações, mas não chega
a 1 milhão de trabalhadores. É apenas um exemplo de quem conseguiu
dar alguma resposta ao processo de inovações que ocorreu. Vinte e três
categorias, de todas as regiões do país, menos a Região Norte, nosso banco
de dados sofreu uma ampliação a partir de 2003, então, é um corte que
fazemos, inclui categorias de serviço, indústria, transporte e comunicação.
O que é que conseguimos ver das cláusulas? Entramos mais no conteúdo
das cláusulas, tem cláusula que tem 11 anos, conseguimos acompanhar de
1996 a 2006, e elas estão sendo renovadas. Isso é uma lógica de negociação,
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uma vez que se conseguiu incluir num acordo é difícil retirar depois. É
uma disputa muito grande.

Formas de proteção pós-trabalho, poucas, pouquíssimas, mas algumas
categorias conseguiram, dentro da lógica de inovação. Na realocação de tra-
balhadores, uma área que foi atingida é reaproveitada em outra, com
melhoria ou ajuste nas condições de trabalho, inclusive com aplicação de
normas regulamentadoras; isso aconteceu em empresas estatais, em empre-
sas de energia elétrica. No caso dos condutores, colocar microônibus sem
cobrador sobrecarregou o motorista e aí eles negociaram: só vai ter 20% da
frota de microônibus e o trabalhador que estiver lá, o motorista, o sobrecar-
regado, vai ter 2% sobre a corrida, o que entrar de dinheiro, 2% do fatu-
ramento é dele. Isso foi negociado e os frentistas de Minas Gerais consegui-
ram barrar o self-service nos postos. Quero destacar que são especificidades;
a grande maioria dos trabalhadores foi atropelada, eu estou destacando o
que conseguiram negociar.

Uma coisa que envolve relação humana não existia, o patrão chegava e
dizia: “Você está demitido hoje, estamos implementando inovação, ciao”.
Uma coisa que foi conseguida é que vai ter informação, dentro da possibili-
dade, se não for sigilosa, da estratégia para a empresa; essa informação vai
ser passada para os trabalhadores e para os sindicatos. Esta é uma coisa que
na relação do conflito é básica e não existia, teve de ser negociada.

Na formação de comissões paritárias existe uma tendência muito maior
para as empresas estatais, principalmente empresas de energia. Houve uma
formulação conjunta de alternativas, tentaram conversar sobre como imple-
mentar essas inovações. Então, na gestão de conflito, uma coisa importante
para o sindicato é o reconhecimento do sindicato como interlocutor, para
não haver abordagem individual com os trabalhadores, uma lógica um pouco
mais coletiva, isso dá força nesse conflito.

E há muita, muita cláusula sobre treinamento, por quê? Porque isso inte-
ressa à empresa também. Então eles sentam e conversam, e o que é negocia-
do? Curso de qualificação do trabalhador.

Condicionamento da realocação e do emprego ao processo de requa-
lificação foi um tipo de cláusula presente também. Ainda sobre treinamen-
to, as empresas teriam uma intervenção junto aos institutos para facilitar
bolsas de estudos, ressarcimento de despesas efetuadas com trabalhadores
em cursos de especialização, desde que fosse do interesse das empresas ou
autorizado e determinado por ela.

Reflexão: sobre isso, eu acompanhei uma negociação neste ano com os
bancários, e o bancário falando causou constrangimento aos banqueiros, foi
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perceptível: “Hoje vocês estão negando a existência de assédio moral, como
negaram nos anos 1990 as lesões por esforços repetitivos, lesões, tendinite”. A
pessoa eu conheci, uma menina de 24 anos de idade, nova, mas quem é que
vai contratar uma pessoa com tendinite? Isso causou um constrangimento e
foi instalada uma mesa de negociação sobre a saúde do trabalhador. Eu esta-
va nessa correria, indo e voltando para cá, porque essa mesa estava aconte-
cendo. Isso foi considerado pelos bancários como uma conquista.

O processo de absorção tecnológica não está sendo negociado, isso é
óbvio. É comunicado, no máximo. Está causando problemas sérios de de-
semprego, terceirização, doença ocupacional, a relação de trabalho está
parametrizada e é em hertz, não é em batimento cardíaco.

Como reflexão final, as inovações, com base na gestão do conhecimento
e da informação, estão absorvendo parte da subjetividade do trabalhador,
não é mais só o que ele produz, desde saberes até habilidades, até o seu
humor. Quem trabalha em serviços, a mulher não pode ter tensaão pré-mens-
trual (TPM), não pode ter problema, não é um ser humano, é um sorriso.
Isso está sendo absorvido por todo esse suporte tecnológico que você tem
atrás, não é só da relação em si, é o suporte.

Se temos um instrumento tão poderoso e sutil como a nanotecnologia,
como é que ela vai se combinar com o que está sendo praticado? Isso fica um
pouco assustador, eu não sei como fazer um controlador programável para
instalar no brinco da pessoa, não sei se existe telemarketing, é calculado o tem-
po que a pessoa fica no telefone. O atendimento ali é calculado, então eu não
sei como fica a nanotecnologia nesse marco de relações do trabalho que temos
em relação às inovações. As referências que temos aqui estão à disposição.

Noela Invernizzi – Passo a palavra a Guillermo Foladori.

Guillermo Foladori – Obrigado. Apresentarei agora neste seminário um
texto de minha autoria, denominado “A influência militar dos Estados Uni-
dos na investigação das nanotecnologias na América Latina”.

Introdução

As nanotecnologias constituem a mais ampla revolução tecnológica
da atualidade1. Os investimentos em nanotecnologia crescem de forma sus-

1 Neste artigo, utilizaremos o termo nanotecnologias em sentido amplo, abarcando também as
nanociências. The Royal Society & The Royal Academy of Engineerring distingue assim umas
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tentada desde o ano 2001, quando os Estados Unidos lançaram seu milioná-
rio programa de investigação (National Nanotechnology Initiative), e mui-
tos outros países do mundo o seguiram. A empresa Lux Research2, que
investiga investimentos e comercialização de nanotecnologia, estimou, para
o ano de 2005, em US$ 9,6 bilhões os investimentos em Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) nesta área, em nível mundial. Foi precisamente em 2005
que, pela primeira vez, os investimentos privados em P&D superaram os
fundos públicos, com tendência a ultrapassá-los dali em diante. Isto indi-
ca que as corporações e empresas que trabalham nestes ramos consideram
fato que suas investigações transformar-se-ão em mercadorias que permi-
tam recuperar o capital investido. Ainda que os produtos nanotecnológicos
ocupem uma porção ínfima do mercado mundial, a Lux Research estima
que em 2005 venderam-se US$ 32 bilhões, mas anota que esta cifra mais
que dobrou desde o ano anterior; e prevê que para 2014 serão US$ 2,9
trilhões.

Ainda que exista certa polêmica sobre os possíveis benefícios e benefi-
ciários das nanotecnologias3, se se tomam os potenciais produtos das nano-
tecnologias como objetos úteis, isolados de seus contextos sociais, pode-se
argumentar que poderiam ajudar a melhorar as condições de vida da maio-
ria da população mundial. Basta indicar os revolucionários procedimentos
para potabilizar, dessalinizar e descontaminar água4; para converter luz so-
lar em energia elétrica5; ou para realizar diagnósticos médicos mais rápidos,

  das outras: “Definimos as nanociências como o estudo do fenômeno e manipulação de mate-
riais em escala atômica, molecular e macromolecular, onde as propriedades diferem signifi-
cativamente daquelas em escala maior; e nanotecnologias como o projeto, caracterização,
produção e aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas por meio do controle da forma e
do tamanho em escala nanométrica”. THE ROYAL SOCIETY & THE ROYAL ACADEMY OF
ENGINEERING. Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. Lon-
dres: The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, 2004.

2 LUXRESEARCH. The nanotech report 4th edition. Nova York: Lux Research, 2006.
3 INVERNIZZI, N.; FOLADORI, G.; McLURCAN, D. Nanotechnology’s controversial role for

the South. Science Technology & Society, v. 13, n. 1, p. 123-148, 2008.
4 HILLIE, T. et al. Nanotechnology, water & development. Dillan, CO; Washington, D. C.:

Meridian Institute, 2006.
5 INFOCHANNEL. Nanotecnología solar, energía para gadgets. México, 2005. Disponível

em: <http://www.infochannel.com.mx/breaking.asp?id_nota=2455>. Acesso em: 17 jan. 2005;
MCDONALD, S. et al. Solution-processed PbS quantum dot infrared photodetectors and
photovoltaics. Nature Materials, v. 4, p. 138-142, 2005.
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seguros e in situ, dirigir drogas diretamente às células e órgãos afetados e
realizar implantes e próteses revolucionárias6.

Como qualquer outro produto, os resultados das nanotecnologias de-
vem passar no teste do mercado para demonstrar sua utilidade superior e/
ou preço vantajoso, em comparação com produtos convencionais competiti-
vos. O consumo tem certo papel em avaliar a utilidade e o preço relativo das
mercadorias; e as empresas produtoras reagem a este mercado melhorando
o produto para posicionar-se melhor frente à concorrência. Caso surjam efei-
tos secundários indesejados, os produtos podem ser retirados do mercado
com prejuízo para seus fabricantes. Em 27 de março de 2006, The Economist
comunicou que um produto de limpeza elaborado com nanotecnologia foi
lançado no mercado alemão e três dias depois foi retirado, devido ao fato de
que 80 pessoas tiveram problemas respiratórios e seis foram hospitalizadas
por fluidos nos pulmões.7 Apesar de posteriormente ter havido diferentes
laudos técnicos discutindo se a causa estava nas nanopartículas ou no
aerossol, este é um exemplo de como um dano colateral à utilidade do pro-
duto pode retirá-lo do mercado.

Os produtos bélicos também são avaliados pelos consumidores, mas,
ao contrário dos civis, nos militares o consumo consiste em usá-los em situ-
ações de guerra. A utilidade do produto é medida pela eficiência no comba-
te ou pela possibilidade de burlar as defesas inimigas, ou na espionagem,
etc. Assim, por exemplo, o Exército dos Estados Unidos considera como
objetivo de investigação básica em nanoeletrônica o “incremento da capaci-
dade de sobreviver mediante a advertência de situações, [... o] incremento
da mobilidade graças a poderosos equipamentos eletrônicos, [... a] redução
dos custos de operação e suporte, [... o] incremento de C4ISR8 e a capacida-
de mortífera (ver primeiro, disparar primeiro, atingir o alvo) [... e] incre-

6 BONADIO, J. et al. Improving human health and physical capabilities. Theme C. Summary.
In: ROCO, M. C.; BAINBRIDGE, W. S. (Ed.). Societal implications of nanoscience and
nanotechnology. Final report from the workshop held at the National Science Foundation.
set. 28-29, 2000. Washington D. C.: National Science Foundation, 2001; FREITAS JUNIOR, R.
Nanotechnology and nanomedicine. NanoNews-Now (Premium Newsletter), n. 3, set. 2003.
Disponível em: <http://www.nanotech-now.com/products/nanonewsnow/issues/003/
003.htm>. Acesso em: 14 set. 2006.

7 ECONOMIST. Has all the magic gone? Editorial. Economist.com Science Technology, 12
abr. 2006.

8 Os C4ISR são sistemas de comunicações, comando, controle, computação, vigilância e reco-
nhecimento.
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mentar a sustentabilidade e reduzir o rastro da logística”9. A grande dife-
rença entre os produtos de consumo civil e os de consumo militar é que,
ainda que os primeiros se consumam mais ou menos segundo as necessida-
des, os militares só podem ser consumidos quando existem guerras. Se não
há guerras onde aplicar os produtos, é como se não existisse inverno que
demandasse a venda de calefatores. Ainda que a indústria de calefatores
não possa provocar invernos, os Estados que destinam recursos de P&D em
armamento podem provocar, e de fato provocam guerras. A análise de P&D
em nanotecnologias para a indústria militar tem, assim, sua peculiaridade.
Quando os Estados Unidos lançaram seu programa governamental de apoio
às nanotecnologias, destinaram cerca de um terço do orçamento para inves-
tigações diretamente militares, e esta porcentagem manteve-se no orçamen-
to para as nanotecnologias nos anos seguintes.10 Isto é por si alarmante já
que, como apontam Altmann e Gubrud11, essa política induz outros países a
investirem em nanotecnologias bélicas. No caso que nos ocupa, o da Améri-
ca Latina, a característica é ainda mais chamativa, já que na orientação de
P&D em nanotecnologias bélicas tem presença um Estado estrangeiro, como
é o caso dos Estados Unidos. Desta maneira, as contribuições latino-ameri-
canas em P&D bélico nem sequer têm o pretexto de se inscrever dentro do
eufemismo “defesa”, como são todas as estadunidenses financiadas ou su-
pervisionadas pelo Departamento de Defesa (DoD); são, então, bélicas sem
eufemismos.

A neutralidade científica mais uma vez em discussão

É provável que a maioria dos cientistas latino-americanos que partici-
pam em projetos de investigação, ou em grupos científicos financiados por
instituições militares estadunidenses, considere que suas pesquisas são em
ciência pura12. Nanociência, e não nanotecnologia; pesquisa básica, e não

9 LAU, C. DoD solid-state electronics base research. 2004. Disponível em: <http://
www7.nationalacademies.org/bpa/SSSC_MtgSpring2004_Lau.pdf>. Acesso em: 5 out. 2006.

10 LUXRESEARCH. The nanotech report 2004TM. Investment overview and market research
for nanotechnology. 3. ed. Nova York: Lux Research, 2004.

11 ALTMANN, J.; GUBRUD, M. Anticipating military nanotechnology. IEEE Technology and
Society Magazine, Raleigh, NC, Estados Unidos, v. 23, n. 4, p. 33-40, 2004.

12 Um pesquisador argentino patrocinado pelo Office of Naval Research dos Estados Unidos
respondia a uma publicação com as seguintes palavras: “não participaria de um desenvolvi-
mento que envolve uma possível aplicação bélica” (Disponível em: <www.pagina12.com.ar/
diario/sociedad/subnotas/64440-21238-2006-03-18.html>. Acesso em: 10 jul. 2006); ao que um
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aplicação. Desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki
no final da Segunda Guerra Mundial, esta é uma eterna discussão. Vale a
pena, apesar disso, destacar dois elementos, senão novos, ao menos mais
claros hoje em dia. O primeiro se refere à distância temporal e prática cada
vez menor entre as chamadas ciências básicas e sua aplicação prática. O
accirramento da competição capitalista pressiona pela redução dos ciclos
de rotação do capital. Burrus13 mostra como se foi reduzindo progressiva-
mente, no correr do último século e meio, a distância entre a invenção de
um produto e sua produção para o mercado. O seguinte quadro é um re-
sumo.

Quadro 1. Redução do tempo entre invenção e aplicação14

  porta-voz da organização Cientistas pela Paz comentou: “Trata-se de outro caso de pedantis-
mo de alguns, que crêem que podem decidir o que é e o que não é aplicável militarmente. Os
cientistas do Terceiro Mundo têm uma dupla obrigação, a de não colaborar com as forças
militares e a de evitar que abusem de seu poder e influência para obter benefícios a custo de
investimentos menores, espúrios e ilegais. Este cientista do Instituto parece ter esquecido
todas.” (Disponível em: <http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/385000.php>. Aces-
so em: 10 jul. 2006)

13 BURRUS, D. Technotrends: how to use technology and go beyond your competition. Nova
York: HarperBusiness, 1993.

14 Fonte: o autor, com base em BURRUS (1993).

Produto tecnológico Ano de invenção Ano de produção Tempo de desenvolvimento 

Luz fluorescente  1852  1934  82 anos 

Radar  1887  1933  46 anos 

Caneta esferográfica  1888  1938  50 anos 

Zíper para roupa  1891  1923  32 anos 

Papel celofane   1900  1926  26 anos 

Foguetes 1903  1935  32 anos 

Helicóptero  1904  1936  32 anos 

Televisão 1907  1936  29 anos 

Kodachrome  1910  1935  25 anos 

Transistor  1940  1950  10 anos 
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Se tomarmos o ramo das comunicações, isto é ainda mais nítido. Segun-
do Gutiérrez Espada15, a fotografia levou 112 anos (1727-1839) entre o des-
cobrimento e sua comercialização; o telefone, 56 anos (1820-1876); o rádio,
35 anos (1867-1902); o radar, 15 anos (1925-1940); e o transistor, 10 anos. E,
desde 1972, vem sendo aplicada a Lei de Moore, segundo a qual a cada 18
meses duplica-se a capacidade dos microprocessadores. O resultado é uma
ciência guiada por interesses comerciais e preocupada em colocar no merca-
do o mais rápido possível os produtos potenciais.

A nanotecnologia é o exemplo contemporâneo mais eloqüente. Hoje em
dia, é difícil argumentar que não se sabe em que vão ser aplicados os desco-
brimentos, já que a maioria deles se aplicam a par de seu desenvolvimento.
Um informe elaborado para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos
coloca em primeiro lugar de suas cinco recomendações finais:

Acelerar a transição dos materiais, do conceito ao serviço. O departamento de
Defesa (DoD) deve antecipar fundos para a transição da pesquisa em desen-
volvimento e conceber um método para selecionar prematuramente os avan-
ços em materiais nos quais se concentrarão os investimentos. O DoD deve ado-
tar medidas para melhorar a comunicação entre os pesquisadores de materiais
e os usuários.16

Ainda que para os pesquisadores latino-americanos associados a proje-
tos e grupos patrocinados pelo aparato militar estadunidense exista uma
distância entre a ciência pura e a aplicação, para o Departamento de Defesa
estadunidense toda investigação é pura aplicação. Quanto ao mais, a Emen-
da Mansfield, de 1973, limitou expressamente as destinações para pesquisa
em defesa (por meio dos órgãos de pesquisa militar Arpa/Darpa dos Esta-
dos Unidos) unicamente a projetos que tivessem aplicação militar direta,
descartando legalmente qualquer possibilidade de o Departamento de De-
fesa, ou seus braços, financiarem ciência pura sem relação expressa com
aplicações militares.

O segundo elemento que borra a diferença entre ciência pura e aplica-
da ou, em nosso caso, entre nanociências e nanotecnologias, é o fato de
que na produção de conhecimento (P&D) participam crescente e conjunta-

15 GUTIÉRREZ-ESPADA, L. Historia de los medios audiovisuales (1838-1926). Madri:
Pirámide, 1979.

16 NATIONAL MATERIALS ADVISORY BOARD. Materials research to meet 21st century
defense needs. Washington, D. C.: The National Academies Press, 2003. p. 3, tradução nossa.
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mente físicos, químicos, ou biólogos e engenheiros, técnicos em informática
e outros técnicos. A própria iniciativa estadunidense em nanotecnologia
chama de converging technologies à reunião da nanotecnologia, biotecnologia,
tecnologias da informação e ciências cognitivas. Um documento da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
sobre a ética e a política da nanotecnologia argumenta que grande parte
da investigação básica requer instrumentos, práticas, materiais e técnicas
que são essencialmente tecnologia, como são os computadores, softwares,
microscópios complexos e instrumentos para a manipulação e medição
química e física. De igual forma, muitas atividades que podemos chamar
engenharias, porque se referem a criação de dispositivos ou máquinas, são
vistas hoje em dia pelos cientistas como “investigação fundamental” sobre
a mecânica da natureza; é por isto que quando nos referimos às nanotec-
nologias a ciência e a tecnologia estão estreitamente interconectadas e são
interdependentes.17

Da perspectiva dos cientistas envolvidos pode, certamente, haver uma
diferença. Como as nanotecnologias têm, entre suas principais virtudes, o
minúsculo tamanho e os materiais nessa escala apresentam diferentes pro-
priedades, estas tecnologias podem ser aplicadas praticamente a qualquer
ramo da produção e serviços. As invenções da área bélica podem ser re-
projetadas para a área civil e vice-versa. Se por si esta versatilidade for pou-
ca, a indústria bélica é capaz de converter praticamente qualquer invento
civil em aplicação militar. Em 1999, o Departamento de Defesa dos Estados
Unidos encomendou a um comitê a realização de uma investigação que iden-
tificasse os materiais-chave sobre os quais realizar P&D que permitisse revo-
lucionar as capacidades de defesa. O comitê, denominado National Materials
Advisory Board (NMAB), publicou, em 2003, um livro no qual identifica as
seguintes cinco áreas: materiais estruturais e multifuncionais, energia e
materiais que a geram, materiais eletrônicos e photônicos, materiais orgâni-
cos funcionais e híbridos e materiais bioderivados e bioispirados. Como o
próprio comitê reconhece, resultou tão ampla a gama que funcionaram em
grupos separados para considerar cada uma das ditas áreas.18 A conclusão é
que, no mundo atual, a indústria militar está tão presente na economia dos

17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTU-
RA. The ethics and politics of nanotechnology. Paris: Unesco, 2006.

18 NATIONAL MATERIALS ADVISORY BOARD (2003).
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Estados Unidos e, por extensão, na mundial, que se torna difícil ela não se
beneficiar dos avanços científicos civis. Qual seria a diferença, então, entre
ter uma pesquisa diretamente patrocinada pelo sistema militar ou por uma
instituição civil? A diferença só pode responder a uma postura ética: em
favor da paz ou a favor de uma ciência e tecnologia (C&T) crescentemente
militarizada.

É possível, também, que muitos cientistas latino-americanos que parti-
cipam em pesquisas ou grupos patrocinados pelo sistema militar estadu-
nidense não cheguem a entender o interesse real dos Estados Unidos por
suas modestas pesquisas; ao fim e ao cabo, seu relacionamento profissional
é com outros cientistas dos Estados Unidos e do mundo, muitos deles com-
patriotas que têm postos de trabalho em universidades estadunidenses, mas
falam o mesmo idioma e compartilham os mesmos costumes. Falam de sen-
sores e materiais multifuncionais, de nanotubos de carbono e de materiais
híbridos, algo talvez para eles difícil de relacionar com aplicações bélicas.
Não obstante, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a re-
lação é muito clara: não existe nada no mundo que seja alheio a seus in-
teresses militares, como o NMAB explicitou no início do livro da seguinte
forma:

Na medida em que os Estados Unidos, suas instituições e seus cidadãos interagem
ao redor do mundo, podem surgir situações que chamem a força militar. Para
salvaguardar seus interesses no futuro previsível, os Estados Unidos devem es-
tar capacitados para projetar seu poder militar ao longo do mundo […] Enquan-
to outras nações tendem a operar a partir de seu próprio território, como princi-
pio estratégico os Estados Unidos projetam seu poder militar a grandes distân-
cias, com sistemas de médio e curto alcance.19

Por isso, o Centro Internacional de Tecnologia dos Estados Unidos (U. S.
International Technology Center), uma das principais organizações que pa-
trocinam pesquisas em nanotecnologia na América Latina e no mundo, tem
como missão: “Apoiar a identificação, aquisição, integração e oferta de solu-
ções tecnológicas estrangeiras para assegurar ao soldado a superioridade
tecnológica no campo de batalha.”20.

19 NATIONAL MATERIALS ADVISORY BOARD (2003, p. 1).
20 U. S. ARMY INTERNACIONAL TECHNOLOGY CENTER-ATLANTIC. Mission. Londres,

s/d.  Disponível em: <http://www.usaitca.army.mil/home.html>. Acesso em: 14 set. 2006.
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Presença direta do sistema militar estadunidense na investigação em
nanotecnologia na América Latina

Ainda que alguns centros de investigação de certos países da América
Latina já venham trabalhando em determinadas áreas de nanotecnologia
desde os anos 1990, o maior impulso começou no princípio da década de
2000. Os primeiros esforços oficiais para desenvolver as nanotecnologias no
Brasil são de 2001, ainda que o Programa de Nanociências e Nanotecnologias
mais robusto seja o de 2004; na Argentina, a Fundação Argentina de
Nanotecnologia arranca em 2005; no México, sem nenhum apoio oficial di-
reto, cerca de 500 pesquisadores trabalham em ramos das nanotecnologias
em mais de uma dúzia de instituições ou centros de pesquisa. São estes os
três países latino-americanos em que as nanotecnologias estão possivelmente
mais avançadas.21

O interesse militar dos Estados Unidos pelo desenvolvimento da C&T
na América Latina é explícito; e apesar de grande parte da informação sobre
recursos financeiros e humanos em C&T na América Latina estar disponível
via internet, os contatos diretos sempre estabelecem laços pessoais que faci-
litam futuras colaborações. Deve ser por isso que, em abril de 2004, a Mari-
nha e a Força Aérea estadunidenses realizaram um fórum em Washington
D. C. chamado Latin America Science & Technology Forum, com o propósi-
to de “incrementar a liderança dos Estados Unidos no conhecimento do pro-
gresso da C&T na América Latina”.22 Altos representantes das instituições
civis de C&T da Argentina (vice-diretor do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia (Conicet), do Chile (Diretor do Conselho nacional de Ciência e
Tecnologia (Fondef-Conicyt) e do México (Diretor de Investigações Científi-
cas do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt) representaram
o estado de avanço da C&T em seus respectivos países, como se fosse papel
destas instituições civis informar ao Exército dos Estados Unidos o estado
de vanguarda da C&T latino-americana. Estes contatos de colaboração
complementam-se com as visitas oficiais aos países da América Latina. No
fim de março de 2002, o diretor associado da Área Internacional do Escritó-

21 FOLADORI, G. Nanotechnology in Latin America at the crossroads. Nanotechnology Law
& Business Journal, Pasadena, CA , Estados Unidos, v. 3, n. 2, p. 205-216, 2006.

22 OFFICE OF NAVAL RESEARCH GLOBAL. Regional Offices. Latin America. Forum. Santi-
ago do Chile, 2004a. Disponível em: <www.onrglobal.navy.mil/scitech/regional/
latin_america_forum.asp>. Acesso em: 7 out. 2006.
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rio de Investigação Naval da Marinha dos Estados Unidos visitou a Univer-
sidade de Concepción no Chile, com o propósito de detectar as áreas de
pesquisa que poderiam ser incorporadas a um eventual programa de coo-
peração científica.23

As Forças Armadas dos Estados Unidos têm ao menos três divisões que
financiam pesquisa científica (incluindo nanotecnologia) em universidades
públicas e privadas e centros de pesquisa de muitos países: o Exército, a
Marinha e a Força Aérea.24 Estes três braços trabalham conjuntamente em
C&T no mundo e nos chamados Centros Internacionais de Tecnologia
(International Technology Centres – ITC). Para fins organizacionais, exis-
tem o ITC-Atlantic, com sede em Londres e cobertura para a Europa, África
e parte da Ásia, incluindo a área da ex-União Soviética; o ITC-Pacific, com
sede em Tóquio e cobertura para o restante da Ásia e cone sul da África; e,
em 2004, fundou-se o ITC-Américas, em Santiago do Chile, com cobertura
para toda a América e o Caribe, incluindo Canadá.25 De igual forma, como
no resto das sedes regionais, a intenção do ITC-Américas com sede em San-
tiago do Chile é: “Promover as relações cooperativas entre o exército dos
Estados Unidos e o setor privado, universidade e entidades civis de pesqui-
sa e desenvolvimento do governo que resulte em cooperação de ponta em
ciência e tecnologia que beneficie as instituições civis e apóie os atuais pro-
gramas do exército dos Estados Unidos e seus futuros objetivos.26

O apoio direto às investigações em nanotecnlogia não chegou atrasado. A
página da Marinha, por exemplo, assinala que desde 2004 tem financiado um
projeto com o Centro Atômico Bariloche da Argentina e em colaboração com

23 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. Armada norteamericana explora formas de colabo-
ración con universitarios. Concepción, Chile, 2002. Disponível em: <http://www2.udec.cl/
panorama/p439/p13.htm>. Acesso em: 14 set. 2006.

24 Em 1940, pouco antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, o presi-
dente Franklin Roosevelt criou o Escritório de Investigação Científica e Desenvolvimento
(OSRD, na sigla em inglês) para que a indústria orientasse seus esforços de pesquisa ao
armamento e requerimentos militares. Tradicionalmente, o sistema militar demandava en-
genharia e produção, mas não pesquisa básica, de maneira que a OSRD foi a primeira que se
encarregou de pesquisa básica. Esta relação entre C&T e interesses militares tornou-se clara,
assim, pela primeira vez na história dos Estados Unidos (White, 2002).

25 U. S. ARMY INTERNACIONAL TECHNOLOGY CENTER-ATLANTIC (s/d).
26 U. S. ARDEC. U. S. Army International Technology Center of the Americas Opens in Santi-

ago. 2004. Redecom Magazine. Disponível em: <http://www.redecom.army.mil/rdmagazine
200411/part_ITC.html>. Acceso em 6 out. 2006.
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a University of Michigan, a Brown University e o Naval Research Laboratory;
e outro, começado no mesmo ano, com a Universidade de São Paulo, no Bra-
sil.27 Mas, para financiar, há que conhecer os cientistas que podem ser de inte-
resse para o Exército estadunidense, de maneira que a Marinha e a Força Aé-
rea realizaram três seminários internacionais na América Latina sobre um dos
principais temas de interesse do Departamento de Defesa dos Estados Uni-
dos: os materiais multifuncionais.28 Materiais multifuncionais são materiais
que reunem a dupla propriedade de desenvolver funções de integridade estru-
tural (durabilidade, sobrevivência, segurança) e funções elétricas, magnéti-
cas, ópticas, térmicas, biológicas, etc. A base destes novos materiais é a micro
e a nanotecnologia e é um dos interesses básicos da P&D na América Latina,
tanto da Marinha como da Força Aérea dos Estados Unidos.29

A multifuncionalidade implica a interação entre o desempeho estrutural e ou-
tras funções que se demandem, como elétricas, magnéticas, ópticas, térmicas,
biológicas e outras. A integridade estrutural inclui durabilidade, sobrevivência,
confiabilidade e manutenção. Este programa centra-se no desenvolvimento e
aplicação de princípios mecânicos multifuncionais e metodologia projetada ba-
seada na física, química, biologia e inteligência artificial, para modelar e caracte-
rizar o processo e desempenho de sistemas e dispositivos de materiais mul-
tifuncionais a múltiplas escalas.30

Os seminários foram organizados por latino-americanos que trabalham
em universidades dos Estados Unidos e outros estadunidenses, facilitando,
assim, o contato com civis da América Latina. Ainda que a maior quantida-
de de participantes fosse dos Estados Unidos, a presença de pesquisadores
da América Latina foi crescendo com a sucessão dos seminários. O primeiro
foi realizado em Pucón, Chile, em outubro de 2002, e dos 44 participantes, 3

27 OFFICE OF NAVAL RESEARCH GLOBAL. Regional Offices. Latin America. Programs. San-
tiago do Chile, 2004b. Disponível em: <http://www.onrglobal.navy.mil/scitech/regional/
latin_america_programs.asp>. Acesso em: 14 set. 2006.

28 NATIONAL MATERIALS ADVISORY BOARD (2003).
29 AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH. AFOSR research interests for Latin

America. Arlington, VA, Estados Unidos, 2005a. Disponível em: <http://www.prp.rei.
unicamp.br/portal/mensagens/2005%20AFOSR%20Latin%20American%20Research%>.
Acceso em: 2 out. 2006.

30 AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH. Mechanics of multifunctional materials
& microsystems. Arlington, VA, Estados Unidos, 2005b. Disponível em: <http://72.14.209.104/
search?q=cache:dX8hvoXHijoJ:www.afosr.af.mil/Documents/research_BAA2006
Amd1.pdf+www.tokyo.afosr.af.mil/&hl=es&ct=clnk&cd=3>. Acesso em: 14 set. 2006. Tradu-
ção nossa.
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foram da Argentina (Centro Atômico Bariloche – CAB e Universidade de
Buenos Aires – UBA), 2 do Brasil (Laboratório Nacional de Luz Sincrotón –
LNLS e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ), um
do México (Centro de Investigacões em Materiais Avançados do Instituto
Politécnico Nacional – Cinvestav-IPN) e 3 do Chile (Pontifícia Universidade
Católica do Chile – PUC-Chile e Universidade Tecnológica Federico Santa
María – UTFSM); ou seja, 9 da América Latina. O segundo seminário foi
realizado em Huatulco, México, em outubro de 2004; dos 35 participantes,
12 foram da América Latina, sendo 5 da Argentina (CAB, UBA, Centro Atô-
mico Constituyentes – CAC e Comissão Nacional de Energia Atômica –
CNEA), um do Brasil (LNLS), 3 do México (Cinvestav-IPN, Universidade
Nacional Autônoma do México – Unam), 2 do Chile (PUC-Chile e UTFSM)
e um da Universidade do Valle de Colombia. O terceiro seminário foi realiza-
do em março de 2006 em Bariloche, Argentina. Ali se reuniram 35 cientistas,
6 da Argentina (CAB, CNEA, CAC e UBA), 3 do Brasil (LNLS, Universidade
Estadual de Campinas-Física – Unicamp e Universidade Federal da Bahia –
Ufba), 2 ou 3 do México (Cinvestav-IPN e com convite sem confirmar a as-
sistência do Instituto Potosino de Investigacões em Ciência e Tecnologia31) e
um da Universidade do Chile.32 Quer dizer que, de menos de um quarto na
primera reunião, os latino-americanos passaram a ser aproximadamente um
terço da composição dos encontros subseqüentes.

A presença militar estadunidense na pesquisa de nanotecnologia na Amé-
rica Latina não se reduz às instituições militares de C&T. Acordos mais gerais
cobrem a possibilidade de futuras pesquisas, como é o caso da assinatura,
pelo governo mexicano em 2005, do tratado Security and Prosperity Partnership
of North America (SPPNA) com Estados Unidos e Canadá. O tratado inclui a

31 Neste caso, as fontes consultadas não coincidem.
32 OFFICE OF NAVAL RESEARCH. ONR International Workshop on Multifunctional Materials.

Pucon, Chile, 26-31 out. 2002. Disponível em: <http://www.phy.ohiou.edu/~isfmm/index2002>.
Acesso em: 14 set. 2006; ______. ONR International Workshop on Multifunctional Materials
II. Huatulco, México, out. 2004. Disponível em: <http://www.phy.ohiou.edu/~isfmm/
index2004>. Acesso em: 14 set. 2006; ______. ONR International Workshop on Multifunctional
Materials III. Bariloche, Argentina, mar. 2006. Disponível em: <http://www.phy.ohiou.edu/
~isfmm>. Acesso em: 14 set. 2006; ULLOA, S. Final participant list – Int’ l. ONR International
Workshop on Multifunctional Materials II. Huatulco, México, out. 2004. Disponível em: <http:/
/www.iiiv.cornell.edu/allwood/mexico2004/Roster.pdf>. Acesso em: 14 set. 2006; U. S. EMBASSY
CHILE. Programs supported in Latin America. s/d. Disponível em: <http://www.
usembassy.cl/_temporal/597/ONR/Web%20Page/programs_supported_in_latin_amer.htm>.
Acesso em: 14 set. 2006.
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colaboração científica em P&D em áreas como biotecnologia e nanotecnologia,
sob um marco diretamente influenciado pelos setores militares.33 Tampouco
se reduz à relação do setor civil com o militar dos Estados Unidos, senão que
os próprios exércitos latino-americanos discutem as possibilidades da C&T
para seus fins, como ocorreu na cidade de Buenos Aires em junho de 2006,
onde especialistas representaram os Exércitos da Argentina, Bolívia, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, México, Guatemala, Nicará-
gua, Paraguai, Peru, Uruguai, República Dominicana e Venezuela, na confe-
rência intitulada The Contribution of Science and Technology to Support Peace
Keeping Operations and Disaster Relief Operation in Catastrophes, e cujas
expectativas vão mais além do que o título indica, como quando recomendam
futuros encontros anuais para discutir temas como: “Aplicação de tecnologias
‘não letais’ para o controle de multidões; purificação e distribuição de água;
geração de energia elétrica; preservação de alimentos”.34

Nem todos estão de acordo

Que se haja desencadeado uma polêmica pública sobre a participação
militar estadunidense em algumas pesquisas de nanotecnologia na Argenti-
na mostra a necessidade de maior transparência na informação e mecanis-
mos para a discussão pública acerca do que estas novas tecnologias podem
implicar para a região.

Em outubro de 2004, o ministro da Economia da Argentina anunciava
publicamente que o governo estava trabalhando em um plano para desen-
volver as nanotecnologias no país. Assinalou que haviam solicitado um acor-
do com a empresa Lucent Bell Technologies, dos Estados Unidos, para apoi-
ar o programa. O acordo incluía o uso dos laboratórios da empresa em Nova
Jersey por parte dos cientistas argentinos.35 A reação não se fez esperar: o

33 SECURITY AND PROSPERITY PARTNERSHIP OF NORTH AMERICA. Report to the leaders.
Prosperity annex: Security and Prosperity Partnership of North America. 2005. Disponível em:
<http://www.spp.gov/report_to_leaders/prosperity_annex.pdf?dName=report_to_
leaders>. Acesso em: 16 ago. 2006.

34 U. S. ARMY SOUTH, FORT SAM HOUSTON, TEXAS. Conference of American Armies.
Specialized Conference on Science and Technology. U. S. Army South, Fort Sam Houston,
Texas, v. 2, n. 11, 1° ago. 2006. Disponível em: <http://www.usarso.army.mil/newsletter/
August.pdf>. Acesso em: 1 out. 2006.

35 SAMETBAND, R. Argentina invests US$ 10 million in nanotechnology. SciDev.Net, 12 maio
2005. Disponível em: <http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=
printarticle&itemid=2089&language=1>. Acesso em: 14 set. 2006.
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jornal Página 12 publicou um conjunto de artigos mostrando que na Argen-
tina alguns programas de pesquisa científica, e ao menos um de nano-
tecnologia, estavam sendo financiados pelo Departamento de Defesa dos
Estados Unidos.36 Imediatamente o Comitê Nacional de Ética em Ciência e
Tecnologia emitiu um comunicado sugerindo a regulação das pesquisas e
limitando eventualmente aquelas financiadas por forças armadas estrangei-
ras.37 Ao mesmo tempo, no Parlamento, o Comitê de Ciência e Tecnologia da
Câmara dos Representantes fazia um pedido formal de informação sobre as
pesquisas científicas que se estavam realizando com fundos do Departa-
mento de Defesa dos Estados Unidos.38

A este debate político público de 2005 somou-se o seminário sobre ma-
teriais multifuncionais financiado pela Marinha e Força Aérea estadunidenses
em março de 2006. Foi como “chover sobre o molhado”: imediatamente sa-
íram notas jornalísticas sobre o fato.39 O próprio gerente do Centro Atômico
Bariloche, que indiretamente acolheu o seminário ao envolver um de seus
principais pesquisadores na organização do evento, questionou o seminá-
rio.40 A junta interna do Sindicato de Trabalhadores do Estado redigiu uma

36 FERRARI, A. Comité de Ética para la Ciencia Argentina pagada por la U. S. Navy. Página 12,
Buenos Aires, 2 nov. 2005a. Disponível em: <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/
3-57141-2005-09-29.html>. Acesso em: 9 fev. 2006; ______. Dime quién te financia... Página
12, Buenos Aires, 2 nov. 2005b. Disponível em: <http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/
sociedad/3-58709-2005-11-02.html>. Acesso em: 9 fev. 2006; ______. La batalla naval de los
científicos argentinos. Página 12, Buenos Aires, 25 set. 2005c. Disponível em: <http://
www.pagina12.com.ar/diario/el pais/1-56973-2005-09-25.html>. Acesso em: 9 fev. 2006.

37 Ferrari (2005a).
38 PUIG-de-STUBRIN, L.; STORANI, F. T. M.; NEGRI, M. R. Proyecto de Resolución. Fundación

Argentina de la Nanotecnología. Creación.-Resolución del M.E. NS 380/05-. Objetivos de
las políticas científicas. Pedido de informes al P. E. (Ciencia y Tecnología y Acción Social y
Salud Pública). Buenos Aires, 2005. Disponível em: <http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/
ccytecnologia/proy/2.844-D.-05.htm>. Acesso em: 3 dez. 2006.

39 FERRARI, A. Entrevista al organizador del encuentro. “definir nuestra política”. Página 12,
Buenos Aires, 18 mar. 2006a. Disponível em: <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/
subnotas/64440-21238-2006-03-18.html>. Acesso em: 10 jul. 2006; ______. Las olas que produce
la Armada norteamericana. Página 12, Buenos Aires, 18 mar. 2006b. Disponível em: <http://
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-64440-2006-03-18.html>. Acesso em: 10 jul. 2006.

40 “Esta Administração considera muito preocupantes as informações que indicariam a parti-
cipação de pesquisadores deste centro em uma reunião patrocinada precisamente por um
escritório de Forças Armadas estrangeiras, cuja missão é certamente buscar as aplicações
científicas e tecnológicas para a maior sofisticação de suas armas, entre as quais se contam o
maior arsenal nuclear do planeta” (Declaração do gerente do CAB, José Granada em mail
público, reproduzida em Gorosito (2006).
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carta de crítica.41 Houve um pedido de informação na Câmara de Deputa-
dos da Nação.42 Os desacordos chegaram ao Executivo da República e o
gerente do Centro Atômico Bariloche renunciou.43

Conclusões

É comum considerar as revoluções tecnológicas como vantajosas “em
geral” para a sociedade humana. Ainda que isto não seja de todo correto, já
que as revoluções tecnológicas sempre beneficiam uns mais que outros, per-
dura a idéia de que, “por extensão”, as melhorias no nível de vida alcançam
a todos. Esta ilusão das vantagens futuras já foi objeto da crítica ambientalista,
que colocou a industrialização no banco dos réus, mostrando que o que po-
dia ser vantajoso no curto prazo poderia transformar-se em prejuízo no lon-
go prazo.

Estamos frente a uma nova revolução tecnológica; segundo alguns ana-
listas, mais profunda e rápida do que todas as anteriores, a revolução das
nanotecnologias. Ainda que seja cedo para avaliar seus possíveis benefícios,
se se prestar atenção à orientação da tecnologia é possível notar algumas
diferenças importantes em relação a todas as anteriores na história da hu-
manidade. A revolução neolítica orientou-se ao aumento da produtividade
na produção de alimentos; a revolução industrial, de maior espectro, garantiu
aumentos significativos da produtividade na vestimenta, primeiro, e em
praticamente todos os produtos de uso cotidiano e meios de produção com
o correr do tempo. As revoluções dos transportes de fins do século XIX tive-
ram clara influência nas vantagens em produtividade para a circulação de
marcadorias e pessoas. Mas a peculiaridade das nanotecnologias é que nas-

41 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO-JUNTA INTERNA DEL CENTRO
ATÓMICO BARILOCHE. El centro atómico Bariloche y la U. S. Navy. Bariloche, Argentina,
2006. Disponível em: <http://www.bariloche2000.com/article.php?story=
20060313230747402&mode=print>. Acesso em: 8 out. 2006.

42 ARGENTINA. Cámara de Diputados de la Nación. Pedido de informes del Partido Radical.
Expediente 0753-D-2006. Trámite Parlamentario 13. Buenos Aires, 2006. Disponível em: <http:/
/www.diputados.ari.org.ar/proyectos/textos/base%202005%20a%202007/Rodr%C3%ADguez/
0753-D-06.doc>. Acesso em: 14 set. 2006.

43 ANUNCIAN NUEVA ORGANIZACIÓN para la CNEA. Rio Negro on Line, Patagônia,
Argentina, 7 out. 2006a. Disponível em: <http://www.rionegro.com.ar/arch200603/23/
m23j77.php>. Acesso em: 14 set. 2006; RENUNCIA Y MALESTAR en el Centro Atómico
Bariloche. Se fue el gerente tras reunión entre militares de EE.UU y científicos. Rio Negro on
Line, Patagônia, Argentina, 2006b. Disponível em: <http://www.rionegro.com.ar/arch200603/
23/m23j77.php>. Acesso em: 14 set. 2006.
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cem fortemente atadas aos investimentos militares. Os fundos públicos
estadunidenses para a pesquisa em nanotecnologia desde 2000, ano em que
foi lançada a National Nanotechnology Initiative, destinam aproximada-
mente um terço para investimentos diretamente militares. Isto, evidente-
mente, inclina outros países a seguirem a mesma trajetória. O resultado po-
deria chegar a ser tecnologias cheias de promessas, mas aplicáveis, em gran-
de medida, ao campo militar, o que significa reproduzir ainda mais guerras
no mundo.

Mas realçar os infortúnios humanos pela tecnologia é como outorgar
vida própria a ela, coisa que não tem. O desenvolvimento das tecnologias
militares é o resultado da luta pela hegemonia econômica e política mundial
pela via da violência direta. Isto não é um problema da tecnologia, senão do
caráter imperialista que as economias imprimem à pesquisa em C&T. Os
cientistas encontram-se na incerteza de que muitas de suas pesquisas po-
dem estar direta ou indiretamente financiadas por instituições militares (e
isto muitas vezes não se sabe).

É importante que no mundo e na América Latina gerem-se amplos de-
bates públicos sobre a orientação da C&T. Deveriam existir comitês de ética
que se pronunciassem sobre a tecnologia e os financiamentos, assim como já
se faz sobre as pesquisas que implicam experimentações em humanos. Dado
que na América Latina a maioria das investigações ainda se realiza com
fundos públicos, é imperioso que os resultados da C&T beneficiem a maio-
ria da população e não se destinem a cumprir compromissos ou interesses
militares.

Debate

Noela Invernizzi – Passo a palavra a Gian Carlo, que vai fazer uma
síntese e perguntas sobre as apresentações.

Gian Carlo D. Ramos – Vou começar com a apresentação de Chris
Phoenix. Gostaria de perguntar por que há esta grande discussão sobre o
conteúdo de determinismo de nanotecnologia de manufatura molecular.
Drexler disse que, como as nanomáquinas já existem na natureza, você teria
duas coisas a dizer: uma, que é possível fazê-las, e outra, que elas são segu-
ras. E por quê? Porque elas já existem. Essas seriam as implicações de se ter
um background de determinismo, esta é uma das coisas que foram ditas so-
bre manufatura molecular. Isso também tem uma pressão sobre o desenvol-
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vimento tradicional, quando se diz, por exemplo, que temos duas
nanotecnologias, uma no sentido de nanotecnologia molecular, não no sen-
tido de que nós temos esta, mas no sentido de que nós temos uma outra
como, por exemplo, os produtores de vidro, no século XV, que eram nano-
tecnólogos. Essas nanotecnologias dos tempos medievais pesquisaram os
artefatos do mesmo modo que criaram essa nanotecnologia em 1500, que
era segura; por essa mesma razão, a nanotecnologia hoje vai ser segura.

É claro que, se você fala sobre a manufatura molecular, a questão, além
de todos os problemas técnicos, também está relacionada a como se salta do
mundo nano para o mundo micro e para o mundo macro. Infelizmente,
Drexler teve a idéia da geléia cinza, que seria uma coisa que acontece na
ficção científica, essas coisas artificiais que se auto-reproduzem. É claro que
ele não faz o link explicitamente entre a bolha e a geléia cinza, mas há essa
contradição entre como seguir, como se passar da produção nano para a
produção micro ou produção macro e chegar talvez ao problema da geléia
verde, de que não poderia ser controlada e tivesse um pacto de determinismo
tecnológico de que a tecnologia por si só resolve os seus próprios proble-
mas. Também em relação a isso, nessa perspectiva, essa característica
autocorrecional da ciência, daquela que se autocorrige, é muito profunda
no caso da nanotecnologia.

Você fez um comentário sobre isso, mas outra questão importante na
sua apresentação é que, no fundo, na grande revolução que se promete com
a manufatura molecular, está uma transformação completa da natureza e
do nosso conceito de humanidade, ética e ambiente. Por quê? Porque ter a
idéia de que você pode pegar os átomos e fazer um abacaxi, bem, eu prefiro
que o abacaxi saia da árvore, talvez seja a mesma coisa, mas do modo como
concebemos a natureza, isso seria uma coisa muito diferente. Então, com
essa idéia da manufatura molecular se está pensando em termos de revolu-
ção cultural, e é claro que está relacionada ao transumanismo.

As outras duas apresentações falaram pouco sobre nanotecnologia, mas
tenho algumas perguntas. Naquela sobre o café, vou perguntar como cons-
truímos uma agenda de ciência e tecnologia para a América Latina? O que
podemos fazer com as coisas que vão aparecendo na nanotecnologia e como
vamos resolver certos problemas? E temos de perguntar se a nanotecnologia
é útil para esses problemas. Então, quando você pensa que tem uma indús-
tria com tecnologia nano, talvez esteja inserindo isso tudo até o fim.

É claro que a América Latina tem de entrar com esse tipo de nanotec-
nologia, a boa qualidade do café, economia na extração, ou será que eles não



415
SESSÃO 8 – NANOTECNOLOGIA E ECONOMIA – 9 DE NOVEMBRO DE 2006 (TARDE)

podem inovar na área da eletrônica, não temos uma indústria nisso? A in-
dústria latino-americana de microeletrônica é financiada pela Intel, pela
Motorola. Então, 90% da tecnologia do mundo está sendo desenvolvida pela
Europa, Estados Unidos e Japão; o que estamos falando é o que fazer com os
outros 10%, que estão divididos em mais de cem países. Acho que precisa-
mos mudar a perspectiva. Talvez esta seja a minha pergunta.

Sobre a última das suas conclusões, eu tenho algumas idéias, acho que
vou falar sobre isso amanhã no Primeiro Seminário Nanotecnologia e os
Trabalhadores, quais são as perspectivas que você vê do impacto da na-
notecnologia no mundo dos trabalhadores? É claro que se pode dizer que,
como ludista, a tecnologia ou a nanotecnologia é ruim, mas você também
pode dizer o contrário, que todos os problemas físicos e psicológicos que os
trabalhadores têm aqui, por causa daquela revolução, vão sendo resolvidos
pela revolução nanotecnológica, porque vamos ter a nanomedicina.

Fico feliz em ouvir que há mais gente trabalhando com o aspecto
nanomilitar, acho que deveríamos trabalhar mais com isso na América Lati-
na. Mas há uma pergunta que me vem à mente: os Estados Unidos, é claro,
em primeiro lugar estão gastando na área nanomilitar, é mais de um terço
do total. O dinheiro usado nas iniciativas nacionais não é todo o dinheiro
que está sendo gasto nas tecnologias. O principal campo explorado na área
militar foi a Física, desde a Segunda Guerra, então o papel dos Estados Uni-
dos no desenvolvimento de nanoarmas pode ser maior do que esse, que é a
aproximação conservadora, pois eles gastam cinco vezes mais em nanoarmas
do que qualquer outro país no resto do mundo. Neste contexto, por que os
Estados Unidos estariam interessados na ciência e tecnologia raquíticas da
América Latina? Isso parece uma contradição, eu imaginaria que o princi-
pal interesse das operações do desenvolvimento militar no mundo, principal-
mente neste tipo de país, como aqui, seria mais a captura de cérebros, levar
os bons pesquisadores para lá, e não porque eles estejam preocupados com
as nossas tecnologias militares. Penso que as únicas coisas que estão fazen-
do nessa área na América Latina deve ser alguma coisa razoavelmente in-
significante, no Brasil, Argentina e Venezuela. Então, acho que sua apresen-
tação mostra mais a captura de cérebros do que a captura de tecnologia,
acho que esse é o discurso, mas isso não me convence.

Chris Phoenix – Muito bem, você fez muitas perguntas e vou tentar
responder rapidamente, mas não vou conseguir responder tudo com deta-
lhes. O argumento de que há nanomáquinas na natureza e, portanto, a ma-
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nufatura molecular torna-se possível, é um argumento muito limitado. Já
houve cientistas que disseram, sem estarem certos, que não há nenhuma
forma de manufatura molecular, mas já temos evidências de que algumas
coisas podem ser feitas, esse é o ponto desse argumento. Ele deveria respon-
der a algumas objeções. O fato de haver nanomáquinas na natureza, que
portanto seriam seguras de ser construídas, eu pessoalmente também não
me convenço muito com esse argumento, mas estou tentando lembrar de
que forma Drexler colocou isso; realmente não apóio esse argumento. Acho
que certamente é possível construir nanomáquinas seguras, assim como é
possível fazer objetos seguros com madeira, mas também é possível fazer
objetos que não são seguros com madeira, então vai depender de como nós
usamos a tecnologia. Poderíamos fazer coisas muito seguras com gasolina,
mas também coisas muito perigosas e, até um certo ponto, podemos esco-
lher o que vamos construir. Se essas coisas vão ser seguras ou não, não sabe-
mos, existem alguns tipos de falhas que alguns dispositivos não vão ter. Vai
ser difícil mexer com alguns dispositivos, porque eles não vão ter rodas, não
vão ter braços, não vão ter nada disso. Se pudermos construir outros com
rodas e com outros dispositivos, não sei, precisamos ver se isso vai ser pos-
sível. Acho que a quantidade de possibilidades de construção com a manu-
fatura molecular é obviamente uma contradição do determinismo, porque
talvez tenha um número de coisas que podem ser feitas, quanto ao número
de softwares de computadores que podem ser feitos, e a maioria deles nunca
vai chegar a ser fabricada. Os que vão ser feitos, vão ser feitos porque nós
escolhemos. Então, não acho que exista um argumento determinista, que
isso vai ser seguro, isso é a nossa escolha, e quando digo nossa escolha, digo
nós como a humanidade, não necessariamente como cada indivíduo.

Quanto ao negócio da bolha e da geléia cinza grey goo, não sei bem como
responder. Algumas coisas perigosas podem ser feitas e o perigo pode ser
contido por invenção humana de tecnologias separadas; isso é verdade, mas
os argumentos dos dois lados seriam em relação aos auto-replicadores. Acho
que poderíamos inventar tecnologia para contê-los, se eles chegarem a ser
inventados. Preferiria que não construíssemos os auto-replicadores, que não
chegássemos a construí-los. Acho que isso nunca aconteceria por acidente, a
construção de um dispositivo auto-replicável, mas uma pessoa louca ou ir-
responsável pode talvez fazê-lo deliberadamente.

A outra pergunta, da passagem do mundo micro para o macro, se você
construir um número grande de objetos pequenos e ligá-los, isso não parece
ser muito difícil, conectá-los, talvez produza um produto grande com a
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mesma facilidade com que possa construir um grande número de produtos
pequenos. Então, a diferença entre o mundo nano e mundo macro, esse link,
acho que é só uma necessidade de engenharia. Em termos de links espera-
dos, se você fizer um monte de máquinas muito pequenas e se tiver proble-
mas com o solo onde elas forem jogadas, ou algum impacto ambiental, isso
configura um problema que enfrentamos desde o começo em que começa-
mos a trabalhar com produtos químicos, já é um problema clássico.

Você fez uma pergunta sobre as aplicações militares, eu não entendi,
mas diria que há muitas implicações militares em qualquer tecnologia de
proposta geral. Seria impossível imaginar os campos de batalha atual sem
eletricidade, isso é ridículo falar, de um exército, de um campo de batalha,
de um avião sem eletricidade, hoje. A manufatura molecular seria similar à
eletricidade, vejo que ela vai ser usada na área militar também, a não ser que
haja um esforço muito grande para não deixá-la proliferar. Acho que preci-
saríamos de um esforço muito grande para a criação de soluções para esses
problemas, que talvez aconteçam nos próximos 50 anos, no mínimo.

Você também falou da transformação de humanos e da natureza ao se
construir tudo a partir de átomos. Se for possível fazer uma maçã juntando os
átomos, se ela não for uma maçã de verdade, então você não está mexendo
com a natureza. Se ela for uma maçã de verdade, então você só demonstrou
que a natureza é mecânica. Isso é um ponto filosófico, mais do que um ponto
estético, do ponto de vista estético, mais do que um ponto moral. Isso signifi-
ca que, se a natureza é mecânica, então a habilidade para se construir essa ou
aquela coisa não faz diferença, já construímos cristais, por exemplo. Você pode
construir um diamante de meia polegada, será que isso não é natural? Não,
diamante é um mineral, você pode construir um mineral a partir de cristais. O
que a gente conclui é que, se as maçãs podem ser construídas uma molécula
por vez, isso não vai ser muito pior do que construir moléculas orgânicas,
uma coisa que já fazemos. É uma coisa filosófica; foi descoberto que os quími-
cos orgânicos podiam ser sintetizados, e agora ninguém se importa mais com
isso. E até podemos construir a natureza mecanicamente, acho que no dia em
que nos acostumarmos isso não vai mais nos incomodar mais do que a quími-
ca orgânica nos incomoda hoje.

Se a maçã fabricada não for igual à natural, você pode preferir a natural,
tudo bem, acho que não tem problema nenhum, eu também provavelmente
vou preferir. Não acho que as linhas, as fronteiras que se vão misturar sejam
problemas tão grandes quanto pensamos hoje. Acho que é um problema
mais filosófico.
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Depois você falou sobre a revolução cultural; penso que muitas pessoas
que estão desenvolvendo nanotecnologia molecular não estão pensando nis-
so, estão pensando na tecnologia porque são cientistas. Um mecânico de
carro não se preocupa se por acaso o motorista do carro ficar bêbado e matar
alguém. O mecânico não pode preocupar-se com esse tipo de coisa, apesar
de ele ter de deixar um carro mais seguro, não é isso que ele pensa.

Enquanto estudamos mais sobre os impactos sociais, minha mensagem,
aqui, hoje, é que certamente precisamos de mais estudos sobre os impactos
sociais, e espero certamente que todos pensemos mais sobre esse assunto,
inclusive as pessoas que não estão trabalhando nessa pesquisa, o pessoal da
área de Ciências Sociais, Economia, Sociologia. Os cientistas não são especia-
listas em Sociologia, vão precisar de ajuda para responder a algumas per-
guntas. E, pelo fato de não ser possível ser químico e sociólogo ao mesmo
tempo, eu encorajaria os sociólogos a começar a trabalhar...

Sônia Dalcomuni – É lógico, melhor do que verificar o que é que tem de
tecnologia disponível é ver como é que dá para aplicar ou não, ao contrário
disso, verificar quais são os nossos problemas e necessidades e, a partir daí,
estabelecer a agenda de pesquisa. É óbvio que esta segunda opção é a que
mais racionalmente operacionalizaria um programa de pesquisa e im-
plementação de inovações. A questão básica é que, no caso da língua eletrôni-
ca, o projeto já está desenvolvido, já está em fase de deixar de ser protótipo
para ser produto comercial. Nesse caso específico, não caberiam novos in-
vestimentos em aperfeiçoamento em outro tipo de eletrônica que pudesse
fazer a mesma coisa. A primeira questão é esta.

Quero aproveitar sua pergunta para fazer um posicionamento rápido
na mesa, e deixar claro que nossa participação aqui não é apenas de alguém
que lê, estuda e dá aulas. Praticamente todo mundo que está nesse auditó-
rio, de maior ou menor forma, tem capacidade de influenciar nas tomadas
de decisão.

Em relação à discussão da manufatura molecular, está aí uma área que
eu não ligo a mínima se perdermos a corrida, deixa o barco andar, e aí toda
a discussão cai na discussão de Richard Dulley de como é que vai fabricar a
laranja, isso está muito etéreo. Assim que Chris Phoenix estiver de fato fazen-
do isso, por enquanto ele está lendo, está-se preparando, mas quando ele
pegar uma maquininha daquelas e disser “isso aqui a gente fez”, a gente
começa a conversar. Então, essa questão da manufatura molecular acho que
nós não estamos acompanhando, e que fiquemos fora.
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Gostei muito do que o professor Guillermo apresentou sobre a questão
militar, porque eu tentei tangenciar hoje, e pelo menos tira um pouco da-
quela discussão direta e rápida da disputa de empresa por mercado, geran-
do a corrida tecnológica, e a questão militar é forte. Eu só qualifico o seguin-
te, Guillermo: embora na nanotecnologia ela venha forte, ela não começa aí,
quer dizer, se observamos as últimas grandes ondas de desenvolvimento
tecnológico, a fonte foi o confronto bélico. O uso de petróleo é da Segunda
Guerra Mundial, a internet foi desenvolvida pelo Pentágono para criar um
sistema de segurança ligando quatro computadores e só muito depois teve
uso civil.

Na Grã-Bretanha, 35% dos cientistas trabalham para o Estado de defe-
sa, então a força do investimento bélico conduzindo o desenvolvimento
tecnológico é uma realidade lamentável, não é só da nanotecnologia, é o
que vem sendo feito, seguramente o que já foi desenvolvido. Eu ficaria ape-
nas na solidariedade, porque continuo afirmando que quando chega na
internet é porque já não tem estratégia nenhuma e o que já está desenvolvi-
do, sabe Deus.

Agora reafirmo aquele princípio, e aí, em termos de princípio, como
atuante, nós trabalhamos dentro das universidades, temos cargos de deci-
são dentro das universidades. Há muito tempo atrás dizíamos que isso ou
aquilo não poderia ser feito por falta de vontade política; hoje praticamente
nós temos amigos e colegas em tudo quanto é prefeitura, secretarias, gover-
no de Estado, Presidência da República, e vamos atribuir a falta de vontade
política a quem? Temos de começar também a nos mexer e fazer alguma
coisa.

Em relação à nanotecnologia, tenho duas qualificações a fazer em rela-
ção a essas incursões dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, se vocês per-
ceberam na apresentação da Petrobras aqui na manhã do dia 6, curiosamen-
te a prospecção e nanotecnologia para a área do petróleo eram de um estudo
feito por uma empresa venezuelana que, seguramente, não o fez em consór-
cio com os Estados Unidos. Cuba foi mencionada, está investindo em biona-
notecnologia. A China foi a precursora na clonagem, foi o primeiro país a
clonar a truta e hoje está bastante avançada em termos de produtos, e é o
segundo país que mais publica.

Eu fazia até um humor negro, deixo aqui de antemão minhas descul-
pas, mas quando chegaram lá no Iraque, falaram: “vamos filmar as armas
de destruição em massa”; se conseguirem transmitir alguma imagem eu vou
ficar surpresa, porque hoje, tudo o que é de destruição em massa nós não
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vemos. Só que às vezes é melhor dizer que não tem do que afirmar e ter de
abrir o jogo do que existe efetivamente nesse mundo nanoscópico.

Em relação à participação, concordo com Gian Carlo, os Estados Unidos
não precisam pegar o desenvolvimento estratégico aqui na América Latina.
Até entendo a participação de alguns colegas se fosse no sentido de, como
acontece em muitos seminários internacionais, quando é coisa de ponta, cada
um vai, põe um dedinho, apresenta um mínimo e tenta captar o máximo.
Agora, o perigo é se alguns grupos se entusiasmarem e falarem “vamos ter
acesso às estratégias do Pentágono”, porque tentar desenvolver algo para equi-
par soldado estadunidense, francamente, nisto eles não precisam da gente. É
algo a que podemos de cara dizer não, dizer “esperem aí, colegas”; se não
tem, vamos criar comissões de ética nas universidades e aí o meu princípio
não cai por terra, não. Envolveu qualquer coisa com a Marinha ou o Exército
dos Estados Unidos, investimento, dedicação de tempo, captação de recursos
para desenvolvimento de tecnologia militar, a resposta no comitê de ética é
não. Os governos vão estar tentados também, vamos lá, a produzir o subma-
rino atômico, etc.

Esse é um tipo de corrida com que não me preocupo, não vamos ter
hegemonia militar tão cedo e esse dinheiro nós podemos e devemos investir
em outras coisas. E isto é princípio mesmo, participação bélica, não. Os Es-
tados Unidos, estrategicamente, não precisam desse conhecimento, não são
os únicos que estão fazendo isso, os complexos industriais militares capita-
neiam o desenvolvimento tecnológico há décadas no mundo e, realmente,
nessa parte eu quero é ficar fora. Acho que nós temos toda a condição de
influenciar nossas universidades, nós somos gestores, nós temos poder de
decisão.

Faço até um retorno por entre o que é discussão do ideal, do abstrato e
do longínquo e o que tem diretamente chamado nossa tomada de posição e
de responsabilidade, em decorrência da nossa inserção seja como professor,
como pesquisador ou como pessoas que atuam diretamente numa realida-
de específica. Sem querer mudar o mundo, se cada um fizer seu dever de
casa direitinho, evita complicações maiores.

Quando eu comecei a ler sobre nanotecnologia, dei-me conta de que eu
já tinha na cozinha da minha casa um dispositivo nanotecnológico e fui lá
olhar, era um purificador de nanocerâmica. Faço até a ponte, em concordân-
cia com uma parte da fala da Noela, que de fato tem uma série de questões
que não precisamos de tecnologia de ponta para resolver. Por que fui parar
lá na nanocerâmica? Porque meu filho, já falei no outro seminário, um jo-
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vem de 15 anos, adoeceu e a princípio estava com dengue, e com 50 dias de
dengue, não tem dengue que resista. Depois que passamos por uma série de
especialistas e de exames sorológicos pesados, foi diagnosticado que meu
filho estava com tifo. Por que ninguém diagnosticava? Porque é uma doença
considerada erradicada e os hemogramas, a contagem de plaquetas para
nada servem. Bem, fui pesquisar de onde vinha aquilo, vinha do nosso pro-
blema básico do meio ambiente, que é falta de esgoto tratado. O Brasil tem
20% do esgoto tratado. Não precisamos da nanotecnologia, não. A água
mineral que usávamos também ficou sob suspeição, a vigilância sanitária
não estava dando conta, nós passamos por vários purificadores de água e
essa era uma opção simples; uma empresa japonesa que está aí vende uma
série de outros produtos para LER, bermuda que reduz celulite, tudo com
nanocerâmica, está na internet, você compra. E eu coloquei aquilo ali, a par-
tir do momento em que passamos a lavar, cozinhar com a tal da
nanocerâmica, o tifo não reincidiu; em torno de nós, a coordenadora do
mestrado em Biologia estava com toxoplasmose, só fez exames porque ela já
achava que estava em estado terminal de Aids, a única coisa que faltava
diagnosticar; um familiar de um secretário de Saúde municipal entrou na
estatística como dengue hemorrágica, que agora se sabe perfeitamente que
não era. Bem, nós precisamos de alguém para tratar do nosso esgoto, nós
não precisamos, com todo o interesse de militar estadunidense, com todo o
interesse das corporações internacionais, nós temos o poder de decisão, te-
mos tecnologia, temos dinheiro, agora temos de começar. Começar hoje para
ter daqui a 30 anos, senão daqui a pouco vamos chegar a mais 500 e não
fazemos.

Então é nesse aspecto que vai, desde as questões miúdas e imediatas,
ninguém vai consertar o mundo em um dia, mas de vez em quando parece
que ficamos adormecidos, todos inteligentes e o filho quase morrendo de
tifo. O que adianta discutir a fronteira, como vamos fabricar a laranja do
Dulley, e o filho com bactéria de água contaminada quase sendo enterrado.
É esse tipo de coisa que temos de separar. O ideal seria o que nós temos, o
que precisamos e o que queremos. A partir do que nós queremos, que sele-
ção fazemos.

Murilo Barela – Será que a nano não pode resolver os problemas gera-
dos por essas tecnologias, por essas implementações aos trabalhadores? A
idéia não é essa, a idéia é tratar o trabalhador, tratar a sociedade de forma
incidental, de forma quase residual. A idéia é trabalhar a lógica tecnológica,
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os reflexos para trás e os reflexos para frente, uma lógica de cadeia, o que é
que desencadeia, para chegar na abordagem que o Drexler fala, olha, tem
muito espaço aqui embaixo. Para chegar a falar isso, ele teve de preencher o
espaço como um todo, com todo o acúmulo da Física ou da Matemática que
ele fez. Eu acho que, se estamos pensando em algo dessas proporções em
nanotecnologia, trata-se de incluir nesse modelo essas decorrências de rela-
ções de trabalho, de relação social. Falando assim, até parece simples ver o
sociólogo ir para o laboratório, ver como é legal o trabalho do engenheiro,
do físico.

Eu estou falando em termos gerais, no debate anterior apareceu essa
história de os sociólogos irem para o laboratório. A idéia é essa. Na econo-
mia, algumas empresas com certo poder de mercado estão trabalhando com
uma lógica de gestão de cadeia, não sei se já ouviram falar disso. O padrão
de competição está sendo alterado, não é mais competição entre as empre-
sas, nem grupo com grupo, é cadeia. É um conjunto de serviços competindo
com um conjunto de bens e serviços. Um exemplo básico é a telefonia. Você
tem toda a tecnologia GSM, a tecnologia TDMA, por exemplo, você está
pensando na gestão da cadeia como um todo, está tudo envolvido. Por que
criando road maps em relação a isso, projeções de futuro tecnológico, por que
não incluir nisso as relações sociais, as relações de trabalho? Por que não
abrir essa frente nessa discussão, dentro das discussões de tecnologia e aqui
dentro da discussão de nanotecnologia?

Eu me pautei um pouco nisso, de tentar esboçar para esse público como
as inovações tecnológicas, técnicas e tecnológicas, estão chegando ao merca-
do de trabalho, numa ótica de sensibilizar e tentar mostrar, mais ou menos,
o que está acontecendo aqui no mercado de trabalho brasileiro, principal-
mente. Aproveito para finalizar e agradecer o espaço, obrigado a Paulo
Martins por essa oportunidade de estarmos aqui, e nos colocamos à disposi-
ção também para outros debates e para aprofundar esses debates.

Noela Invernizzi – Obrigada, Murilo.

Guillermo Foladori – Gian Carlo levantou uma questão que não foi
discutida aqui, mas é muito importante, a questão que se chama comumente
de fuga de cérebros, mas neste caso seria de captura de cérebros. Isso efeti-
vamente existe, inclusive dentro dos Estados Unidos. Vi há poucos meses
um protesto na Universidade de Utah, no qual um departamento de Física
que trabalhava com nanotecnologia foi completamente desmantelado, por-
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que seus pesquisadores foram captados pela Califórnia Tech e outras uni-
versidades. Mais ainda, existe obviamente entre os países em desenvolvi-
mento, de Terceiro Mundo e os Estados Unidos. É óbvio que essa tendência
das instituições militares e científicas dos Estados Unidos patrocinando se-
minários ou diretamente pesquisas tem a ver em parte com esta questão de
captar cérebros, que depois vão para os Estados Unidos. Eu comecei a expo-
sição mostrando, inclusive, os três workshops que foram feitos, o principal
organizador é o mexicano, são mexicanos que moram nos Estados Unidos,
estes na Ohio University, trabalham na State University há muito tempo.
Essas tendências existem, porém eu acho que não é a única coisa, é claro que
nem a Argentina nem o Brasil vão criar submarino atômico, não é esta a
questão, mas sim, de que o interesse militar do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos não vai exclusivamente no sentido de captar inteligência,
mas no sentido de captar patentes. Os interesses econômicos na área indus-
trial e militar são muito importantes e a possibilidade de um cientista latino-
americano ou de qualquer parte do mundo desenvolver um projeto em
nanociências que deriva numa patente é viável. Existe aí e, de fato, já há
muitos casos assim. Então, onde o Departamento de Defesa, por meio des-
ses apoios para pesquisa, conseguir obter uma patente, já descontou ampla-
mente tudo que investiu naquilo que não conseguiu. A questão militar não é
exclusivamente militar, é acima de tudo econômica, aí está a questão cen-
tral. É um gasto econômico importante, uma indústria econômica muito fru-
tífera. Os Estados, sim, conseguem produzir guerras que financiam o ciclo
de reprodução de seus produtos.

Também gostaria de dizer que é certa a colocação de Gian Carlo e em
sucessivas reuniões vamos ter de recuperar o excelente tema de pesquisa de
doutorado, porque há pouca coisa que se relaciona a isto especificamente,
mas, no caso da questão militar na América Latina, acho que também se
pensa esta questão das patentes.

Noela Invernizzi – Vou passar a palavra a Richard Dulley.

Richard Dulley – Uma questão para Chris Phoenix. É uma dúvida. A
nanopoeira é uma coisa equivalente a nanossensor, tem a mesma função, e
em qual estágio está seu desenvolvimento? Para Sônia, só um esclareci-
mento: tenho um colega do IEA que trabalha com café e ele fala que a
língua eletrônica, da Embrapa, não acaba totalmente com os provadores,
eles vão continuar para servir como padrão para a língua. Do ponto de
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vista dos cafeicultores, parece que há um certo benefício porque os “liber-
ta” do domínio do controle dos processadores e torrefadores, que deci-
dem qual é o tipo de café, então eles vão ter um “padrão neutro”, a língua
eletrônica; do jeito que você falou, isso é mais ou menos acessível econo-
micamente, do ponto de vista do pequeno produtor e das cooperativas,
porque são muito poucos pontos, os centros, que têm a capacidade de fa-
zer essa provação do café.

Alexandre – Queria, em primeiro lugar, irmanar-me à preocupação do
professor Guillermo com relação a esta questão de investimentos na indús-
tria bélica dos Estados Unidos, porque os estadunidenses têm tradição de
impor por meio de questões econômicas, e quando não o conseguem, pelas
armas. Estava ouvindo Chris Phoenix e queria fazer uma pergunta a ele
sobre o Departamento de Nanotecnologia Responsável. Ele estava dizendo
que essas coisas são escolhas, que são escolhas individuais. Queria, na ver-
dade, saber sua opinião sobre isso, fazendo três perguntas que são muito
parecidas: a humanidade precisa realmente de nanofábricas que se recons-
truam em pouco tempo? A humanidade precisa de novas armas de guerra?
Nós estamos tendo, de fato, a chance de escolher ou essa nova revolução
tecnológica está sendo imposta, como a maioria das coisas que acontecem
aqui, ao sul do Equador?

Sônia Dalcomuni – Ele cedeu a resposta primeiro, vou aproveitar e con-
cluir, agradecer para também sair. Dulley, em relação às conclusões de seu
colega do IEA no Espírito Santo, você tem até um número razoavelmente
grande, são 17 degustadores, bem próximo a toda a área de pequena produ-
ção de Arábica. A análise que fizemos é que, de fato, não substitui o
degustador, daí dizer que libera em relação à informação; isso depende, não
é, porque uma parte desses centros de degustação foi constituída a partir
dos próprios produtores também. Primeiro foi via Pronaf, em tese imagina-
se que o degustador já tenha minimamente um comportamento que é dife-
rente do intermediário tradicional. Então, em relação a isso, o acesso à infor-
mação já melhorou muito como centro de degustação, ele pode ter, pode
ganhar com a mudança do próprio degustador, canalizando mais para a
melhoria do que a identificação da qualidade.

Quero agradecer a participação de todos e aqui, em público, convidá-
los para a reunião do próximo ano da Renanosoma, em Vitória, no final de
junho. Depois do terceiro ano da reivindicação, espero contar com a presen-
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ça de todos, nos dará grande prazer. Entramos em contato via e-mail, para
pegarmos a discussão e sugestões de mesa, e, embora ninguém me tenha
perguntado, faço questão de responder: mas o que nós vamos fazer com os
resultados dessa dissertação e dessas duas iniciações científicas? Produzir
uma publicação enxuta e repassá-la, em primeiro lugar, diretamente para o
Centro de Degustação, Secretaria da Agricultura, Centro Tecnológico do Café
e agricultores, e esperamos juntar a esse pessoal o NBR Census, a Embrapa,
mais degustador, mais sindicato, mais cafeicultor, o pessoal das FAPs, das
duas fundações de fomento, a do Estado e a da prefeitura, nossa pró-reitoria
de pesquisa, nossos nanotecnólogos da Química e Física, pôr todo mundo
para conversar conosco e todos das outras áreas, em nossa reunião em Vitó-
ria, para continuar tocando essa “salada multidisciplinar” e cheia de boa
intenção. Muito obrigada a todos, estão todos convidados.

Chris Phoenix – Muito obrigado. Gostaria que você ficasse mais um
minutinho porque a primeira resposta é para você. Você disse que dispensa-
ria o suco de laranja pré-fabricado a partir de moléculas, então acho que
precisamos determinar com mais definição o que seria, poderíamos impedir
doenças em vez de tratá-las. Talvez isso fosse um uso mais interessante para
você. Em relação à pergunta sobre nanopoeira, um nanossensor é um
nanossensor se ele foi construído para ser um nanossensor, senão ele não é
um nanossensor. Uma nanopartícula como a que está sendo produzida hoje,
as partículas de titânio, não tem nenhuma função ativa como sensor. E se
você estava perguntando sobre coisas mais complicadas no futuro, de
nanomáquinas, realmente isso depende da engenharia, algumas têm sensores
e outras não.

Você perguntou se a humanidade precisa de nanofábricas que se auto-
reproduzam, acho que não precisamos. A razão é que estamos enfrentan-
do problemas, inclusive mudanças climáticas, para os quais não há ne-
nhuma solução com as tecnologias tradicionais e talvez não haja uma ma-
neira prática de fazer isso, resolvendo o problema dos combustíveis fós-
seis. Não sabemos se vamos conseguir salvar as geleiras da Groenlândia,
por exemplo, então talvez nós precisemos delas para evitar milhões de
mortes. E a destruição sociológica que vai acontecer sobre esse continente,
então talvez precisemos de uma tecnologia com muito poder, que possa
manufaturar produtos em escala planetária, global, muito rapidamente,
que possam ser usados para engenharia adaptativa e reativa, mesmo que
não consigamos da primeira vez. Mas, se precisarmos parar e repetir, fazer
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tudo de novo com a tecnologia tradicional, vamos ter de gastar recursos
imensos, então talvez a única maneira de resolver esses problemas seja
essa, com a nanotecnologia.

A outra pergunta é se nós precisamos das nanotecnologias para luxo. É
claro que não precisamos de luxo, talvez haja atividades que precisem de
nanofábricas, talvez não, não existem exatamente requisitos. Serão úteis para
a saúde? Provavelmente sim. Eu diria que, presumindo que elas estejam
disponíveis para as pessoas, essas nanofábricas poderiam salvar milhões
por ano. Precisamos disso, vocês querem? Bom, eu quero. Se precisamos de
máquinas de guerra? É claro que não, espero que não tenha dado a impres-
são de que sou a favor de guerra, de máquinas de guerra. Acho que máqui-
nas de guerra de poder cada vez maior são inevitáveis, não gosto disso, só
estou simplesmente constatando esse fato.

Se nós temos uma escolha ou ela nos está sendo imposta ao sul do Equa-
dor? Não acho que seja uma questão de causa e efeito, que vocês sejam sim-
plesmente o efeito. O fato da causa estar vindo do Norte, não é possível que
o Norte seja o efeito de uma causa vinda do Sul. Acho que haverá um diálo-
go, um diálogo contínuo, uma comunicação contínua de algum tipo entre o
Norte e o Sul. Ambos os lados vão ajudar a moldar isso, é isso que eu estava
tentando dizer durante minha palestra.  É que vocês têm mais poder do que
imaginam, e para dar forma ao que está acontecendo, para usar esse poder
vocês têm de ser criativos, talvez tenham de desenvolver uma estrutura de
software aberto aqui, para usar um aspecto do poder que vocês têm, por exem-
plo. Ou talvez fazer uma reforma na área de propriedade intelectual, ou
colocar presidentes como farmacêuticos, usar tecnologias médicas, abrir es-
ses precedentes, ou desenvolver uma estrutura de pesquisa que dê poder de
barganha, o poder de negociação; isso não é possível na nanotecnologia,
especialmente na manufatura molecular, com a qual os Estados Unidos já
gastaram uma década e meia projetando. Já há muitas possibilidades de
pesquisa que poderiam levar ao poder que todos gostariam de ter. Sim, vocês
não têm escolha para dizer se vai acontecer desse modo, mas têm influência
para tentar ajustar, afetar o que vai acontecer.

Participante homem – Queria fazer mais uma pergunta para Chris
Phoenix. Como pesquisador, não o assombra a idéia de que os avanços são
muitos, mas ao mesmo tempo os investimentos são muito pequenos com
relação às causas relevantes para a coletividade? Ou seja, o que Guillermo
mostrou com relação às armas é só uma amostra de que o que está norteando
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o desenvolvimento da nanotecnologia não é o interesse para as camadas
mais necessitadas da população. Na verdade, o que tenho lido sobre
nanotecnologia indica que todas essas técnicas podem vir a ampliar o abis-
mo no interior da sociedade, ou seja, os mais ricos, mais ricos e os mais
pobres, mais pobres.

Ainda há uma questão que foi colocada aqui, se não me engano pela
professora Noela, de que a nanotecnologia, além de ser muito cara, não está
direcionada nem voltada para as classes pobres. É uma tecnologia que está
sendo usada para fazer armas, para fazer equipamentos para serem vendi-
dos àqueles que têm dinheiro, isso vai reforçar o poderio econômico dos
grandes grupos. Então a minha pergunta é esta, você se preocupa como
pesquisador, como pessoa, não como representante lá do Centro de
Nanotecnologia, não te preocupa essa coisa de a nanotecnologia estar sendo
usada de maneiras antagônicas?

Chris Phoenix – É claro que me preocupa, estou me lembrando de uma
coisa que gostaria de ter sugerido mais cedo, no tópico que estava sendo
tratado. Uma razão possível pela qual os Estados Unidos estariam produ-
zindo armas na América Latina é que talvez seja mais fácil testar essas ar-
mas aqui do que nos Estados Unidos, por muitas razões; uma delas é que
talvez isso seja legal aqui e não seja legal lá, ou tolerado aqui e não tolerado
lá. Achei que deveria mencionar isso. Você perguntou se eu me preocupo
com os recursos insuficientes que estão sendo gastos nas resoluções dos pro-
blemas possíveis. Se eu não acreditasse em que esses poucos recursos pu-
dessem resolver os problemas, eu teria parado há muito tempo. A universi-
dade que represento, eu fundei, eu pago pela minha pesquisa praticamente
do meu próprio bolso e não sou rico. Então, realmente creio que iniciativas
pequenas e criativas, bem direcionadas, podem ter um impacto muito gran-
de, tenho alguns exemplos disso.

No que se refere à tecnologia ser muito cara e não direcionada aos que
precisam, as tecnologias, hoje em dia, ficam baratas com muita rapidez. O
computador que tem o seu telefone é muito mais barato que o computador
que eu tinha na mesa há 20 anos. Aquele computador não seria comprado
aqui, mas hoje você pode comprar os telefones; não é muito confortável
dizer: “ah, espera 20 anos, você vai conseguir comprar de qualquer jeito”,
mas talvez seja melhor do que nada. Dado que qualquer coisa nova é cara,
eu não vejo nenhum modo de escapar disso, a não ser aceitar que as pesso-
as ricas vão ficar com as tecnologias caras e daí as tecnologias vão ficar
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mais baratas, isso sempre acontece; se elas forem boas, elas ficam baratas e
aí vão ficar disponíveis. As tecnologias médicas são realmente boas, as
pessoas ricas acabam sendo as cobaias. Não sei se vocês chegaram a ter
aqui uma droga que era feita para o coração e era uma pílula de dieta, e
acabou fazendo mal para o coração. No começo, essas coisas são disponí-
veis apenas para os ricos e aí são eles que acabam descobrindo que as coi-
sas não funcionam. Eu deveria me desculpar por ser tão leviano, talvez,
em um assunto que é de vida e morte, mas o fato de as tecnologias serem
caras não é uma crítica a elas.

Noela Invernizzi – Vou, então, agradecer a todos e encerrar a sessão de
hoje. Obrigada.
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