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Intro du ção

Sob o tí tu lo Na no tec no lo gi as. Pos si bi li da -

des e li mi tes, o Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos –

IHU pu bli ca os Ca der nos IHU em for ma ção nº 26,

com en tre vis tas e ar ti gos de es pe ci a lis tas de di fe -

ren tes áre as de co nhe ci men to, que am pli am a dis -

cus são e a com pre en são so bre o mun do qua se

in di zí vel e ain da pra ti ca men te des co nhe ci do pela

hu ma ni da de que é o mun do das na no tec no lo gi as.

Este nú me ro dos Ca der nos tam bém tem o

ob je ti vo de pre pa rar o le i tor mais di re ta men te

para o gran de even to da dis cus são das na no tec -

no lo gi as que pre ten de ser o Sim pó sio Inter na ci o -

nal Uma so ci e da de pós-hu ma na? Pos si bi li da des e

li mi tes das na no tec no lo gi as, a re a li zar-se na Uni si -

nos, dias 26 a 29 de maio de 2008.

Além des tes Ca der no IHU em for ma ção, o

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos pro mo veu, nos me -

ses de mar ço, abril e iní cio de maio, um pré-even to

ao Sim pó sio Inter na ci o nal, sob o tí tu lo Uma so ci e -

da de pós-hu ma na? Uma vi são a par tir do ci ne ma,

com o ob je ti vo de dis cu tir os avan ços das tec no -

ciên ci as e suas im pli ca ções por meio do olhar da

ci ne ma to gra fia. Fo ram apre sen ta dos e dis cu ti dos

os fil mes Ma trix, de Larry Wa chows ki e Andy

Was chows (1999); Me tro po lis, de Fritz Lang (1927);

Bla de Run ner, de Rid ley Scott (1982); Gat ta ca – A 

ex pe riên cia ge né ti ca, de Andrew Nic col (1997), e

Eu, robô, de Alex Pro yas (2004).

Des co ber tas re cen tes de ram aos ci en tis tas a

ha bi li da de de fa bri car ma te ri a is sim ples com pre -

ci são atô mi ca. A ma ni pu la ção de áto mos, mo lé -

cu las e par tí cu las su ba tô mi cas for ma rão um con -

jun to de fer ra men tas mi nús cu las, ca pa zes de

cons tru ir pro du tos com ple xos e dos mais va ri a dos

ti pos e ta ma nhos, mas sem pre com a mes ma

pre ci são.

Nes se uni ver so vir tu al men te in vi sí vel, é pos -

sí vel re cons tru ir te ci dos hu ma nos, pro du zir com -

pu ta do res mi nús cu los, mais po ten tes e rá pi dos.

Na agri cul tu ra, na no sen so res po de rão me dir ní ve -

is de água e de ni tro gê nio. Lí qui dos com áto mos

sus pen sos po dem se trans for mar em be bi das

diver sas, de po is de sub me ti dos a cer tas fre qüên -

ci as de on das.

Esta mos fa lan do do avan ço e da pre ci são da

na no tec no lo gia, for ma da por es tru tu ras de até

100 na nô men tros, uni da de que equi va le à bi li o -

né si ma par te de um me tro (um fio de ca be lo hu -

ma no, por exem plo, tem 70 mil na nô me tros de

es pes su ra).

Eric Drex ler,1 pai da na no tec no lo gia, re ve la

que, atu al men te, a na no tec no lo gia en con tra-se

ain da ao ní vel de fer re i ro, da cri a ção das fer ra -

men tas de base. Ini ci al men te, a na no tec no lo gia se 

ma ni fes ta em ma te ri a is, apa re lhos, sen so res e fár -

ma cos que já es tão no mer ca do, atra vés de pro du -

tos no vos ou de pro du tos já co nhe ci dos que

in cor po ram na no par tí cu las.

Drex ler pre vê que a na no tec no lo gia mais

avan ça da per mi te usar pro du tos como mi nús cu -

las fer ra men tas para cons tru ir fer ra men tas ma i o -

res, num pro ces so se me lhan te ao ocor ri do no

5

1 Eric Drex ler: ci en tis ta, en ge nhe i ro e pri me i ro PhD em na no tec no lo gia do mun do, pelo Insti tu to de Tec nol gia de Nas sa chustts,
em 1991. Em 1986, es cre veu o seu pri me i ro li vro Engi nes of cre a ti on (Má qui nas da Cri a ção), no qual in tro du ziu o ter mo
na no tec no lo gia para ex pres sar a nova tec no lo gia em que má qui nas de ta ma nho na no mé tri co ma ni pu lam os áto mos.
Atu al men te, é che fe do con se lho téc ni co da Na no rex, em pre sa que de sen vol ve pro gramas de en ge nha ria mo le cu lar, usan do
como base o DNA, não como um gene, mas uma ra zão de sua na no tec no lo gia es tru tu ral. Drex ler será o con fe ren cis ta do dia 27
de maio, das 9h às 10h no Sim pó sio Inter na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu ma na? Pos si bi li da des e li mi tes das na no tec no lo gi as,
quan do fa la rá so bre Os na no sis te mas. Pos si bi li da des e li mi tes para o Pla ne ta e a so ci e da de. (Nota da IHU On-Line)



pas sa do, quan do os fer re i ros cri a ram as pri me i ras

fer ra men tas, que, com o tem po, se trans for ma ram 

em má qui nas e, fi nal men te, em fá bri cas mo der nas.

Mas, para que isso se tor ne re a li da de, se gun -

do Drex ler, al guns de sa fi os pre ci sam ser en ca ra -

dos e su pe ra dos. Pri me i ro, pre ci sa mos apo i ar-nos 

no que já foi al can ça do para re pro du zir os acha -

dos em ma i or es ca la atra vés de na no fá bri cas ca -

pa zes de ma ni pu lar com pre ci são al guns ma te ri a is 

bru tos como mo lé cu las sim ples. Como se gun do

desa fio, Drex ler apon ta para a ne ces si da de de

cri ar mos no vos pro gra mas de en ge nha ria mo le -

cu lar, que usam como base o DNA, não como

gene, mas em ra zão de sua na no tec no lo gia es tru -

tu ral. Esses no vos na no sis te mas pro du ti vos per -

mi ti ri am fa bri car mo lé cu las com mais pre ci são. As 

cha ma das Tec no lo gi as de Pre ci são Atô mi ca têm o 

po ten ci al de ven cer mu i tos dos ma i o res de sa fi os

glo ba is, como re ver ter o acú mu lo de ga ses do efe -

i to es tu fa, tra zen do re vo lu ções para a ciên cia, a

me di ci na, a ener gia e a in dús tria. “Essas tec no lo -

gi as uti li zam um pro ces so con tro la do de ope ra -

ções para cons tru ir es tru tu ras com pre ci são atô mi -

ca, em que mo lé cu las são ar ran ja das em po si ções

e se qüên ci as es pe cí fi cas”, ex pli ca o pes qui sa dor

Drex ler.

Os pro ces sos avan ça dos de pro du ção atô mi -

ca são na no fer ra men tas que per mi tem re es tru tu -

rar e re a gru par mo lé cu las de for ma or de na da,

cri an do pro du tos de alta pre ci são atô mi ca. São os

cha ma dos na no sis te mas pro du ti vos, ca pa zes de

se guir ins tru ções, pas so a pas so, até cri ar pro du tos 

com ple xos, exa ta men te como ocor re com os ri -

bos so mas, na Bi o lo gia, que se guem or dens di gi -

ta is (dos ge nes) para gui ar a mon ta gem de ob je tos 

mo le cu la res (as pro te í nas), ex pli ca Drex ler.

Re pre sen tan tes de 70 gru pos de pes qui sa do -

res dos Esta dos Uni dos es tão atu al men te ocu pa -

dos em cri ar o Ro ad map Pro ject, es pé cie de mapa

que apon ta que pes qui sas de vem ser de sen vol vi -

das para que os pro ces sos avan ça dos de pro du -

ção com pre ci são atô mi ca pos sam re vo lu ci o nar

tudo, cri an do, por exem plo, des de me di ca men tos

in te li gen tes con tra o cân cer até cé lu las fo to e lé tri -

cas com efi ciên cia so lar.

Tra ta-se, por tan to, de uma tec no lo gia re vo -

lu ci o ná ria para a fa bri ca ção de pro du tos de alta

per for man ce dos mais va ri a dos ta ma nhos e ti pos,

a um cus to ba i xo, com pe que no con su mo de ma -

té ria-pri ma e de ener gia e sem emis são de car bo -

no na at mos fe ra.

Aler ta mos, po rém, como já acon te ceu no

caso dos trans gê ni cos, para os pos sí ve is pre ju í zos

ao meio am bi en te e à sa ú de hu ma na, quan do es -

tas mi ni par tí cu las en tra rem em con ta to com o ar, a

água, o solo e o or ga nis mo dos se res vi vos. Como

de pra xe, os gran des gru pos em pre sa ri a is ten dem a 

apro pri ar-se das no vas tec no lo gi as, à re ve lia de

qual quer con tro le so ci al, apre sen tan do-as pos te ri or -

men te como fato con su ma do e in con tor ná vel.

Con tri bu in do para o de ba te des se tema, a

IHU On-Line en tre vis tou es pe ci a lis tas de di fe ren -

tes áre as de co nhe ci men to, como o Prof. Dr. Pa u -

lo Ro ber to Mar tins, so ció lo go e pes qui sa dor da

Insti tu to de Pes qui sas Tec no ló gi cas de São Pa u lo

(IPT); Pro fa. Dra. So lan ge Bi not to Fa gan, fí si ca e

pes qui sa do ra do Cen tro Uni ver si tá rio Fran cis ca no 

(Uni fra), San ta Ma ria – RS; Pro fa. Dou to ran da

Prisc yla Da ni ely Mar ca to, quí mi ca e pes qui sa do ra

da Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp); Prof.

Dr. Pe ter Schulz, fí si co e pes qui sa dor da Uni camp; 

Prof. Dr. Edmil son Lo pes Jú ni or, so ció lo go e pro -

fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do

Nor te (UFRGN); Prof. Dr. Mar ko Mon te i ro, so ció -

lo go e pes qui sa dor da Uni ver si da de do Te xas;

Prof. Dr. Ri chard Dul ley, agrô no mo, so ció lo go e

pes qui sa dor do Insti tu to de Eco no mia Agrí co la

(IEA), de São Pa u lo; Prof. Dr. Atti co Chas sot, dou -

tor em Edu ca ção e pro fes sor da Uni ver si da de La

Sal le (UNILASALLE), Ca no as – RS; Prof. Dr. Luiz

Alber to de Oli ve i ra, fí si co e pes qui sa dor do Cen tro 

Bra si le i ro de Pes qui sas Fí si cas (CBPF); Prof. Dr.

João Ca mil lo Pen na, dou tor em Li te ra tu ra Com -

pa ra da e pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro (UFRJ); Pro fa. Dra. Vera Lú cia Cal -

das Vi dal, fi ló so fa e pes qui sa do ra da Fun da ção

Osval do Cruz, do Rio de Ja ne i ro; Prof. Dr. Adri a -

no Pre me bi da, so ció lo go, e pes qui sa dor do Insti -

tu to de Pes qui sas Tec no ló gi cas do Esta do de São

Pa u lo (IPT); Prof. Dr. Wic tor Car los Mag no, fí si co

e pes qui sa dor da Uni ver si da de do Vale do Rio dos 

Si nos e da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de

do Sul (UFRGS); Prof. Dr. Ney Lem ke, fí si co e pro -

fes sor da Uni ver si da de Pa u lis ta Jú lio de Mes qui ta
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Fi lho (UNESP), de São Pa u lo; Prof. Dr. Ruy Go -

mes Bra ga Neto, so ció lo go e pro fes sor da Uni ver -

si da de de São Pa u lo (USP); Prof. Dr. Ro nal do

Giro, fí si co e pes qui sa dor da Uni ver si da de de São

Pa u lo (USP); Pro fa. Dra. Ânge la Kretschmann,

dou to ra em Di re i to e pro fes so ra da Uni ver si da de

do Vale do Rio dos Si nos (Uni si nos); Prof. Dr. Ri -

car do Timm de Sou za, fi ló so fo e pro fes sor da

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de

do Sul (PUCRS); Pro fes sor MS Car mo He i ne -

mann, fí si co e pro fes sor da Uni ver si da de do Vale

do Rio dos Si nos (Uni si nos); Prof. Dr. Re na to Por -

tu gal, fí si co e pes qui sa dor do Cen tro Bra si le i ro de

Pes qui sas Fí si cas (CBPF), do Rio de Ja ne i ro; Prof.

Dr. Mario No vel lo, fí si co e pes qui sa dor do Cen tro

Bra si le i ro de Pes qui sas Fí si cas (CBPF), do Rio de

Ja ne i ro; Prof. Dr. Wil son Engel mann, dou tor em

Di re i to e pro fes sor da Uni ver si da de do Vale do

Rio dos Si nos (Uni si nos); Prof. Dr. Mar co Au ré lio

Ca val can ti Pa che co, dou tor em Ciên ci as da Co -

mu ni ca ção e pro fes sor da Uni ver si da de Esta du al

do Rio de Ja ni e ro (UERJ) e da Pon ti fí cia Uni ver si -

da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro (PUC-Rio); e o

Prof. Dr. Ger son Ne ves Pin to, dou tor em Di re i to e

pro fes sor da Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si -

nos (Uni si nos).
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O de ba te da no no tec no lo gia exi ge a de fi ni ção

de um pro je to es tra té gi co para o país

Entre vis tas com Pa u lo Ro ber to Mar tins

Paulo Ro ber to Mar tins é so ció lo go e pes qui -

sa dor do Insti tu to de Pes qui sas Tec no ló gi cas

(IPT), de São Pa u lo. Cur sou gra du a ção em So -

ci o lo gia e Po lí ti ca na Fun da ção Esco la de So ci o -

lo gia e Po lí ti ca de São Pa u lo (FESPSP) e

mes tra do na Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -

ne i ro (UFRJ). É dou tor em Ciên ci as So ci a is, pela

Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp).

Sua tese in ti tu la-se Tra je tó ri as Tec no ló gi cas e

Meio Ambi en te: A Indús tria de Agro quí mi cos/

Trans gê ni cos no Bra sil. Orga ni zou a obra Na no -

tec no lo gia so ci e da de e meio am bi en te (São

Pa u lo: Xamã, 2006).

Nes tes Ca der nos IHU em for ma ção nº 25 so -

bre na no tec no lo gi as, apre sen ta mos três en tre vis -

tas com Pa u lo Ro ber to Mar tins. A pri me i ra foi

pu bli ca da na edi ção 120 da IHU On-Line, de 25

de ou tu bro de 2004, in ti tu la da “O mun do des co -

nhe ci do das na no tec no lo gi as”, dis po ní vel atra vés

do site www.uni si nos.br/ihu. Para esta edi ção, o

so ció lo go con ce deu a en tre vis ta “O de ba te da na -

no ciên cia exi ge a de fi ni ção de um pro je to es tra té -

gi co para o país”, na qual co men ta vá ri os as pec tos

das na no tec no lo gi as e traz os ecos do I Se mi ná rio

Inter na ci o nal Na no tec no lo gia, So ci e da de e Meio

Ambi en te, o qual co or de nou em ou tu bro de 2004, 

na Uni ver si da de de São Pa u lo (USP),

Na se gun da en tre vis ta, “Na no tec no lo gia no

Bra sil sem qual quer con tro le so ci al”, con ce di da

por e-mail à IHU On-Line, em 20 de no vem bro

de 2006, Pa u lo Mar tins fala so bre os im pac tos so -

ci a is das na no tec no lo gi as e so bre a pro du ção bra -

si le i ra de na no ciên cia, que, na opi nião do

so ció lo go, “está no mes mo ní vel de qua li da de do

que é pro du zi do na Eu ro pa ou nos EUA. O que

não há é a pos si bi li da de de se com pa rar os tra ba -

lhos em quan ti da des ab so lu tas”.

Na ter ce i ra en tre vis ta que Pa u lo Mar tins con -

ce deu à IHU On-Line e que foi pu bli ca da nas

No tí ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 15 de mar ço de 2008, sob o tí tu lo

“Na no tec no lo gi as: a re la ção com o meio am bi en te 

e a so ci e da de”, ele aler ta que os ris cos das na no -

tec no lo gi as para o meio am bi en te ain da são pou -

co ques ti o na dos, mas al gu mas con se qüên ci as já

po dem ser pre vis tas. A ins ta la ção do mo de lo de

agri cul tu ra de pre ci são é um exem plo. Atra vés

des te mé to do, toda ati vi da de ru ral será re a li za da

atra vés de “na no sen so res dis pos tos ao lon go da

área cul ti va da”. Essa ati vi da de pos si bi li ta rá a ma -

ni pu la ção de áto mos e mo lé cu las, ori gi nan do,

mais tar de, uma in ter fe rên cia no mer ca do in ter na -

ci o nal des tes pro du tos. “Não ha ve rá mais re giões

es pe ci a li za das em pro du zir de ter mi na das com mo -

di ti es agrí co las, nem re giões con su mi do ras des tes

pro du tos. Assim, te re mos áre as in dus tri a is de ma -

nu fa tu ra mo le cu lar de ali men tos e ener gia”, ex pli -

ca o pes qui sa dor.

No mi ni cur so Na no tec no lo gi as e meio am -

bi en te para uma so ci e da de sus ten tá vel, par te da

pro gra ma ção do Sim pó sio Inter na ci o nal Uma so -

ci e da de Pós-hu ma na? Pos si bi li da des e li mi tes

das na no tec no lo gi as, Pa u lo Mar tins am pli a rá

esse de ba te. O en con tro está mar ca do para o dia

27-05-2008, às 14h.

IHU On-Line – Qual é a sua ava li a ção do Se -

mi ná rio Inter na ci o nal Na no tec no lo gia, So -

ci e da de e Meio Ambi en te, do qual o se nhor

foi o or ga ni za dor?
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Pa u lo Ro ber to Mar tins – Cre io que o nos so se -

mi ná rio al can çou os ob je ti vos. To dos os con vi da -

dos com pa re ce ram, in clu si ve os in ter na ci o na is. O

con te ú do do se mi ná rio foi bas tan te bom. Ti ve mos 

vi sões que cor res pon de ram àque las re des que já

es tão pro du zin do no Bra sil, da área de Ciên ci as

Exa tas e Bi o ló gi cas, com quem po de mos es ta be -

le cer um diá lo go. Por ou tro lado, ti ve mos a pre -

sen ça de Ana bel le Hett, re pre sen tan do a área

em pre sa ri al, por tan to ti ve mos a vi são de quem

está tra ba lhan do com es sas ques tões nes se âm bi -

to. A aber tu ra do even to foi fe i ta por um re pre sen -

tan te do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia (MCT),

por tan to ti ve mos a re pre sen ta ção do go ver no bra -

si le i ro. Tam bém lan ça mos nos sos olha res para

ques tões re fe ren tes às ciên ci as hu ma nas. Con si -

de ra mos que o se mi ná rio teve um ca rá ter plu ra lis -

ta e in te gra dor. Foi a oca sião em que fi ze mos o

lan ça men to da rede e vá ri os de seus com po nen tes 

es ta vam pre sen tes.

IHU On-Line – O que são es sas re des?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – No Bra sil, exis tem re -

des de na no tec no lo gi as. São re des cons ti tu í das

por vá ri as ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa. Uma

de las é a rede de na no bi o tec no lo gia. A ou tra é a

rede de Re na me, rede de mo lé cu las e in ter fa ces

mo le cu la res. A ou tra é a rede de na no ma te ri a is.

Esses co or de na do res es ti ve ram co nos co e de mons -

tra ram o quan to têm sido pro du ti vas es sas re des, o 

quan to pro du zi ram de pa pers, par ti ci pa ram de

en con tros in ter na ci o na is, o quan to ge ra ram de

pa ten tes, bem como o quan to elas po dem ser úte -

is. Essas re des exis tem no Bra sil, des de 2001 e

ago ra es tão em pro ces so de ava li a ção no Con se -

lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec -

no ló gi co (CNPq) para ver como fica da qui para a

fren te. Nós cons ti tu í mos a nos sa rede, em bo ra não

te nha mos ain da ne nhum acor do com o CNPq. Co -

me ça mos on tem (20/10/2004) e va mos ver se, no

fu tu ro, o CNPq apre sen ta um edi tal para a cons ti -

tu i ção de re des. Então, ire mos nos can di da tar.

Essa nos sa rede é li ga da à ques tão do meio am bi -

en te: Rede de Na no tec no lo gia, So ci e da de e Meio

Ambi en te (Re na no so ma).

IHU On-Line – Qu a is são as es tra té gi as que

es tão sen do de li ne a das, além da cri a ção

des sa rede, para as dis cus sões re la ci o na das 

ao meio am bi en te?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Nes sa rede, nós cons -

ti tu í mos duas li nhas de pes qui sa. Uma de las en -

vol ve “im pac tos so ci a is, eco nô mi cos e am bi en ta is

da na no tec no lo gia”. De po is de cons ti tu í da essa

rede, para tor ná-la pú bli ca, cada um de nós, nos

seus res pec ti vos es ta dos, va mos en ca mi nhar para

agên ci as de fo men to pro je tos de pes qui sas nes se

cam po. Esse se mi ná rio nos deu a pos si bi li da de de

inte ra ção com es sas pes so as que vi e ram do ex te -

ri or. Esta mos dis cu tin do com o pro fes sor José Ma -

nu el Ro dri gues Vi to ri a no, da Uni ver si da de de

Va lên cia, e com o pro fes sor Ken neth Gould, da

Uni ver si da de de Sa int Law ren ce, do Esta do de

Nova Ior que, a pos si bi li da de de re a li zar pes qui sas

nos Esta dos Uni dos, Bra sil e Espa nha, so bre a

mes ma te má ti ca, de tal for ma que pos sa mos fa zer

um es tu do com pa ra do. Em ter mos de es tra té gia,

que re mos con so li dar essa rede, re a li zan do, em

pri me i ro lu gar, pes qui sas no cam po dos im pac tos

so ci a is, am bi en ta is e eco nô mi cos, e, em uma se -

gun do lu gar, pes qui sas so bre na no tec no lo gia,

agri cul tu ra e so ci e da de. É mais vol ta da para aqui -

lo que a na no tec no lo gia anda pro du zin do para ser 

uti li za do no âm bi to da or ga ni za ção das ati vi da des

no cam po, na área ru ral. Isso tam bém vai afe tar o

meio am bi en te ru ral, onde se dá a pro du ção agrí -

co la, e a so ci e da de ru ral, que está di re ta men te en -

vol vi da na pro du ção agrí co la.

IHU On-Line – Em re la ção ao ce ná rio in ter -

na ci o nal, a par tir des ses con ta tos, como se

po si ci o na a pes qui sa bra si le i ra nes sa área

que o se nhor está de sen vol ven do?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Essas re des já es tão

re a li zan do tra ba lhos que es tão no ní vel in ter na ci o -

nal. Elas pu bli cam nas me lho res re vis tas da área.

O que não po de mos é com pa rar a quan ti da de,

por que os re cur sos exis ten tes nos Esta dos Uni dos

e na Eu ro pa não são com pa rá ve is aos re cur sos

que te mos no Bra sil. Nós, da área de Ciên ci as Hu -

ma nas, es ta mos co me çan do, como está co me -

çan do tam bém a área de Ciên ci as Hu ma nas nos

Esta dos Uni dos e na Eu ro pa. Na Eu ro pa e nos

Esta dos Uni dos, foi re a li za do, há al gum tem po,

esse se mi ná rio que nós re a li za mos ago ra. De cor -

ren te do se mi ná rio que eles re a li za ram, deu-se des -

9

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



ta que às pes qui sas, que ain da não têm re la tó ri os,

con clu sões ou pu bli ca ções. Esta mos co me çan do

com um pou co de de fa sa gem no tem po, mas

com uma gran de de fa sa gem de re cur sos. Nos so

re cur so até ago ra é zero. A Na ci o nal Sci en ce

Fun da ti on já co lo cou 1 mi lhão de dó la res na Uni -

ver si da de da Ca ro li na do Sul, no Insti tu to de Fi -

lo so fia, para pro du zir tra ba lho nes se cam po da

na no tec no lo gia. Espe ra mos co me çar nos so tra -

ba lho no ano de 2005, para que, no fu tu ro, em

2006, tal vez, pos sa mos já apre sen tar al guns re -

sul ta dos para daí po der fa zer com pa ra ções com

al gum es tu do no ex te ri or.

IHU On-Line – O se nhor acha que exis te

cons ciên cia po lí ti ca que vi a bi li za esse tipo

de fi nan ci a men to?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Acho que não. Isso é

di fí cil. Não co me ça mos no dia 18. Par ti ci pei de

uma con sul ta pú bli ca que o Mi nis té rio de Ciên cia

e Tec no lo gia fez em no vem bro/de zem bro de 2003, 

so bre o Pro gra ma Na ci o nal de De sen vol vi men to

em Na no ciên cia e Na no tec no lo gia. Na que la

opor tu ni da de, eu já ela bo rei um do cu men to in di -

can do a ne ces si da de de in cor po rar as Ciên ci as

Hu ma nas. De lá para cá, as co i sas an da ram pou -

co. Foi pu bli ca do um edi tal pelo CNPq. Para a

área de na no bi o tec no lo gia, fo ram des ti na dos dois 

mi lhões de re a is. Para a área de im pac to so ci al,

am bi en tal, fo ram es ta be le ci dos re cur sos de 200

mil. Mas foi apro va da ape nas a me ta de, con tem -

plan do qua tro pro je tos no va lor de 100 mil. Dos

10% que tí nha mos pre vis to, fi ca ram 5%. Não

acho que seja fá cil, não. Mas os exem plos que

vêm de fora e a ques tão dos trans gê ni cos, in ter -

na men te, es tão fa zen do com que as agên ci as de

fo men to co me cem a olhar a ne ces si da de de se

ter es ses es tu dos con co mi tan tes aos ou tros que já 

es tão sen do fe i tos. Além dos res pon sá ve is te rem

essa sen si bi li da de por ca u sa des ses pro ble mas,

nós os es ta mos mu ni ci an do com uma sé rie de in -

for ma ções. Com isso, acre di ta mos que pos sa mos 

ter, em 2005, um avan ço ma i or. Já es ta mos com

uma rede cons ti tu í da, com 11, 12 pes qui sa do res

em di ver sas ins ti tu i ções e te mos uma mas sa crí ti -

ca de ele men tos que têm ex pe riên cia e po dem,

efe ti va men te, re a li zar as pes quisas neces sá ri as

nes se cam po da na no tec no lo gia, da so ci e dade e

do meio am bi en te.

IHU On-Line – Esse é um tema in vi sí vel para 

a po pu la ção em ge ral. Como po de mos tor -

nar esse de ba te mais pró xi mo?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Essa pro ble má ti ca

não é ex clu si va men te nos sa. O pes qui sa dor in glês

que es te ve co nos co, Dr. John Rayn, da Uni ver si -

da de de Oxford, nos re tra tou que, na Ingla ter ra,

em pes qui sas quan ti ta ti vas que eles re a li za ram,

de tec ta ram que o grau das pes so as que ti nham al -

gum co nhe ci men to so bre na no tec no lo gia, era de

29%. Na Ingla ter ra, 70% da po pu la ção não têm

ne nhu ma in di ca ção do que seja isso. O desco nhe -

ci men to do pú bli co so bre a ma té ria é algo ge ne ra -

li za do. Acon te ce na Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos e 

aqui. Para su pe rá-lo, há al guns me ca nis mos, al -

guns ca mi nhos. E to dos es ses ca mi nhos pre ci sam

ter a con tri bu i ção das Ciên ci as Hu ma nas. Além

dis so, exis te a per cep ção pú bli ca, de ma ne i ra ge -

ral so bre a ciên cia e a tec no lo gia, e, de ma ne i ra es -

pe cí fi ca, so bre a na no tec no lo gia. Para le var isso

ao pú bli co, pre ci sa-se de ini ci a ti vas e de re cur sos.

Por ou tro lado, re quer um ato de duas mãos; nós

te mos que con ver sar com o pú bli co, mas tam bém

ouvi-lo so bre isso. Com isso, acre di ta mos que a

co mu ni da de ci en tí fi ca em ge ral, e em par ti cu lar

es ses que es tão pro du zin do na no ciên cia e na no -

tec no lo gia, te rão mais ele men tos para se pa u ta -

rem nas suas pesquisas.

IHU On-Line – Que tipo de im pac to po de mos 

so frer na agri cul tu ra, na ali men ta ção, em de -

cor rên cia des sa nova tec no lo gia e qual é o

ris co que cor re mos de esse de ba te ad qui rir

um tom pre do mi nan te men te emo ci o nal?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – A pri me i ra co i sa é ter

trans pa rên cia. Qu an do se tem a trans pa rên cia das 

ações que vão le var a um ma i or de sen vol vi men to

da na no ciên cia e na no tec no lo gia no Bra sil, se po -

de rá ter um fe ed back ma i or. Qu an to à agri cul tu ra, 

a na no tec no lo gia está en tran do no que po de ría -

mos cha mar de uma agri cul tu ra que ad qui re mais

tec no lo gia e tec no lo gia de pre ci são, prin ci pal men -

te na ques tão da agri cul tu ra ir ri ga da, da agri cul tu -

ra em que se tem uma sé rie de ma qui ná ri os
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atra vés dos qua is po de mos sa ber exa ta men te a

com po si ção do solo, a quan ti da de de água etc. A

ques tão que fica é: os ele men tos que po dem ser

in se ri dos no solo po de rão che gar ao len çol freá ti -

co, à água sub ter râ nea? Con ta mi na ção de água é

uma das pos si bi li da des. Nos Esta dos Uni dos, por

exem plo, hou ve um úni co se mi ná rio, na Uni ver si -

da de de Cor nell, para dis cu tir es pe ci fi ca men te es -

ses as sun tos. De ma ne i ra ge ral, tem-se com a

na no tec no lo gia a pos si bi li da de de in se rir uma sé -

rie de sen so res que vão mos trar a for ma como se

com por ta a água, o solo, o ar, para que, por meio

de má qui nas de pre ci são, seja pos sí vel in se rir ele -

men tos co nhe ci dos num ci clo de pro du ção. O que 

não se sabe é, ao se co lo car es ses ele men tos, via

na no tec no lo gia, nes se ci clo de pro du ção agrí co la,

o que acon te ce. Vai para o solo? Per ma ne ce no

len çol freá ti co? Per ma ne ce na plan ta? Nós co me -

mos es ses ele men tos jun to com a plan ta? O gran -

de di fe ren ci al é que as co i sas em na no par tí cu las se 

com por tam de for ma di fe ren te das co i sas em mi -

cro par tí cu las. Elas pas sam a ter ca rac te rís ti cas quí -

mi cas, fí si cas, elé tri cas di fe ren tes. Tudo isso ain da

está para ser des ven da do. Não há pes qui sa que

diga que a in tro du ção de tal ele men to, nes se pro -

ces so pro du ti vo agrí co la, que ago ra in cor po ra a

na no tec no lo gia, terá um resultado A ou B.

IHU On-Line – His to ri ca men te, a so ci e da de 

pas sa a con vi ver com a in tro du ção de no -

vas tec no lo gi as como fato con su ma do, fi -

can do sem pre a re bo que. O se nhor acha

que a na no tec no lo gia não se tor na rá um

fato con su ma do?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – No se mi ná rio, em vá -

ri as oca siões apa re ce ram as ex pres sões “na no o ti -

mis tas” e “na no pes si mis tas”. Há uma re a li da de

que co nhe ce mos (que in de pen de de ser na no tec -

no lo gia, bi o tec no lo gia, ou a tec no lo gia em si, de -

pen den do do mo men to his tó ri co, qual é ela, e, se

de pon ta, pre do mi nan te, he ge mô ni ca etc.) e tem

sido apro pri a da, fun da men tal men te, pe las gran des

em pre sas. O exem plo dos trans gê ni cos está aí. O

povo está cul ti van do uma se men te da qual uma

em pre sa se acha pro pri e tá ria. Está co bran do dos

agri cul to res de ter mi na da quan tia pelo saco de

soja ven di do por usar a se men te que ela diz ser

dela. A Mon san to as sim pro ce de. As gran des cor -

po ra ções, que im põem, de for ma glo bal, es sas

tec no lo gi as pro du zi das se apro pri am de las. Não

te mos uma bola de cris tal para di zer se com as na -

no tec no lo gi as será di fe ren te, mas te mos in di ca do -

res de que quem está de sen vol ven do na no tec no -

lo gia fora do país tem os vín cu los com es sas gran -

des cor po ra ções. É sa bi do que já ti ve mos ou tros

epi só di os que re dun da ram nes sa apro pri a ção e

im po si ção. Por isso, aqui no Bra sil, é ne ces sá rio

que essa tec no lo gia não seja apro pri a da pe las

gran des em pre sas, mas por ou tras. Até o mo men -

to isso está di fí cil, há pou cas em pre sas en vol vi das. 

Além do mais, quem tra ba lha com na no tec no lo -

gia e ela bo ra um pro du to ou pro ces so pede pa ten -

te dis so. O pro ces so de ob ten ção de pa ten te, no

Bra sil, é com pli ca do. Nós le van ta mos a pos si bi li -

da de de que, como eles es tão pro du zin do com re -

cur sos pú bli cos, em uni ver si da des, o fi zes sem não

na for ma de pa ten te, mas na for ma como ocor re

com o soft wa re li vre. O go ver no dis po ni bi li za o di -

nhe i ro, põe os pes qui sa do res a pro du zir e, ao fi nal 

do pro cesso, tem-se um pro du to que pode ser li -

vre, des de que uma sé rie de em pre sas pos sa fa -

bri car pro du tos que se jam de in te res se pú bli co.

Mas essa dis cus são está no co me ço. De modo

que eu não sou oti mis ta, do pon to de vis ta de que 

a po pu la ção será, des ta vez, a pri me i ra a ser ou -

vi da para de po is ver mos se te re mos ou não na -

no tec no lo gia. O que que re mos com a in tro du ção 

da nos sa rede é de mons trar para o go ver no que é 

as sim que te mos sido “en go li dos”. Va mos ver se

não o re pe ti mos.

IHU On-Line – Como o se nhor con si de ra a

pos si bi li da de do es ta be le ci men to de uma

mo ra tó ria na ques tão da na no tec no lo gia?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Esse é um pon to po lê -

mi co, por que mu i tos acham que, se o Bra sil ado -

tar uma mo ra tó ria, mais uma vez vai per der o

“bon de da his tó ria”, e lem bram que não se pode

fi car de fora des sas “on das tec no ló gi cas”. Além

dis so, fica evi den te que es tão en vol vi dos, nes sa

dis cus são, to dos os in te res ses já men ci o na dos.

Cla ro que as em pre sas não ace i tam isso. Eu sou

sim pá ti co à idéia em si, mas o que se co lo ca para

nós, no Bra sil, é que pre ci sa mos de fi nir ru mos,
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de fi nir es tra té gi as. Nos sa es tra té gia é o quê? Qu e -

re mos que tipo de país? Te mos a ma i or bi o di ver si -

da de do Pla ne ta sen do pi ra te a da. Qual é o es to -

que de co nhe ci men to do Bra sil so bre essa bi o di -

ver si da de? Su po nho que seja mu i to pou co. Se

nos de di cás se mos a pro du zir ciên cia e tec no lo gia

vol ta da para essa bi o di ver si da de, cer ta men te em

20 anos ocu pa ría mos uma po si ção pri vi le gi a da

no ce ná rio mun di al. Onde a na no tec no lo gia pode 

con tri bu ir com isso? Aí, pen sa ría mos as tec no lo gi -

as a se rem de sen vol vi das no Bra sil em fun ção dis -

so. Só ten do um pro je to, como país, se pode pen -

sar na ques tão da mo ra tó ria. Mo ra tó ria para quê?

Em quê? Por quan to tem po? A agen da do ex te ri or, 

ne ces sa ri a men te, não deve ser a nos sa.

IHU On-Line – O se nhor gos ta ria de acres -

cen tar ou tros co men tá ri os?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Nós re a li za mos o se -

mi ná rio, que foi o pri me i ro no país, que ro res sal tar 

isso. Foi o pri me i ro even to no qual as Ciên ci as

Hu ma nas se co lo ca ram como a prin ci pal in ter lo -

cu to ra. Orga ni za mos a rede, por tan to so mos um

gru po de pes qui sa do res que já se ma ni fes tou pu -

bli ca men te. Ago ra, aguar da mos o edi tal, que per -

mi ti rá cons ti tu ir a nos sa rede como as ou tras que

exis tem.

Na no tec no lo gia no Bra sil sem qual quer 
con tro le so ci al

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res im pac -

tos da na no tec no lo gia na so ci e da de?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Não po de mos fa lar

em na no tec no lo gia no sin gu lar, mas sim em na no -

tec no lo gi as, pois são de di ver sas ma ti zes (di ver sas

téc ni cas de ma ni pu lar áto mos e mo lé cu las). Os

im pac tos das na no tec no lo gi as na so ci e da de são

inú me ros. Por exem plo, no tra ba lho, mu i tos pos -

tos de tra ba lho po de rão de i xar de exis tir. Com a

pro du ção de vi dro au to lim pan tes (um fil me com

com po nen tes nano im pe de a ade rên cia de qual -

quer co i sa ao vi dro), po de rá sig ni fi car a ex tin ção

do lim pa dor de pára-bri sa nos ve í cu los. Logo, as

fá bri cas de lim pa do res de pára-bri sa de i xa rão de

exis tir e, con se qüen te men te os em pre gos. Este é

ape nas um exem plo do im pac to da na no tec no lo -

gia na sociedade.

IHU On-Line – Que re la ções po dem ser es ta -

be le ci das en tre na no tec no lo gia, so ci e da de

e meio am bi en te?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Ao pos si bi li tar a ma -

ni pu la ção de áto mos e mo lé cu las, a na no tec no lo -

gia pro por ci o na a cons tru ção em la bo ra tó rio de

no vos ma te ri a is (en ca de a men to de áto mos e mo -

lé cu las não en con tra dos na na tu re za) e de pro du -

tos hí bri dos (jun ção de ma té ria ani ma da com

ina ni ma da, tam bém não exis ten te na na tu re za).

Tan to os no vos ma te ri a is como os pro du tos hí bri -

dos po dem ser qua li fi ca dos como uma “nova na -

tu re za”. A in te ra ção en tre a na tu re za (nos seus

di ver sos ecos sis te mas) e a “nova na tu re za” é algo

que não sa be mos no que vai dar, e tam pou co te -

mos pes qui sas em cur so para sa ber o que po de rá

ocor rer des ta in te ra ção. A so ci e da de, por sua vez,

será afe ta da pela na no tec no lo gia con for me ela for 

in cre men tal (nes te caso, a so ci e da de já tem ex pe -

riên cia an te ri or) ou re vo lu ci o ná ria (nes te caso, a

so ci e da de não tem ex pe riên cia pré via, como po -

de rá ser o caso dos na no ro bôs). Com re la ção à

so ci e da de, a na no tec no lo gia po de rá de ter mi nar a

des tru i ção de pos tos de tra ba lho via fe cha men tos

de fá bri cas e/ou ra mos in dus tri a is e in du zir o nas -

ci men to de ou tras fá bri cas e/ou ra mos in dus tri a is

em que no vos co nhe ci men tos se rão exi gi dos da

for ça de tra ba lho para que ela pos sa con ti nu ar. As

na no tec no lo gi as irão apro fun dar o fos so (gap)

que se pa ra as so ci e da des de sen vol vi das das so -

ci e da des sub de sen vol vi das? Ou será uma tec no -

lo gia que pos si bi li ta rá a di mi nu i ção des te fos so?

Cer ta men te, esta é uma das re la ções que se es ta -

be le ce rá en tre na no tec no lo gia e as so ci e da des

nes te mun do glo ba li za do.

IHU On-Line – E qua is são as pers pec ti vas

que a na no tec no lo gia pode tra zer para a

des co ber ta de no vos tra ta men tos de sa ú de

e so lu ções ali men ta res?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – No cam po da me di ci -

na, a na no tec no lo gia de ve rá con tri bu ir para di ag -

nós ti cos via os cha ma dos chips la bo ra tó ri os, em

que uma quan ti da de gran de de exa mes po de rá
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ser re a li za da on-line, em qual quer lo cal, por um

chip que faz isso, sem que a amos tra precise ser

en ca mi nha da a la bo ra tó rio. Ou tros apa re lhos so -

fis ti ca dos de di ag nós ti cos de ve rão in di car tra ta -

men tos pre ven ti vos para uma sé rie de do en ças,

de tal for ma que se jam eli mi na das suas ca u sas

an tes de elas se ma ni fes ta rem. Qu an to às so lu -

ções ali men ta res, eu di ria o se guin te: que, pri me i -

ra mente, a fome re i nan te no mun do não é um

pro ble ma tec no ló gi co. Já exis te ca pa ci da de pro -

du ti va para se ali men tar toda a po pu la ção do pla -

ne ta. A fome no mun do é um pro ble ma de ren da

das pes so as. Quem pas sa fome não tem ren da

para ad qui rir ali men tos. Tam bém ven di da como a 

so lu ção para a fome no mun do, a na no tec no lo gia

não irá re sol ver este pro ble ma.

É pos sí vel que a na no tec no lo gia ve nha a al -

te rar o pa drão tec no ló gi co agrí co la hoje exis ten te

(in su mos, fer ti li zan tes, adu bos, agro tó xi cos, me -

ca ni za ção, tipo e qua li da de de pro du tos, tipo e

quan ti da de de pro du to res ru ra is, no vos co nhe ci -

men tos ne ces sá ri os), im pon do no vas so lu ções ali -

men ta res. Isto po de rá im pli car em novos incluídos 

e excluídos deste processo produtivo.

Uma agri cul tu ra mais “in te li gen te” via sen so -

res on-line em toda a área plan ta da com trans mis -

são e tra ta men to de da dos tam bém on-line po de rá

au men tar a pro du ti vi da de agrí co la, au men tar o

ca pi tal mí ni mo para este tipo de ati vi da de e de i xar 

de pro du zir cer tas cul tu ras que pas sam a ser “an ti -

e co nô mi cas” nes ta nova for ma de or ga ni zar a

pro du ção agrí co la.

IHU On-Line – Em 2004, o se nhor con ce deu 

en tre vis ta à IHU On-Line, fa lan do so bre o

pro je to es tra té gi co da na no tec no lo gia para

o Bra sil. Como de fi ni ria a si tu a ção des se

pro je to hoje, pas sa dos dois anos?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – O pro je to evo lu iu na

me di da que tí nha mos qua tro re des de pes qui sa e

ago ra te mos dez. Ne nhu ma des tas dez re des per -

ten ce ao cam po das ciên ci as hu ma nas, o que de -

no ta uma cla ra op ção por uma vi são não-

mul ti dis ci pli nar da na no tec no lo gia. Assim sen do,

o pro je to in vo lu iu por esta ra zão, e tam bém na

me di da que está sen do con du zi do sem qual quer

par ti ci pa ção ou con tro le so ci al, fi can do ape nas a

car go dos ci en tis tas, do Esta do e de em pre sas a

de li be ra ção so bre o Pro gra ma Nano Brasil.

IHU On-Line – E quan to à si tu a ção da pes -

qui sa nes sa área em nos so país? Hou ve pro -

gres sos de 2004 para cá?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Sem dis cu tir aqui o

sig ni fi ca do do que pode ser en ten di do por “pro -

gres so” da pes qui sa em na no tec no lo gia, po de mos 

di zer que, com re la ção à na no ciên cia, a pro du ção

bra si le i ra está no mes mo ní vel de qua li da de do

que é pro du zi do na Eu ro pa ou nos Esta dos Uni -

dos. O que não há é a pos si bi li da de de se com pa -

rar os tra ba lhos em quan ti da des ab so lu tas.

Por tan to, o que se faz no Bra sil nes te cam po se faz

com mu i to boa qua li da de. No que toca à trans for -

ma ção da qui lo que é pro du zi do pela na no ciên cia

em na no tec no lo gia, as in ten sas di fi cul da des ain da 

es tão pre sen tes, o que sig ni fi ca que não hou ve

avan ços sig ni fi ca ti vos nes te cam po. As ra zões são

va ri a das, mas a prin ci pal de las se re fe re à au sên -

cia de em pre sas ino va do ras no par que in dus tri al

brasileiro.

IHU On-Line – No que diz res pe i to ao in cen -

ti vo go ver na men tal à na no tec no lo gia, acon -

te ceu al gum in cre men to ou a si tu a ção per -

ma ne ce se me lhan te?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – O in cen ti vo go ver na -

men tal se ate ve mais a ini ci ar uma se gun da fase

da na no tec no lo gia no Bra sil com a cons tru ção de

dez re des de pes qui sas em no vem bro/2005 e a in -

tro du ção da na no tec no lo gia na po lí ti ca in dus tri al

bra si le i ra. Estes mo vi men tos in di ca ram a um

ma i or apor te de re cur sos para o de sen vol vi men to

da na no tec no lo gia do que es ta va pre vis to no pla -

no plu ri a nu al 2004/2007. Mais uma vez, as ciên -

ci as hu ma nas fo ram ex clu í das des te pro ces so de

de sen vol vi men to da na no tec nol gia.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum as pec to não ques ti o na do?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Cre io que um as pec to 

não ques ti o na do foi o re la ti vo à par ti ci pa ção pú -

bli ca e/ou con tro le so ci al no de sen vol vi men to da

na no tec no lo gia. No caso bra si le i ro, qua se que in -

te gral men te, as pes qui sas re a li za das o são com re -
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cur sos pú bli cos. As pri o ri da des para a alo ca ção

des ses par cos re cur sos pú bli cos em pes qui sas no

cam po da na no tec no lo gia não têm qual quer par ti -

ci pa ção pú bli ca. As pri o ri da des são de fi ni das ape -

nas pe los “es pe ci a lis tas”, mem bros do go ver no

fe de ral, e em pre sá ri os. Não há, por tan to, con tro le

so ci al so bre es tas pes qui sas.

Na no tec no lo gi as: a re la ção com o
meio am bi en te e a sociedade

IHU On-Line – De que for ma as na no tec no -

lo gi as po dem con tri bu ir para o meio am bi en -

te e para uma so ci e da de sus ten tá vel? E

qua is são os ris cos da na no tec no lo gia para

o meio am bi en te?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – É pre ci so, em pri me i -

ro lu gar, di zer que uma so ci e da de sus ten tá vel não

é essa na qual vi ve mos, nas di men sões lo ca is, re -

gi o na is e glo ba is. Por tan to, a con tri bu i ção da na -

no tec no lo gia para o meio am bi en te e para uma

so ci e da de sus ten tá vel deve ser pen sa da em ter -

mos da con tri bu i ção des ta nova tec no lo gia para

mu dar as con cep ções e prá ti cas atu a is em re la ção

ao meio am bi en te e à so ci e da de. Em tese, di mi -

nu ir a uti li za ção de ma té ri as-pri mas e ener gia será

óti mo para o meio am bi en te e a so ci e da de. É isto

que a pro pa gan da ofi ci al da na no tec no lo gia nos

diz. Entre tan to, sur ge a dú vi da: quem se rão os

pro pri e tá ri os des ses pro ces sos na no tec no ló gi -

cos? Eles es ta rão dis po ní ve is a quem que i ra im -

ple men tá-los em seus pro ces sos pro du ti vos, ou

es ta rão sob pa ten tes, as se gu ran do, as sim, o mo -

no pó lio de seu uso ao de ten tor das fran qui as, e

com isto con ti nu a re mos a des per di çar ener gia e

ma té ri as-pri mas?

Nos de ba tes, os ris cos da na no tec no lo gia

para o meio am bi en te não são ques ti o na dos. Eles

são ocul ta dos pelo mar ke ting pró-na no tec no lo -

gia. Aqui, há inú me ras per gun tas sem res pos tas,

sem pes qui sas, sem re cur sos para es tu dos que

pos sam res pon der a es tas in da ga ções. Um exem -

plo são os pro ces sos na no tec no ló gi cos que ge ram

re sí du os na no tec no ló gi cos. O que acon te ce quan -

do es tes re sí du os são co lo ca dos no ar, na água e

no solo? Qu an do pro du tos na no tec no ló gi cos são

con su mi dos, o que acon te ce com o lixo

pro ve ni en te des te con su mo? Co lo ca dos em de -

ter mi na dos ecos sis te mas, o que irá acon te cer com 

es ses am bi en tes que aco lhem o lixo na no tec no ló -

gi co? Para res pon der a es ses ques ti o na men tos,

ne ces si ta mos de pes qui sas es pecí fi cas para cada

tipo de na no par tí cu la en vol vi da no pro ces so. Mas, 

in fe liz men te, isto ain da está lon ge de acon te cer

em nos so país.

IHU On-Line – Que tipo de im pac tos as na -

no tec no lo gi as po dem ca u sar no cam po da

agri cul tu ra?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – No cam po da agri cul -

ta, os im pac tos po de rão ocor rer atra vés da ins ta la -

ção do mo de lo de agri cul tu ra de pre ci são. Nes te

mo de lo, toda ati vi da de agrí co la será re a li za da

on-line, vi a bi li za da por na no sen so res dis pos tos ao

lon go da área cul ti va da. Esses sen so res emi ti rão in -

for ma ções co le ta das por um sis te ma que ali men ta

um com pu ta dor cen tral. Este ana li sa e de ter mi na

as ações a se rem to ma das na for ma on-line.

As in for ma ções co le ta das apre sen tam uma

aná li se do solo e a res pec ti va cor re ção dos ele -

men tos quí mi cos em quan ti da des não ade qua das. 

Esse tra ba lho tam bém pos si bi li ta um exa me das

ques tões hí dri cas, como a cor re ção da fal ta de

água no solo. Estu dos re la ci o na dos à sa ni da de

das plan tas, à do sa gem e à apli ca ção de agro tó xi -

cos para com ba ter de ter mi na da en fer mi da de ve ge -

tal tam bém são pos sí ve is atra vés des sa téc ni ca.

Entre tan to, a agri cul tu ra ain da se en con tra

den tro dos pa drões tec no ló gi cos vi gen tes, sen do

al te ra dos de for ma in cre men tal pela na no tec no lo -

gia e tor nan do a pro du ção agrí co la se me lhan te à

pro du ção in dus tri al. A pers pec ti va é que te nha mos

isto no cur to pra zo.

A lon go pra zo, ha ve rá uma mu dan ça ra di cal

do pa drão tec no ló gi co de pro du ção de ali men tos

e ener gia, com a do mi na ção da ma ni pu la ção de

áto mos e mo lé cu las. Isso per mi ti rá a ins ti tu i ção da 

ma nu fa tu ra mo le cu lar, que irá, en tão, subs ti tu ir

toda a pro du ção agrí co la re a li za da com ex ten são

de ter ras. Nes te caso, a ma nu fa tu ra mo le cu lar po -

de rá pro du zir todo e qual quer pro du to agrí co la

que hoje de pen de de ter ra, cli ma, chu va, re gião.

No fu tu ro, o mer ca do in ter na ci o nal des tes pro du -
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tos agrí co las irá ser afe ta do in ten sa men te. Não ha -

ve rá mais re giões es pe ci a li za das em pro du zir

de ter mi na das com mo di ti es agrí co las, nem regiões 

consumidoras destes produtos. Assim, teremos

áreas industriais de manufatura molecular de

alimentos e energia.

IHU On-Line – Em re la ção à in te ra ção das

na no tec no lo gi as e ao meio am bi en te, qua is

são os prin ci pa is pro ble mas éti cos? Ain da

fal tam po lí ti cas de re gu la ção?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – Em ter mos de re gu la -

ção fal ta tudo. Não há ne nhum me ca nis mo de

con tro le des ti na do à na no par tí cu la que in di que se 

po de re mos ter par tes por tri lhão/bi lhão de al gu ma 

na no par tí cu la, nos cor pos d’á gua, por exem plo.

Do mes mo modo, não exis tem da dos que com -

pro vem a pos si bi li da de de in ge rir al gum pro du to

que con te nha na no par tí cu las. Nem que o re sí duo

e/ou o lixo que as pos sua deva ser co le ta do e en -

ca mi nha do a al gu ma área es pe cí fi ca.

No que se re fe re às ques tões éti cas, pre ci sa -

mos pen sar se que re mos ou po de mos cons tru ir

uma “nova na tu re za”, até ago ra não exis ten te no

pla ne ta, e co lo cá-la nos ecos sis te mas já exis ten tes. 

Qu a is são as con se qüên ci as dis to para a espécie

humana e não humana?

Na me di da em que a na no tec no lo gia já pos si -

bi li ta unir o ani ma do com o ina ni ma do, or gâ ni co

com inor gâ ni co, po de re mos nós nos tor nar o “de -

sign” de vi das ar ti fi ci a is? As vi das sin té ti cas se rão

pa ten teá ve is? Se rão elas de “se gun da ca te go ria”

ou irão subs ti tu ir os con tin gen tes de “hu ma nos

des car tá ve is” pre sen tes em vá ri os con ti nen tes?

Já as ques tões éti cas re la ti vas ao po der, à

pro pri e da de, ao uso, aos cos tu mes e à cul tu ra es -

tão no rol dos pró xi mos con fli tos e consensos.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con tri -

bu i ções des ses nú cle os que pes qui sam na no -

tec no lo gia, so ci e da de e meio ambi en te?

Pa u lo Ro ber to Mar tins – A prin ci pal con tri bu i -

ção é fa zer com que as Ciên ci as Hu ma nas pas sem

a ter a na no tec no lo gia como ob je to de pes qui sa,

re fle xão e ação. A se gun da é de mons trar que a

na no tec no lo gia deve ser ob je to da mul ti dis ci pli na -

ri da de, in clu in do, nes te caso, as Ciên ci as Exa tas,

Hu ma nas e Na tu ra is. Só des ta for ma po de re mos

ter uma com pre en são in te gral da na no tec no lo gia.

A ter ce i ra con tri bu i ção pro põe dis cu tir a pro -

du ção da ciên cia e tec no lo gia como algo par ci al.

Por meio des se de ba te, é ne ces sá rio mos trar que,

por trás des te de sen vol vi men to da na no tec no lo -

gia no Bra sil e no ex te ri or, está a ques tão dos in te -

res ses mer can tis de pa í ses e em pre sas. Nes se

sen ti do, que re mos cha mar a aten ção para os in te -

res ses da so ci e da de, os qua is tam bém de vem ser

le va dos em con si de ra ção.

A úl ti ma con tri bu i ção diz res pe i to à pro du ção 

de co nhe ci men to so bre esta te má ti ca. Isso já vem

ocor ren do atra vés de se mi ná ri os in ter na ci o na is

(qua tro já fo ram re a li za dos), li vros (qua tro já es tão 

pu bli ca dos) e di vul ga ção sobre o tema para o

público não especialista.
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O im pac to da evo lu ção ci en tí fi ca para a so ci e da de

Entre vis ta com So lan ge Bi not to Fa gan

So lan ge Bi not to Fa gan é gra du a da, mes tre e

dou to ra em Fí si ca, pela Uni ver si da de Fe de ral de

San ta Ma ria (UFSM). Atu al men te, a pro fes so ra co -

or de na o Cen tro de Mes tra do em Na no ciên ci as do 

Cen tro Uni ver si tá rio Fran cis ca no (UNIFRA), em

San ta Ma ria (RS). So lan ge tam bém é re vi so ra dos

pe rió di cos in ter na ci o na is Physi cal Re vi ew B, Che -

mi cal Physics Let ters, Jour nal of Physi cal Che -

mistry B e Na no tech no logy.

“A na no tec no lo gia bus ca que brar pa ra dig -

mas em to dos os ra mos da so ci e da de”, afir mou a

pro fes so ra, em en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line, no dia 8 de ou tu bro de 2007. Para ela,

as na no tec no lo gi as pro mo ve rão inúme ras mu dan -

ças, as qua is po de rão ge rar im pac tos na vida em so -

ci e da de. Para ilus trar a afir ma ti va, So lan ge cita o

exem plo de no vos ma te ri a is como “rou pas e te ci -

dos com po der bac te ri ci da e fun gi ci das, car ros

com re for ços mais le ves em sua es tru tu ra, mas,

por ou tro lado, su per re sis ten tes”. Além dis so, a

pes qui sa do ra co men ta que a uti li za ção de na no -

par tí cu las po dem con tri bu ir para a re mo ção dos

ga ses tó xi cos. Assim, ela ex pli ca que “to das as

áre as se rão al te ra das, de al gu ma for ma, pela na -

no tec no lo gia”. No en tan to, ela des ta ca que os es -

tu dos so bre o tema pre ci sam ser am pli a dos para

não ca u sar pro ble mas ao ser hu ma no e o ao meio

am bi en te.

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res avan -

ços e os prin ci pa is de sa fi os da na no tec no -

lo gia hoje?

So lan ge Bi not to Fa gan – A na no tec no lo gia en -

vol ve o con tro le e a ma ni pu la ção da ma té ria em

es ca la atô mi ca e mo le cu lar. Des ta for ma, um dos

ma i o res de sa fi os é ob ter um con tro le rí gi do so bre

os na no ma te ri a is pro du zi dos para apli ca ções de

alto de sem pe nho. Tam bém se bus ca co nhe cer

inú me ros no vos ma te ri a is, pois se acre di ta que o

po ten ci al da na no tec no lo gia está ex plo ra do, ain -

da de for ma mu i to pre co ce, e mu i tos ma te ri a is

ain da se rão co nhe ci dos ou de sen vol vi dos para

um fim es pe cí fi co de apli ca ção, o que é um dos

prin ci pa is ob je ti vos da na no tec no lo gia.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con -

tri bu i ções da na no tec no lo gia para a fí si ca e

para a ciên cia?

So lan ge Bi not to Fa gan – Na re a li da de, a na no -

tec no lo gia é uma con se qüên cia de leis fí si cas,

como a me câ ni ca quân ti ca, a qual ex pli ca o com -

por ta men to da ma té ria em es ca la na no mé tri ca,

as sim como a Qu í mi ca, que es tu da a re la ção en tre 

áto mos e mo lé cu las, e a Bio lo gia que faz a apli ca -

ção des tas es tru tu ras na vida de um ser vivo. Por -

tan to, a na no tec no lo gia é uma apli ca ção de

es tu dos mul ti dis ci pli na res na es ca la na no mé tri ca e 

ob ser va-se que nes ta es ca la fe nô me nos fí si cos,

quí mi cos e bi o ló gi cos con ver gem para um úni co

ob je ti vo: a ma ni pu la ção des tas na no es tru tu ras.

Então, es for ços mul ti dis ci pli na res es tão sen do re a -

li za dos para que a na no ciên cia al can ce fru tí fe ras

apli ca ções tec no ló gi cas nas áre as de en ge nha ri as,

me di ci na, com pu ta ção etc.

IHU On-Line – Que tipo de fron te i ras a na -

no tec no lo gia ul tra pas sa?

So lan ge Bi not to Fa gan – A na no tec no lo gia

não bus ca so men te apri mo rar téc ni cas e equi pa -

men tos que já exis tem, mas bus ca que brar pa ra -

dig mas em to dos os ra mos da so ci e da de. Por

exem plo, te ci dos que são pro du zi dos com na no -
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par tí cu las agre ga das que po dem ser fun gi ci das,

bac te ri ci das e auto-lim pan tes. Estes ma te ri a is são

mu i to in te res san tes para a apli ca ção no dia-a-dia

das pes so as. Por ou tro lado, de ve mos lem brar o

nú me ro de pes so as que de pen dem da cul tu ra do

al go dão para so bre vi ver, prin ci pal men te lo ca li za -

dos em pa í ses do Ter ce i ro Mun do, e que po de rão

so frer con se qüên ci as drás ti cas. Este fato mos tra a

di ver si da des de fron te i ra ci en tí fi ca, tec no ló gi ca,

hu ma nís ti ca, cul tu ra e po lí ti ca que a na no tec no lo -

gia está im pon do com esta nova re vo lu ção ci en tí -

fi ca que está che gan do.

IHU On-Line – Em que me di da as na no tec -

no lo gi as im pac tam em nos sa vida em so ci e -

da de? O que mais muda?

So lan ge Bi not to Fa gan – Exis tem inú me ras

mu dan ças que são pre vis tas e po dem ter um gran -

de im pac to da nos sa vida em so ci e da de, por

exem plo no vos ma te ri a is como rou pas e te ci dos

com po der bac te ri ci da e fun gi ci das, car ros com re -

for ços mais le ves em sua es tru tu ra, mas, por ou tro

lado, su per re sis ten tes; im pac tos na pre ven ção,

de tec ção e cura de do en ças, por meio do uso de

fár ma cos agre ga dos em na no ve to res, cos mé ti cos

com alto po der de ab sor ção, ór gão e mús cu los ar -

ti fi ci a is; ener gi as mais lim pas e uso de na no par tí -

cu las para re mo ção de ga ses tó xi cos. Enfim,

cos tu ma-se di zer que to das as áre as se rão al te ra -

das, de al gu ma for ma, pela na no tec no lo gia e que

mu i tas das apli ca ções ain da nem so mos ca pa zes

de vislumbrar.

IHU On-Line – Como o ser hu ma no pas sa a

se ver a par tir das na no tec no lo gi as em sua

vida?

So lan ge Bi not to Fa gan – É um pou co as sus ta -

dor, eu con fes so. Re pen ti na men te, es ta mos em

fren te a uma nova tec no lo gia que pode mu dar a

nos sa for ma de vi ver e de nos re la ci o nar na so ci e -

da de de for ma ra di cal. O ser hu ma no sem pre bus -

ca jul gar os as pec tos po si ti vos, bem como os

ne ga ti vos de qual quer ino va ção. Na na no tec no lo -

gia não é di fe ren te. Do mes mo modo que sa be -

mos que a na no tec no lo gia já vem de mons tran do

óti mos re sul ta dos para cu ras de do en ças, no vos

ma te ri a is já es tão à nos sa dis po si ção, como te ci -

dos e vi dros auto-lim pan tes, apa re lhos ele tro do -

més ti cos com na no es tru tu ras e im pac tos ain da

al me ja dos. Há tam bém o medo de se usar esta

tec no lo gia e de ses ta bi li zar o meio am bi en te, cri an -

do pro ble mas com o ser hu ma no. Tam bém não

sabemos o im pac to do uso da na no tec no lo gia na

nos sa vida. Por tan to, ao mes mo tem po em que

nos sen ti mos ex ta si a dos com os pos sí ve is im pac -

tos da na no tec no lo gia, tam bém nos sen ti mos in -

qui e ta dos com o que pode ser ge ra do com o mau

uso desta.

Pes qui sas

Gos ta ria de fri sar que a na no tec no lo gia está

ape nas na in fân cia e que para ela seja ple na men te 

usa da para o bem da vida das pes so as de ve mos,

nós pes qui sa do res, re a li zar tra ba lhos sé ri os para

pos si bi li tar o seu uso cor re to do pon to de vis ta

ci en tí fi co e tec no ló gi co. Os pes qui sa do res do Bra -

sil e do Mun do li ga dos a esta área de vem ter cons -

ciên cia do po der ci en tí fi co que têm em suas mãos, 

o que está le van do a uma nova re vo lu ção ci en tí fi -

ca e tec no ló gi ca em nos sa so ci e da de.
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Na no tec no lo gia, sa ú de e am bi en te: ris cos e be ne fí ci os

Entre vis ta com Prisc yla Da ni ely Mar ca to

Prisc yla Da ni ely Mar ca to é gra du a da e mes -

tre em Qu í mi ca, pela Uni ver si da de Esta du al de

Cam pi nas (Uni camp). Tem ex pe riên cia na área de 

Na no bi o tec no lo gia. Atu al men te, faz dou to ra do no 

Insti tu to de Qu í mi ca pela Uni ver si da de de Cam pi -

nas na área de Na no bi o tec no lo gia apli ca da em

cos mé ti cos, com ex pe riên cia em pre pa ra ção de

na no par tí cu las li pí di cas só li das, ca rac te ri za ção fí si -

co-quí mi ca des tes sis te mas e tes te in vi tro de per -

me a ção em pele.

Prisc yla Mar ca to fala so bre o uso da na no tec -

no lo gia na área far ma cêu ti ca e de cla ra: “A bus ca

pela eter na ju ven tu de nun ca será sa ci a da”

Ao fa lar so bre os be ne fí ci os e ris cos da na no -

tec no lo gia e da na no bi o tec no lo gia, a pro fes so ra

Prisc yla Da ni ely Mar ca to afir ma, em en tre vis ta à

IHU On-Line, em 31 de mar co de 2008, que as

van ta gens des ta nova área para a sa ú de hu ma na

são di ver sas: “a de tec ção pre co ce de do en ças,

como o cân cer, tra ta men tos mais efi ci en tes de di -

ver sas do en ças, com re du ção da to xi ci da de e dos

efe i tos co la te ra is e com um nú me ro me nor de do -

ses”. No en tan to, Mar ca to aler ta que, “ape sar das

van ta gens, a na no bi o tec no lo gia pode tra zer ris cos

ao ser hu ma no se pro du zi da sem con tro le”.

IHU On-Line – O que po de mos en ten der por

na no bi o tec no lo gia, des de seu con ce i to até

sua apli ca ção? Qu a is são os seus prin ci pa is 

be ne fí ci os?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – Na no tec no lo gia é

a ma ni pu la ção da ma té ria ao ní vel mo le cu lar, vi -

san do à cri a ção de no vos ma te ri a is, subs tân ci as e

pro du tos apli ca dos em pro ces sos bi o ló gi cos. Os

be ne fí ci os da na no bi o tec no lo gia são di ver sos,

como, por exem plo, re du ção de to xi ci da de, li be -

ra ção len ta de ati vos, re du ção no nú me ro de do ses

no caso de fár ma cos ou cos mé ti cos que te nham na

sua for mu la ção na no es tru tu ras, au men to da re a ti -

vi da de, e me lho ra men to das pro pri e da des fí si cas

de ma te ri a is, en tre outros.

IHU On-Line – A na no bi o tec no lo gia ca u sa

al gum im pac to am bi en tal? Qual?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – Sim, a na no tec no -

lo gia pode ca u sar tan to im pac tos po si ti vos quan to 

im pac tos ne ga ti vos ao meio am bi en te. Em re la -

ção aos im pac tos po si ti vos, po de mos ci tar tra ta -

men tos mais efi ci en tes de águas e so los con ta mi -

na dos e de tec ção de con ta mi nan tes uti li zan do

na no bi o sen so res. Em re la ção aos im pac tos ne ga -

ti vos, es tes ain da não são bem co nhe ci dos, pois

ain da não há re la tos de es tu dos a lon go pra zo.

Entre tan to, já há re la tos de que na no es tru tu ras

po dem se acu mu lar em pe i xes e al te rar o cres ci -

men to de mi lho, soja e ce nou ra.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is

avan ços da na no tec no lo gia far ma cêu ti ca,

prin ci pal men te aque la apli ca da aos cos mé -

ti cos? O que já está dis po ní vel no mer ca do?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – A na no tec no lo gia

já está pre sen te na área de cos mé ti cos há al gum

tem po, prin ci pal men te para pro te ger mo lé cu las

que se de gra dam fa cil men te como a Vi ta mi na C.

Além dis to, na no es tru tu ras em cre mes po dem di -

mi nu ir a per da de água atra vés da pele au men -

tan do a hi dra ta ção da mes ma. Já há di ver sos

cosmé ti cos com na no tec no lo gia no mer ca do,

prin ci pal men te em cre mes an ti i da de e tam bém

em cre mes cor po ra is para au men tar a hi dra ta ção.

Na área de fár ma cos, ain da há pou cos pro du tos
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no mer ca do, en tre tan to es tes ain da são mu i to ca -

ros e pou co ac ces sí ve is.

IHU On-Line – Como os avan ços da na no -

tec no lo gia con tri bu em para sa ci ar a sede

hu ma na pela eter na ju ven tu de?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – Na mi nha opi -

nião, esta bus ca pela eter na ju ven tu de nun ca

será sa ci a da, mas a na no tec no lo gia pode con tri -

bu ir mu i to nos tra ta men tos an ti i da de. Isto por -

que na no es tru tu ras po dem au men tar a pe ne tra -

ção de mo lé cu las (prin cí pio ati vo) atra vés da pele 

até a re gião de ação da mes ma, como, por exem -

plo, até a der me, na qual um prin cí pio ati vo es pe -

cí fi co pode es ti mu lar a pro du ção de elas ti na e co -

lá ge no que ofe re cem à pele fir me za e elas ti ci da -

de, su a vi zan do ru gas. No nos so la bo ra tó rio, de -

sen vol ve mos pes qui sas vol ta das para esta área,

com o de sen volvi men to de di fe ren tes na no es tru -

tu ras no car re a men to de mo lé cu las com ati vi da de

cos mé ti ca.

IHU On-Line – Qu a is são as ma i o res con tri -

bu i ções que a na no tec no lo gia pode ofe re -

cer à sa ú de hu ma na? Ela ofe re ce al gum

ris co tam bém?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – As van ta gens para

a sa ú de hu ma na são di ver sas, como a de tec ção

pre co ce de do en ças, a exem plo do cân cer, tra ta -

men tos mais efi ci en tes de di ver sas do en ças, com

re du ção da to xi ci da de e dos efe i tos co la te ra is e

com um nú me ro me nor de do ses. Ape sar das van -

ta gens, a na no bi o tec no lo gia pode tra zer ris cos ao

ser hu ma no se pro du zi da sem con tro le. Pois, de -

pen den do do diâ me tro das na no es tru tu ras e do

ma te ri al de que es tas são for ma das, elas po dem se

acu mu lar em di fe ren tes ór gãos ca u san do da nos no 

te ci do ao re dor e po dem até se acu mu lar no cé re -

bro. Porém, se fo rem pro du zi das na no es tru tu ras

bi o de gra dá ve is e com diâ me tros con tro la dos, es -

tes ris cos são mu i to re du zi dos.

IHU On-Line – Na sua opi nião, qua is são as

con se qüên ci as de uma pos sí vel “po pu la ri -

za ção” das na no tec no lo gi as na so ci e da de?

Prisc yla Da ni ely Mar ca to – Uma das pri me i ras

con se qüên ci as é a que da do pre ço de pro du tos

com esta tec no lo gia que ain da são mu i to ele va -

dos. Além dis to, pode ha ver um au men to na qua -

li da de de vida como acon te ce com a in tro du ção

de uma nova tec no lo gia.
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A na no ciên cia e a im por tân cia de uma

cul tu ra ci en tí fi ca na so ci e da de

Entre vis ta com Pe ter Schulz

Pe ter Schulz é gra du a do e mes tre em Fí si ca,

pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni -

camp). Dou to rou-se em Fí si ca, pela Uni camp, com

dou to ra do-san du í che na Uni ver si da de Au tô no ma

de Ma drid (UAM), Espa nha, com a tese Tu ne la -

men to em He te ro es tru tu ras de Se mi con du to res, e

é pós-dou tor pelo Max Planck Insti tut Für Fest ko er -

perfors chung, em Stut gart, Ale ma nha, e li vre-do -

cen te pela Uni camp.

Como do cen te na Uni camp, Insti tu to de Fí si -

ca Gleb Wa tag hin, o fí si co Pe ter Schulz afir ma que 

“se a na no ciên cia e a na no tec no lo gia cum pri rem

20% das pro mes sas ve i cu la das te re mos já in crí ve is 

avan ços na me di ci na, eco no mia de com bus tí vel,

no vas me lho ri as nas tec no lo gi as de in for ma ção, e

pre ser va ção do meio am bi en te”. E com ple ta:

“Pre ci sa mos, no en tan to, de sen vol ver uma cul tu -

ra ci en tí fi ca na so ci e da de para que essa, como um

todo, pos sa dis cu tir me lhor a con ve niên cia des sas

mu dan ças tec no ló gi cas. Esta mos acos tu ma dos a

con si de rar que qual quer mu dan ça tec no ló gi ca é

um pro gres so. Não ne ces sa ri a men te, a ques tão

nu cle ar é um exem plo de quão com ple xo é o de -

ba te em tor no de no vas tec no lo gi as”. Estas de cla -

ra ções fo ram fe i tas por Pe ter Schulz na en tre vis ta

con ce di da à IHU On-Line, dia 5 de no vem bro de

2007. Schulz foi o pa les tran te do III Ci clo de Estu -

dos De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: o ad mi -

rá vel e o de sa fi a dor mun do das na no tec no lo gi as,

com o tema “Os ca mi nhos en tre a ciên cia e a tec -

no lo gia no mun do na nos có pi co: seus pre cur so res

e as pers pec ti vas fu tu ras”, no dia 7 de no vem bro

de 2007. Este Ci clo é pré-even to do Sim pó sio

Inter na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu ma na? Pos si -

bi li da des e li mi tes das na no tec no lo gi as, que se

re a li za rá de 26 a 29 de maio de 2008, na Uni si nos.

IHU On-Line – Qu a is são os atu a is ca mi -

nhos en tre a ciên cia e a tec no lo gia no mun -

do na nos có pi co?

Pe ter Schulz – Em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de

cha mar a aten ção ao que sig ni fi ca o mun do na nos -

có pi co. Tra ta-se de ma ni pu lar de modo con tro la -

do, apro ve i tan do fe nô me nos fí si cos, quí mi cos e

bi o ló gi cos, ob je tos com di men sões da or dem de

até um bi li o né si mo de me tro. Um bi lioné si mo de

me tro é o com pri men to de 10 áto mos de hi dro gê -

nio em fila.

Exis tem ati vi da des em vá ri as fren tes. A mais

co nhe ci da tal vez seja a pes qui sa e de sen vol vi men -

to em tor no das tec no lo gi as de in for ma ção. Aqui,

eu me re fi ro aos es for ços na con ti nua mi ni a tu ri za -

ção de cir cu i tos in te gra dos (mi cro pro ces sa do res e

chips de me mó ria). O con tí nuo de sen vol vi men to

dos cir cu i tos ba se a dos em si lí cio já che gou à es ca -

la na nos có pi ca, pois, atu al men te, as di men sões

ca rac te rís ti cas dos dis po si ti vos gra va dos nos chips

são de ape nas al gu mas de ze nas de na nô me tros.

Por ou tro lado, exis te um es for ço in ten so para

achar subs ti tu tos a essa tec no lo gia, ou seja, ten tar

cons tru ir uma ele trô ni ca ba se a da em moléculas. É 

a chamada eletrônica molecular, que permitiria

diminuir as dimensões dos componentes de um

fator 10.

Além dis so, exis tem pro du tos já dis po ní ve is

no mer ca do (que é da or dem de de ze nas de bi -

lhões de dó la res) ba se a dos em na no par tí cu las,

prin ci pal men te na in dús tria quí mi ca, no meio
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ambien te e na me di ci na. Nes se úl ti mo item, me re -

cem des ta que os cha ma dos re mé di os in te li gen tes, 

que re co nhe cem as cé lu las do en tes e têm uma

ação se le ti va mu i to mais efi caz.

IHU On-Line – E qua is se ri am os ma i o res

de sa fi os que se apre sen tam nes se cam po do 

co nhe ci men to?

Pe ter Schulz – É di fí cil res pon der, pois, se es ta -

mos no li mi ar de uma ver da de i ra re vo lu ção tec -

no ló gi ca, não é pos sí vel pre ver os des do bra men -

tos pon tu a is mais ino va do res. Um exem plo in te -

res san te (que tam bém se in se re no con tex to da

per gun ta aci ma) é a bus ca de subs ti tu tos efi ci en tes 

para as atu a is lâm pa das para ilu mi na ção pú bli ca.

Aqui, te ría mos pos si vel men te a con tri bu i ção de

di o dos emis so res de luz ba se a dos em na no tu bos

de car bo no.

Na cons tru ção da na no ciên cia em si, exis te

o de sa fio da in ter dis ci pli na ri da de, que é a ca rac -

te rís ti ca prin ci pal des sa ati vi da de. Aqui, vale

lem brar uma es tu di o sa da in ter dis ci pli na ri da de,

Ju lie Kle in, que des ta ca que qual quer ati vi da de

in ter dis ci pli nar in cor po ra uma rede com ple xa

de fa to res his tó ri cos, so ci a is, psi co ló gi cos, po lí ti -

cos, econô mi cos, fi lo só fi cos e in te lec tu a is. Inde -

pen den te men te da op ção de que essa ati vi da de

tor ne-se uma ins tru men ta ção de cur to pra zo ou

uma re con cep ção a lon go pra zo, do modo que

apren de mos e co nhe ce mos de re sol ver pro ble mas 

e res pon de mos ques tões, o con ce i to de in ter dis ci -

pli na ri da de é um im por tan te meio de re sol ver pro -

ble mas que não po dem ser tra ta dos usan do mé to -

dos ou abor da gens sin gu la res.

IHU On-Line – A qua is pre cur so res po de -

mos nos re fe rir quan do fa la mos em ciên cia

e na no tec no lo gia no mun do na nos có pi co?

Pe ter Schulz – Exis tem vá ri os. Mu i tos dos as pec -

tos que hoje cons ti tu em a na no ciên cia e a na no -

tec no lo gia já fo ram al vos de in ten sa pes qui sa, mas 

em con tex tos iso la dos. Por exem plo, quan do fa la -

mos de na no par tí cu las, es ta mos nos re fe rin do a

ob je tos es tu da dos há mais de um sé cu lo, mas

eram cha ma dos de co lói des (bem, nem todo co -

lói de é nano). Vá ri as pos si bi li da des de apli ca ção

para as na no par tí cu las já eram pes qui sa das há

mu i to tem po, in clu si ve com apli ca ções na me di ci -

na. Como cu ri o si da de, eu pos so men ci o nar um

es tu do de Albert Sa bin, de 1940, so bre o uso te ra -

pêu tico de na no par tí cu las de ouro.

Um ou tro exem plo é a bus ca de ma ni pu la -

ção em es ca la mi cros có pi ca e mes mo na nos có pi -

ca já na dé ca da de 1930 do sé cu lo pas sa do,

quan do con ta tos elé tri cos po di am ser apro xi ma -

dos e afas ta dos por dis tân ci as con tro la das de até

1 na nô me tro.

IHU On-Line – Que pers pec ti vas fu tu ras se

de li ne i am a par tir do de sen vol vi men to da

na no tec no lo gia?

Pe ter Schulz – É mu i to di fí cil fa zer esse exer cí cio

de fu tu ro lo gia. Uma ca rac te rís ti ca fan tás ti ca da

ciên cia é que exis tem os cha ma dos fe nô me nos

emer gen tes, ou seja, que não po dem ser pre vis tos

a par tir de re gras e leis co nhe ci das. Isso ocor re

mu i to na mi nha es pe ci a li da de, a Fí si ca da Ma té ria

Con den sa da. E aqui vai um exem plo: os cha ma -

dos Mos fets de si lí cio, que são um tipo de tran sis -

tor com um ca nal de con du ção de car ga elé tri ca

efe ti va men te em duas di men sões, ou seja, os elé -

trons es tão pre sos em um pla no. Pois bem, esse

de sen vol vi men to tec no ló gi co per mi tiu que se fi -

zes se pes qui sa bá si ca nes ses sis te mas fí si cos em

duas di men sões e des co ber tas fun da men ta is e

ines pe ra das, como o efe i to Hall quân ti co. E con ti -

nu am sen do fe i tas: a mais re cen te é a ob ten ção do 

Gra fe no (uma úni ca ca ma da de áto mos de car bo -

no, “des co la da” de um pe da ço de gra fi te), for te

can di da to a apli ca ções em nanoeletrônica.

Uma ima gem de fe nô me nos emer gen tes é a

do fu te bol. As re gras que per mi ti ri am a um gru po 

de pes so as, que nun ca ti ves se ou vi do fa lar des se

es por te, co me çar a jo gar ca bem em uma pá gi na.

No en tan to, em mais de um sé cu lo, nun ca ocor -

re ram dois jo gos igua is. Esse con jun to de re gras

que pos si bi li tam o jogo em si não con se gue pre -

ver fe nô me nos como, por exem plo, aque la fan -

tás ti ca jo ga da da Mar ta no úl ti mo cam pe o na to

mun di al.

IHU On-Line – Qu a is se rão os prin ci pa is ga -

nhos à hu ma ni da de e, por ou tro lado, as

prin ci pa is li mi ta ções ou em ba tes, in clu si ve
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tec no ló gi cos e éti cos, sur gi dos des se con -

tex to?

Pe ter Schulz – Se a na no ciên cia e a na no tec no -

lo gia cum pri rem 20% das pro mes sas ve i cu la das,

te re mos já in crí ve is avan ços na me di ci na, eco no -

mia de com bus tí vel, no vas me lho ri as nas tec no lo -

gi as de in for ma ção e pre ser va ção do meio am -

bi en te. Pre ci sa mos, no en tan to, de sen vol ver uma

cul tu ra ci en tí fi ca na so ci e da de, para que essa,

como um todo, pos sa dis cu tir me lhor a con ve -

niên cia des sas mu dan ças tec no ló gi cas. Esta mos

acos tu ma dos a con si de rar que qual quer mu dan ça 

tec no ló gi ca é um pro gres so. Não ne ces sa ri a men -

te, a ques tão nu cle ar é um exem plo de quão com -

ple xo é o de ba te em tor no de no vas tec no lo gi as. A 

per cep ção ade qua da das im pli ca ções de no vas

tec no lo gi as é um as sun to con si de ra do ain da mu i -

to su per fi ci al men te por to dos os agen tes en vol vi -

dos: pes qui sa do res, im pren sas, go ver nos e pú bli -

cos (o plu ral é pro po si tal, pois é um pro ble ma uni -

ver sal). Nes se ce ná rio, in se re-se a ne ces sá ria dis -

cus são éti ca, pois no vas so lu ções tec no ló gi cas po -

dem re pre sen tar no vas po ten ci a is ame a ças ao

meio am bi en te, por exem plo.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum as pec to não ques ti o na do?

Pe ter Schulz – O de sen vol vi men to do que eu

cha mei de cul tu ra ci en tí fi ca pre ci sa ter uma com -

po nen te for te de edu ca ção não for mal e me ca -

nis mos para pro mo vê-la pre ci sam ser fo men ta -

dos. Uma al ter na ti va são os mu se us de ciên cia,

que pre ci sam ser es ti mu la dos e dis se mi na dos por 

todo o país. No caso es pe cí fi co da na no ciên cia,

te mos em Cam pi nas a Na no a ven tu ra, que já pas -

se ou pelo país afo ra. Con vi do a to dos pas se ar

vir tu al men te pelo site http://www.mc.uni camp.br/

na no a ven tu ra/
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A in ser ção das na no tec no lo gi as na vida hu ma na:

como será o fu tu ro?

Entre vis tas com Edmil son Lo pes Jú ni or

Edmil son Lo pes Jú ni or é gra du a do e mes tre

em So ci o lo gia, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Nor te (UFRGN), e dou tor em Ciên ci as

So ci a is, pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas

(Uni camp), com a tese A cons tru ção So ci al da Ci -

da de do Pra zer: Urba ni za ção Tu rís ti ca, Cul tu ra e

Meio Ambi en te em Na tal (RN). Atu al men te, é do -

cen te do de par ta men to de Ciên ci as So ci a is da

UFRGN.

A IHU On-Line fez duas en tre vis tas com

Edmil son. Na pri me i ra, sob o tí tu lo “A in ser ção

das na no tec no lo gi as na vida hu ma na: como será o 

futu ro?”, pu bli ca da na edi ção 251, de 17 de mar ço

de 2008, Edmil son afir ma que “há mais es pe cu la -

ções e pro je ções do que fa tos con cre tos que ali cer -

cem al gu mas das aná li ses alar mis tas com as qua is

nos de fron ta mos sem pre que al guém se dis põe a

co men tar so bre os im pac tos so ci a is das na no tec -

no lo gi as”. Entre tan to, re co nhe ce o so ció lo go, os

pro ces sos de ino va ção tec no ló gi ca cri a rão, como

de pra xe, “no vos cam pos de atu a ção e no vas pos -

si bi li da des de de sen vol vi men to das po ten ci a li da -

des cri a ti vas dos hu ma nos”. Para Edmil son Lo pes

Jú ni or, as na no tec no lo gi as ape nas “ra di ca li zam

ten dên ci as atu a is”. Não há por que atri bu ir po de -

res má gi cos a elas, ga ran te o so ció lo go. Entre as

pro mes sas de be ne fí ci os mi la gro sos e o medo de

cri ar ob je tos in con tro lá ve is, cres cem as es pe cu la -

ções so bre o fu tu ro hu ma no in te gra do às tec no lo -

gi as. “Mu dan ças so ci a is sig ni fi ca ti vas, as qua is

im pac tam pro fun da men te nos sa for ma de ser e es -

tar no mun do” acon te ce rão com o tem po, afir ma

o pes qui sa dor.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “As Ciên -

ci as So ci a is têm pa pel es tra té gi co nas de fi ni ções

sobre na no tec no lo gia”, pu bli ca da na edi ção 120, 

de 25 de ou tu bro de 2004, Edmil son sus ten ta

que a na no tec no lo gia não é de fá cil com pre en são 

dos le i gos, por isso tor nou-se “ter re no fér til para

a cons tru ção de pro fe ci as apo ca líp ti cas e es ca to -

ló gi cas”. Sus ten ta tam bém que as Ciên ci as So ci a is

po dem e de vem exer cer um pa pel es tra té gi co,

como “for ne cer ele men tos para au men tar a re fle -

xi vi da de do pú bli co le i go so bre essa tec no lo gia”.

IHU On-Line – Como cons tru ir um de ba te

não emo ci o nal, como o se nhor diz, so bre

os ga nhos e ris cos co lo ca dos pe las na no -

tec no lo gi as?

Edmil son Lo pes Jr. – Advo gar a re a li za ção de

um de ba te me nos emo ci o nal so bre os ga nhos e

ris cos co lo ca dos pela na no tec no lo gia nas Ciên ci as 

So ci a is im pli ca, an tes de tudo, em le var sem pre

em con ta o con se lho de Pi er re Bour di eu, ma i or

so ció lo go da se gun da me ta de do sé cu lo XX, de

que de ve mos ter cu i da dos para não trans plan tar

me ca ni ca men te para o cam po ci en tí fi co as que re -

las ide o ló gi cas da luta po lí ti ca. Ele ex pres sa tam -

bém a pre o cu pa ção de não in cor rer mos, nes ta

ques tão, no mes mo tipo de equí vo co que boa par -

te das Ciên ci as So ci a is em bar cou quan do da dis -

cus são so bre os or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di -

fi ca dos: bus cou-se mais de mar car e fa zer avan çar

po si ções de fi ni das do que com pre en der o que es -

ta va de fato ocor ren do. Numa si tu a ção como

essa, o per de dor é o gran de pú bli co, que não

pode con tar com aná li ses dis tan ci a das e re al men -

te crí ti cas. Isso não sig ni fi ca, ob vi a men te, que, en -

quan to ci da dãos, en ga je mo-nos apa i xo na da men -

te em de fe sa des sa ou da que la pro po si ção so bre
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as im pli ca ções do de sen vol vi men to da na no tec -

no lo gia. O que não po de mos, re pi to, é su bor di nar 

a aná li se ci en tí fi ca àque las pro po si ções emo ci o -

nal men te de fen di das.

Obvi a men te não se tra ta, por cer to, de fa zer

en trar no va men te em cena su pe ra dos pre ce i tos

po si ti vis tas do que ve nha a ser um de ba te ci en tí fi -

co ob je ti vo. Lon ge dis so! E nem de pro por que se

guar de no ar má rio nos sas pa i xões e in te res ses.

Mu i to pelo con trá rio, quan to mais cla ros e ex pos -

tos ao co nhe ci men to ge ral eles es ti ve rem, me lhor.

A ob je ti vi da de é sem pre o re sul ta do do acla ra -

men to do lu gar so ci al, po lí ti co e científico a partir

do qual emergem as análises e proposições.

IHU On-Line – Como as Ciên ci as So ci a is

po dem aju dar a de mo cra ti zar as dis cus sões

so bre os im pac tos das na no tec no lo gi as? De 

que ma ne i ra isso vem sen do fe i to?

Edmil son Lo pes Jr. – As na no tec no lo gi as

abrem uma im por tan te opor tu ni da de para uma

in ter co ne xão en tre as Ciên ci as So ci a is e as ou tras

ciên ci as. E isso será pos sí vel na me di da em que os

ci en tis tas so ci a is não ca í rem na ten ta ção de cri ar

mais um cam po in ter dis ci pli nar, o qual, como já

nos aler tou Step hen Wood, pode le var a pro du -

ção de “es pe ci a lis tas de co i sa ne nhu ma”. Na me -

di da em que cons tru a mos uma boa ciên cia so ci al

(seja an tro po lo gia, ciên cia po lí ti ca ou so ci o lo gia)

das na no tec no lo gi as, es ta re mos cum prin do um

im por tan te pa pel. O co nhe ci men to pro du zi do por

es sas Ciên ci as So ci a is con tri bu i rá para de mo cra ti -

zar as in for ma ções so bre as nanotecnologias.

Há uma agen da de pes qui sa que pode e

deve ser en fren ta da: como se con fi gu ra o cam po

ci en tí fi co das na no tec no lo gi as (suas li nhas de for -

ça, re la ções de po der, ca pi tal ci en tí fi co etc.)?

Com base nas in for ma ções dis po ní ve is – for ne ci -

das pe los ci en tis tas en vol vi dos em pro je tos de

na no tec no lo gi as –, que ce ná ri os so ci a is e eco nô -

mi cos po de mos de se nhar para o fu tu ro pró xi mo? 

Qu a is ex pec ta ti vas, de se jos e fan ta si as são ex -

pres sos nos ma te ri a is pro du zi dos pela mí dia e

pela in dús tria cul tu ral a res pe i to das na no tec no -

lo gi as? Qu a is são as di men sões eco nô mi cas, cul -

tu ra is e so ci a is que en vol vem o de sen vol vi men to

das nanotecnologias?

Em par te, aque les pre o cu pa dos em tra ba lhar 

com a te má ti ca das na no tec no lo gi as no cam po

das ciên ci as so ci a is têm in cor po ra do, em seus tra -

ba lhos, al gu mas das questões acima apontadas.

IHU On-Line – As na no tec no lo gi as po dem

re de fi nir os usu a is mo de los da re a li da de so -

ci al? Isso já está acon te cen do e nem es ta -

mos nos dan do con ta?

Edmil son Lo pes Jr. – As na no tec no lo gi as, de

algum modo, ape nas ra di ca li zam ten dên ci as

atu a is. Na re a li da de, mu dan ças so ci a is sig ni fi ca ti -

vas, as qua is im pac tam pro fun da men te nos sa for -

ma de ser e es tar no mun do, vão ocor rer aos

pou cos. A re de fi ni ção de es pa ço e tem po pro vo -

ca do pelo uso ge ne ra li za do da te le fo nia mó vel é

um exem plo des sas trans for ma ções. Em al guns

cam pos, como o da le i tu ra óti ca, a na no tec no lo -

gia ba ra te a rá a pro du ção e isso, acre di to, im pli ca -

rá num au men to ex po nen ci al do con tro le da

pri va ci da de. Esse con tro le, não será ne nhum pro -

du to da na no tec no lo gia, mas a ex pan são de uma

ten dên cia so ci al hoje pre sen te.

Cla ro que em al guns se to res, na me di ci na,

por exem plo, as apli ca ções das na no tec no lo gi as

po de rão pro vo car gran des re vo lu ções nas for mas

de tra tar de do en ças e de en fren tar vul ne ra bi li da -

des e limites físicos.

IHU On-Line – E no que se re fe re ao mun do

do tra ba lho? O de sen vol vi men to das na no -

tec no lo gi as tem trans for ma do a re a li da de

dos me i os de pro du ção e a di nâ mi ca do

mer ca do, exi gi ndo até ma i or qua li fi ca ção

dos pro fis si o na is?

Edmil son Lo pes Jr. – Tam bém em re la ção à re -

de fi ni ção dos pos tos de tra ba lho, acre di to que

haja mais es pe cu la ções e pro je ções do que fa tos

con cre tos que ali cer cem al gu mas das aná li ses

alar mis tas com as qua is nos de fron ta mos sem pre

que al guém se dis põe a co men tar so bre os im pac -

tos so ci a is das na no tec no lo gi as.

Des tru i ção cri a do ra, essa a ló gi ca dos pro ces -

sos de ino va ção tec no ló gi ca. Não será di fe ren te

com as na no tec no lo gi as. Com o de sa pa re ci men to 

de for mas de tra ba lho e or ga ni za ção da pro du ção

hoje exis ten tes, te re mos no vos cam pos de atu a -
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ção e no vas pos si bi li da des de de sen vol vi men to

das po ten ci a li da des cri a ti vas dos hu ma nos. Mas é

sem pre bom lem brar que as ino va ções tec no ló gi -

cas não se de sen vol vem num va zio, mas em be bi -

das em re la ções eco nô mi cas, cul tu ra is e so ci a is.

Por ou tro lado, o aumento da complexidade dos

sistemas sociais conspira contra as análises

causais simples.

IHU On-Line – Alguns pes qui sa do res apon -

tam ape nas van ta gens para a so ci e da de no

que se re fe re à uti li za ção das na no tec no lo -

gi as. Entre tan to, uma vez que gran des mul -

ti na ci o na is do mi na rem essa tec no lo gia,

pa í ses e po pu la ções po bres po dem ser par -

ti cu lar men te afe ta dos?

Edmil son Lo pes Jr. – Os pa í ses com ma i or in -

ves ti men to na pes qui sa de pon ta se rão, ine vi ta vel -

men te, os prin ci pa is ga nha do res da nova re vo lu -

ção téc ni co-ci en tí fi ca que as na no tec no lo gi as

anun ci am. Mas tam bém foi as sim em re la ção a re -

vo lu ções pre ce den tes. Por ou tro lado, na me di da

em que o de sen vol vi men to das na no tec no lo gi as

im pli ca um gran de in ves ti men to de ca pi tal eco nô -

mi co e ci en tí fi co, os gran des gru pos em pre sa ri a is

ten de rão a ser os do mi nan tes na área. Essa pers -

pec ti va, mais do que le gi ti mar o imo bi lis mo ou a

ne ga ção do de sen vol vi men to ci en tí fi co, deve nos

con du zir a uma pos tu ra de ma i or co bran ça de in -

ves ti men tos pú bli cos tan to nas pes qui sas na área

quan to em in ves ti ga ções das Ciên ci as So ci a is.

Estas úl ti mas po de rão for ne cer in for ma ções e sa -

be res im por tan tes para o mo ni to ra men to dos

agen tes pú bli cos e dos ato res so ci a is.

IHU On-Line – Esse de ba te está bas tan te

po la ri za do en tre os es pe ci a lis tas. Os que

são fa vo rá ve is ar gu men tam que as na no tec -

no lo gias serão be né fi cas e, en tre ou tras co i -

sas, pos si bi li tarão a eli mi na ção de des per -

dí ci os na pro du ção de pro du tos, re du zindo

a de pen dên cia de re cur sos na tu ra is no de -

sen vol vi men to de no vas tec no lo gi as. Em

con tra par ti da, os crí ti cos apon tam que elas

po dem ter im pac tos ne ga ti vos na sa ú de e

no meio am bi en te. Di an te des sas di ver gên -

ci as, qual a sua ava li a ção?

Edmil son Lo pes Jr. – Devo re a fir mar que exis -

tem mu i tas es pe cu la ções e pro je ções ir re a lis tas em 

re la ção às na no tec no lo gi as. De al gum modo,

mes mo que in vo lun ta ri a men te, es sas pro je ções

cons tro em mu i tas das pos tu ras alar mis tas que ve -

mos por aí. Nun ca é de ma is re pe tir, já que li ções

bá si cas da so ci o lo gia es tão sen do ol vi da das no

de ba te so bre as na no tec no lo gi as, que são os ato -

res so ci a is (nós, ho mens e mu lhe res con cre tos),

com suas ações (nem sem pre con tro la das e pre vi -

sí ve is, por cer to) e re la ções, que de ter mi nam o

rumo dos acon te ci men tos. Nes se sen ti do, não há

por que atribuir poderes mágicos (malignos ou

milagrosos) a uma determinada tecnologia.

IHU On-Line – As na no tec no lo gi as po dem

ser vis tas como uma con quis ta e uma ex ten -

são do ser hu ma no, já que ela foi de sen vol -

vi da pelo ho mem? Nes se con tex to, não

pre ci sa mos temê-las?

Edmil son Lo pes Jr. – As na no tec no lo gi as

são, sim, uma ex pres são da cri a ti vi da de hu -

ma na. E, como tal, com po ten ci a li da des e pos -

si bi li da des em aber to. Tan to po dem con tri bu ir 

para a me lho ria de nos sa vida como para agra -

var ve lhos pro ble mas so ci a is, como, por exem -

plo, o da de si gual da de.

As Ciên ci as So ci a is têm pa pel es tra té -
gi co nas de fi ni ções so bre na no tec no lo -
gia

IHU On-Line – No que diz res pe i to às re la -

ções da na no tec no lo gia com a so ci e da de,

qua is são as suas prin ci pa is pre o cu pa ções?

Edmil son Lo pes Jr. – A na no tec no lo gia não é

algo de fá cil en ten di men to pe los le i gos. Tem sido,

até ago ra, ter re no fér til para a cons tru ção de pro -

fe ci as apo ca líp ti cas e es ca to ló gi cas. Des ven ci lhar

o de ba te e as in for ma ções, re la ci o na das a essa

nova tec no lo gia das ar ma di lhas, apre sen ta das

pelo sen sa ci o na lis mo, é a pri me i ra e mais ur gen te

ta re fa ex pos ta para to dos quan tos es te jam pre o -

cu pa dos com um de sen vol vi men to res pon sá vel e

eti ca men te ori en ta do da pes qui sa ci en tí fi ca. Ora,

esse é um de sa fio com o qual a co mu ni da de ci en -
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tí fi ca, ain da pri si o ne i ra de uma for ma de com pre -

en são do mun do em que a ciên cia se au to jus ti fi -

ca, tem mu i tas di fi cul da des em se re la ci o nar de

for ma sé ria e res pon sá vel, prin ci pal men te em re -

la ção às ob je ções le gí ti mas an te pos tas pe los le i -

gos. Em re su mo, en ten do que pre ci sa mos cons -

tru ir, en quan to há tem po, as ba ses para um de -

ba te não emo ci o nal so bre os ga nhos e ris cos

co lo ca dos pela na no tec no lo gia.

IHU On-Line – Ten do par ti ci pa do como pa -

les tran te do Se mi ná rio Inter na ci o nal de Na -

no tec no lo gia, So ci e da de e Meio Ambi en te,

qua is as im pres sões que o se nhor co lheu

so bre as ma ni fes ta ções dos pa les tran tes de

ou tros pa í ses?

Edmil son Lo pes Jr. – Incom pre en sões mú tu as,

des con fi an ças e uma cer ta ani mo si da de ain da

mar cam o re la ci o na men to da co mu ni da de ci en tí -

fi ca en vol vi da com a pes qui sa de pon ta em na no -

tec no lo gia e nós ou tros, pre o cu pa dos em en ten -

der as suas con se qüên ci as – que, no meu en ten -

der, se rão ra di ca is – para as nos sas vi das in di vi -

du a is e co le ti vas. Tan to é as sim que, nos Esta dos

Uni dos, ci en tis tas so ci a is e en ti da des da so ci e da de 

ci vil es tão pro pon do uma “mo ra tó ria” em ino va -

ções (e não em in ven ções) na área de na no tec no -

lo gia. Mas é uma pro po si ção sem ne nhu ma pos si -

bi li da de de vir a se con cre ti zar, tan to pe las ex pec -

ta ti vas so ci a is cri a das em tor no da na no tec no lo gia 

quan to pe las pres sões dos in ves ti do res fi nan ce i ros 

que têm vis lum bra do, nes sa área de pes qui sa,

uma nova e des lum bran te fron te i ra para a acu mu -

la ção de ca pi tal num fu tu ro pró xi mo.

IHU On-Line – A hu ma ni za ção da tec no lo gia 

é um tema re cor ren te nas ciên ci as so ci a is. À 

luz das ex pe riên ci as so ci a is an te ri o res de

ado ção e in tro du ção de no vas tec no lo gi as,

qua is são as pers pec ti vas para o bom uso da 

na no tec no lo gia?

Edmil son Lo pes Jr. – Não exis tem ga ran ti as, a

pri o ri, a res pe i to do em pre go de cer ta ino va ção

tec no ló gi ca re vo lu ci o ná ria. A na no tec no lo gia tan -

to pode con tri bu ir para tor nar mais sus ten tá vel o

relaci o na men to dos hu ma nos com o meio am bi en -

te – pen so na sua apli ca ção para er ra di car a po lu i -

ção – quan to para au men tar as for mas de con tro le 

do po der. Não é fora de sen ti do pen sar em um ce -

ná rio dis tó pi co, no qual os se res hu ma nos te ri am

to das as suas ati vi da des e in for ma ções vi ta is fa cil -

men te ob ti das pe las ins ti tu i ções do po der. Por ou -

tro lado, dada a com ple xi da de des se cam po – sua, 

di ga mos, “in vi si bi li da de” para o pú bli co le i go –,

po de mos es tar nos apro xi man do de algo mu i to

per to do que ocor reu com o de sen vol vi men to da

pes qui sa em ener gia nu cle ar: uma in cor po ra ção

mu i to com pe ten te da pes qui sa de pon ta pe las ins ti -

tu i ções mi li ta res. Mas, uma vez que es ta mos, como

di zem os es pe ci a lis tas, “no co me ço”, acre di to que

ain da te nha mos tem po para um acom pa nha men to 

mais con sis ten te do que está ocor ren do nes se cam -

po. E, per doe-me por pa re cer um tan to quan to cor -

po ra ti vis ta, acre di to que, nes se as pec to, as ciên ci as

so ci a is po dem (e de vem) cum prir um pa pel es tra té -

gi co. Elas po dem, por exem plo, for ne cer ele men tos 

para au men tar a re fle xi vi da de do pú bli co le i go so -

bre essa tec no lo gia. Esse pode ser um ca mi nho que 

leve ao “bom uso”

IHU On-Line – O pro gra ma na ci o nal de na -

no tec no lo gia e na no ciên cia con tem pla ade -

qua da men te a par ti ci pa ção so ci al? O se nhor 

con si de ra que a so ci e da de já se apro pri ou

des se de ba te? Ela está se ma ni fes tan do e

par ti ci pan do? É pre ci so abrir ou tros ca na is

de par ti ci pa ção? De que tipo?

Edmil son Lo pes Jr. – São ques tões que não es -

tão ime di a ta men te li ga das, mas di zem res pe i to a

uma pre o cu pa ção úni ca e re le van te: qual é o con -

tro le so ci al da na no tec no lo gia? Se você pen sar

que em um país, como a Ingla ter ra, me nos de

29% das pes so as ou vi ram fa lar de na no tec no lo -

gia; e que dessas a me ta de não con se gue cons tru ir 

uma de fi ni ção pre ci sa dela, en tão, você tem uma

idéia do quan to à ta re fa de cons tru ção do “de ba -

te” é im por tan te. Re a ções como a do Prín ci pe

Char les, a qual ex pres sa uma pre o cu pa ção le gí ti -

ma com des do bra men tos ne ga ti vos da na no tec -

no lo gia, se tem o mé ri to de cha mar a aten ção

para o que está ocor ren do na na no tec no lo gia, po -

dem con tri bu ir, e aí ne ga ti va men te, para uma des -

le gi ti ma ção so ci al da pes qui sa ci en tí fi ca. Não po -

de mos nos en cer rar em opo si ções ma ni que ís tas.
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O de sen vol vi men to ci en tí fi co é fun da men tal, e

nin guém de bom sen so pode pro por a sus pen são

des se tipo de pes qui sa. Isso é a an ti ciên cia e aber -

tu ra para o mis ti cis mo. Algo da Ida de Mé dia!

Bom, mas como ga ran tir a par ti ci pa ção do pú bli -

co le i go? Eu acre di to que as pes so as, des de que

tra ta das com uma ló gi ca de re co nhe ci men to

(como nos apon ta, por exem plo, Axel Hon neth),

pos sam se in se rir no de ba te. Ora, uma vez que a

in for ma ção so bre a na no tec no lo gia é com ple xa, a 

co mu ni da de ci en tí fi ca pre ci sa se des do brar para

con quis tar o que Anthony Gid dens de fi ne como

“con fi an ça ati va”. Isso sig ni fi ca uma emo ci o na li -

da de co o pe ra ti va para fa zer com que, a par tir des -

se re co nhe ci men to ini ci al, o pú bli co pos sa par ti ci -

par des se de ba te ain da ine xis ten te. Eu acho que

essa não é uma ta re fa fá cil, até por que, en vol vi dos 

em seus pro ble mas or di ná ri os, os ci en tis tas têm

pou co tem po, dis po si ção (quan do não um olím pi -

co des pre zo) por esse “pú bli co le i go” que é quem,

afi nal de con tas, so fre as con se qüên ci as e “paga o

pre ço” – de di fe ren tes ma ne i ras – das ino va ções

tec no ló gi cas.

IHU On-Line – Em li nhas ge ra is, qua is se -

rão os pre ju í zos po ten ci a is ad vin dos da au -

sên cia da so ci e da de nes se de ba te? E os

be ne fí ci os?

Edmil son Lo pes Jr. – A au sên cia de de ba te e de 

so ci a li za ção de in for ma ções, em qual quer pro ces -

so de de sen vol vi men to ci en tí fi co de pon ta, é so ci al -

men te de sas tro so. Tan to abre a bre cha para si tu a -

ções nas qua is a ma ni pu la ção – mes mo quan do há

boas in ten ções e nem sem pre elas es tão pre sen tes

–, o au to ri ta ris mo e o des res pe i to aos di re i tos hu -

ma nos pre do mi na, quan to, por ou tro lado, a au -

sên cia de de ba te, le gi ti ma as re a ções mís ti cas e an -

ti ci en tí fi cas. Si tu a ção igual men te de sas tro sa.

IHU On-Line – O se nhor gos ta ria de acres cen -

tar ou tras ob ser va ções ao tema em ques tão?

Edmil son Lo pes Jr. – Eu di ria que, para as Ciên -

ci as So ci a is, a apre en são do que está ocor ren do na

pes qui sa em na no tec no lo gia é algo fun da men tal.

Mu dan ças subs tan ci a is se avi zi nham. Mu dan ças

que po dem re de fi nir usu a is mo de los de com pre en -

são da re a li da de so ci al. Assim sen do, aden trar no

mun do da “re vo lu ção in vi sí vel”, do que já se co -

me ça a iden ti fi car como o pon ta pé da 5ª Re vo lu -

ção Indus tri al, é de ci si vo. Por ou tro lado, as

Ciên ci as So ci a is po dem aju dar a de mo cra ti zar as

dis cus sões – for ne cen do ca te go ri as ana lí ti cas e re -

per tó ri os mais com ple xos – so bre a na no tec no lo -

gia, o que, di ga mos, não é nada des con si de rá vel.
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So mos ci bor gues?

Na no tec no lo gi as e as con se qüên ci as na so ci e da de

Entre vis ta com Mar ko Mon te i ro

Marko Mon te i ro é dou tor em Ciên ci as So ci a is,

pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni -

camp). Atu al men te, re a li za o pós-dou to ra do na

Uni ver si da de do Te xas, nos Esta dos Uni dos, onde

tam bém atua como pro fes sor e pes qui sa dor. Tam -

bém é mem bro do gru po de pes qui sas do Insti tu to

de Pes qui sas Tec no ló gi cas do Esta do de São Pa u -

lo. É au tor de Te nham pi e da de dos ho mens!

Mas cu li ni da des em mu dan ça (Juiz de Fora:

Ed. Feme, 2000).

“Eu, pes so al men te, não cre io que o pe ri go

mais ime di a to ve nha de na no ro bôs, que ain da são 

uma pos si bi li da de teó ri ca nun ca efe ti va da, mas da 

cres cen te e in vi sí vel ‘na no po lu i ção’”, afir mou o

pro fes sor Mar ko Mon te i ro, em en tre vis ta à IHU

On-Line, e pu bli ca da no site das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 19

de fe ve re i ro de 2008. Fo ca do em te mas como a re -

la ção en tre as bi o tec no lo gi as e o cor po, Mar ko fa -

lou so bre o de sen vol vi men to das na no tec no lo gi as e 

o im pac to so bre as so ci e da des con tem po râ ne as.

Mar ko acre di ta ser difí cil pre ver o fu tu ro e,

as sim, com pre en der a pre sen ça das na no tec no lo -

gi as na so ci e da de do fu tu ro, mas, como es tu di o so

do as sun to, pen sa nas ten dên ci as pe las qua is as

na no tec no lo gi as vão avan çan do para en ten der e

pre pa rar-se en quan to par te des ta so ci e da de. “A

idéia de que to dos po de mos ser ci bor gues não é

tão di fí cil de ima gi nar, se pen sar mos em co i sas

como ci rur gi as plás ti cas, va ci nas, len tes de con ta -

to, pró te ses de to dos os ti pos, tra ta men tos de sa ú -

de, ma lha ção, en tre tan tas ou tras prá ti cas de

al te ra ção cor po ral co muns em nos sa so ci e da de.

Mes mo se re du zir mos a de fi ni ção de ci bor gue

para in te ra ções en tre má qui nas ar ti fi ci a is e nos sos

cor pos, como mar ca-pas sos, ain da as sim te mos

mu i tos exem plos do co ti di a no de tec no lo gi as que

per mi tem uma cer ta ‘ci bor gui za ção’”, de cla rou o

pesquisador.

IHU On-Line – Alguns es tu di o sos acre di tam 

que todo ser hu ma no é po ten ci al men te um

ci bor gue, re sul ta do da união en tre na no tec -

no lo gi as e en ge nha ria ge né ti ca. Para o se -

nhor, o de sen vol vi men to avan ça do das na -

no tec no lo gi as al te ra o modo de vida da so -

ci e da de atu al? E como ele de ve rá atu ar na

so ci e da de do fu tu ro?

Mar ko Mon te i ro – Pri me i ra men te, é di fí cil di zer

com qual quer pre ci são como será o ser hu ma no

do fu tu ro. O má xi mo que po de mos fa zer é ima gi -

nar os fu tu ros pos sí ve is e, es pe ci al men te, como

es tu di o sos, ten tar an te ci par ten dên ci as, a fim de fi -

car mos me lhor pre pa ra dos en quan to so ci e da de.

A idéia de que to dos po de mos ser ci bor gues não é 

tão di fí cil de ima gi nar, se pen sar mos em co i sas

como ci rur gi as plás ti cas, va ci nas, len tes de con ta -

to, pró te ses de to dos os ti pos, tra ta men tos de sa ú -

de, ma lha ção, en tre tan tas ou tras prá ti cas de

al te ra ção cor po ral co muns em nos sa so ci e da de.

Mes mo se re du zir mos a de fi ni ção de ci bor gue

para in te ra ções en tre má qui nas ar ti fi ci a is e nos sos

cor pos, como mar ca-pas sos, ain da as sim te mos

mu i tos exem plos do co ti di a no de tec no lo gi as que

per mi tem uma cer ta “ci bor gui za ção”. Ou seja,

esse fe nô me no in de pen de de tec no lo gi as mais re -

cen tes, como a nano e a bi o tec no lo gia. A no vi da -

de des sas duas é a de tra zer a pro mes sa de

al te ra ções no ní vel mo le cu lar, seja em se res vi vos

(como ani ma is trans gê ni cos) ou ob je tos ina ni ma -
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dos (nano par tí cu las de ouro e pra ta), que co me -

çam a ter im pac tos im por tan tes em áre as como

agri cul tu ra e sa ú de. Esse tipo de con tro le a cada

dia mais com ple to dos pro ces sos “na tu ra is” pro -

me te tor nar essa du a li da de (na tu re za e cul tu ra)

cada vez mais di fi cil de per ce ber, e pro me te mul ti -

pli car o nú me ro de ci bor gues com os qua is ja li da -

mos atu al men te, tor nan do-os ain da mais uma

par te inseparável do nosso cotidiano.

IHU On-Line – Por mais que as na no tec no lo -

gi as pos sam se de sen vol ver mu i to mais,

elas es tão bas tan te pre sen tes no nos so co ti -

di a no atu al. Ca mi nha mos para uma so ci e -

da de pós-mo der na? Como o se nhor de fi ne

essa so ci e da de pós-mo der na?

Mar ko Mon te i ro – Bom, ain da que seja difí cil

de fi nir o que seja pós-mo der no, esse ter mo re fe -

re-se ge ral men te a um mo vi men to in te lec tu al que

in flu en ci ou a ar qui te tu ra, as ar tes e dis ci pli nas

aca dê mi cas das hu ma ni da des des de a te o ria li te -

rá ria até as Ciên ci as So ci a is. Os pós-mo der nos

ques ti o nam as for mas de pen sar di tas mo der nas,

ba se a das em meta-nar ra ti vas abran gen tes (como

re li gião, ciên cia) e pos tu lam que os uni ver sa is do

mo der nis mo (su je i to, ob je ti vi da de, so ci e da de) de -

vam ser des cons tru í dos, como for ma de re ve lar

re la ções de po der e pres su pos tos ocul tos. As na -

no tec no lo gi as, atu al men te, co me çam a ter im pac -

to es pe ci al men te no de sen vol vi men to de no vos

ma te ri a is (como a in cor po ra ção de na no tu bos de

car bo no em me ta is e ce râ mi cas), na mi ni a tu ri za -

ção de com po nen tes ele trô ni cos e co me ça a ser

uti li za do na me di ci na e quí mi ca tam bém. Cre io

que, com o de sen vol vi men to ma i or da na no tec -

no lo gia e do cres cen te con tro le que pos su í mos so -

bre pro ces sos na tu ra is, o tipo de pen sa men to que

mu i tos cha mam de pós-mo der no pode ilu mi nar

essa que bra de fron te i ras en tre hu ma no/não-hu -

ma no e en tre na tu ral/ar ti fi ci al.

IHU On-Line – Se o ho mem tem uma ten -

dên cia cada vez ma i or de trans for mar-se

em ci bor gue, que ti pos de re in ven ções do

cor po já es tão sen do fe i tas na so ci e da de

tec no ló gi ca con tem po râ nea? Que con se -

qüên ci as essa trans for ma ção po de rá ter na

so ci e da de?

Mar ko Mon te i ro – Alte ra ções cor po ra is são co -

muns na ma i or par te das so ci e da des hu ma nas.

Des de ta tu a gens, es ca ri fi ca ções, exer cí ci os fi si cos,

pi er cings, até as al te ra ções tec no ló gi cas mais co -

muns a nos sa so ci e da de oci den tal e tec no ci en tí fi -

ca. Os im pac tos que as na no tec no lo gi as po dem

ter em ter mos de al te rar o cor po ain da não es tão

to tal men te cla ras, mas mu i tos teó ri cos pre vê em

que po de re mos cor ri gir com pre ci são se qüên ci as

de DNA de fe i tu o sas ou cri ar nano-má qui nas que

pos sam efe tu ar in ter ven ções ci rúr gi cas an tes im -

pos sí ve is. Além dis so, já exis tem tes tes para a cri a -

ção de no vas dro gas que se be ne fi ci am dos co -

nhe ci men tos das in te ra ções en tre mo lé cu las e cé -

lu las no ní vel na no mé tri co. Assim como pro mes -

sas de uma re vo lu ção na área da sa ú de, mu i tos

teó ri cos aler tam para os pe ri gos de uma na no tec -

no lo gia que fuja ao con tro le da ciên cia, es pa lhan -

do no vas par ti cu las tó xi cas no meio am bi en te e al -

te ran do a es pé cie de for ma ir re ver sí vel. Pen sa do -

res como Bill Joy2 já vêm aler tan do para o pe ri go

de nano-má qui nas auto-re pli can tes que po dem

fu gir ao nos so con tro le, e mo vi men tos am bi en ta -

lis tas vêm cla man do por uma mo ra tó ria a al gu -

mas pes qui sas.

IHU On-Line – De po is de tan tas trans for ma -

ções e cri a ções, po de rá o ho mem per der seu 

es pa ço para os na no ro bôs?

Mar ko Mon te i ro – Alguns in te lec tu a is, como o já 

ci ta do Bill Joy, acre di tam que má qui nas su per in -

te li gen tes po dem um dia ame a car a es pé cie hu -

ma na, um aler ta que tam bém re fe re-se à cres cen te 

ve lo ci da de do de sen vol vi men to tec no ló gi co e à

nos sa ina bi li da de de adap ta ção. Eu, pes so al men -

te, não cre io que o pe ri go mais ime di a to ve nha

dos na no ro bôs, que ain da são uma pos si bi li da de

teó ri ca nun ca efe ti va da, mas da cres cen te e in vi sí -
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2 Bill Joy: ci en tis ta da com pu ta ção es ta du ni den se. Mos trou-se pre o cu pa do com os efe i tos das tec no lo gi as emer gen tes em seu ar -
ti go “Why the fu tu re do esn’t need us”, pu bli ca do na re vis ta Wi red, im pac ta do pe los es cri tos de The o do re Kaczynski. Pos te ri o -
men te, fun dou um fun do de ca pi tal de ris co des ti na do a in ver ter as for tu nas tec no ló gi cas a par tir de um en fo que de pre ven ção
se cun dá ria. (Nota da IHU On-Line)



vel “na no po lu i ção”. Re fi ro-me ao con ta to que po -

de mos ter com na no par tí cu las que po dem atra -

ves sar as mem bra nas ce lu la res e afe tar nos sos

or ga nis mos de for mas des co nhe ci das. No vas dis -

ci pli nas, como a na no to xi co lo gia, es tão co me çan -

do a in ves ti gar os po ten ci a is pe ri gos para o meio

am bi en te de subs tân ci as na na no es ca la que co -

me çam a ser des pe ja das na água e em de pó si tos

de lixo. Ou seja, te mos ta re fas mu i to mais ime di a -

tas a cum prir do que te mer os na no ro bôs.

IHU On-Line – Como o ci bor gue pode ser

uti li za do como um re cur so he u rís ti co, em

sua opi nião?

Mar ko Mon te i ro – O ci bor gue ser ve como re cur -

so he u rís ti co na me di da em que per mi te que per -

ce ba mos pro ces sos que des res pe i tam as tra di ci o -

na is di vi sões en tre na tu ral e ar ti fi ci al. As nano e

bi o tec no lo gi as, por exem plo, con se guem atu ar de 

for ma “ar ti fi ci al” em pro ces sos que en ten de mos

como “na tu ra is”. Se ria uma plan ta de mi lho trans -

gê ni ca com ple ta men te na tu ral ou com ple ta men te

ar ti fi ci al? O que di zer da ove lha Dolly?3 Com a

mul ti pli ca ção des sas ca pa ci da des, as ciên ci as so -

ci a is pre ci sam de sen vol ver fer ra men tas teó ri cas

que per mi tam a aná li se das in te ra ções en tre tec -

no lo gi as e so ci e da des para além de en ten di men -

tos mais tra di ci o na is. As no vas tec no lo gi as re pro -

du ti vas são um exem plo mar can te des se tipo de

pro ces so: com o avan ço de tec no lo gi as de se le ção 

de em briões ou de de fi ni ção de do en ças em ní vel

ge né ti co, como po de mos en ten der es co lhas re -

pro du ti vas, no vas for mas de fa mí lia e per cep ções

acer ca da sa ú de? Em ter mos ra ci a is, dis cur sos

ci en tí fi cos co me çam a al te rar as for mas pe las

qua is os bra si le i ros en ten dem-se como “bran cos”

e “ne gros”, en tre ou tras ca te go ri as. Ne nhum des -

ses pro ces sos pode ser en ten di do de for ma ade -

qua da se de i xar mos de ques ti o nar as tec no lo gi as

que par ti ci pam des ses pro ces sos; pro ces sos que

são, an tes de tudo, so ci a is.

IHU On-Line – Com o de sen vol vi men to das

na no tec no lo gi as e en ge nha ria ge né ti ca mo -

di fi can do as so ci e da des, como fica a éti ca?

Mar ko Mon te i ro – Dis ci pli nas como a bi oé ti ca

de ve rão le var em con ta essa mul ti pli ca ção de ci -

bor gues e de pro ces sos que são pos si bi li ta dos por

no vas tec no lo gi as. Cre io que ques tões éti cas que

en vol vem a tec no lo gia, como aque las re la ti vas à

agri cul tu ra trans gê ni ca e à pes qui sa com cé lu -

las-tron co, por exem plo, são des de já as sun tos im -

por tan tes e po lê mi cos no Bra sil. O que fal tam são

com pre en sões mais ri cas des ses pro ces sos que

pos sam in for mar tan to o pú bli co em ge ral quan to

os to ma do res de decisão.

IHU On-Line – A ge né ti ca, a na no tec no lo -

gia, a clo na gem, a ci ber né ti ca e as tec no lo -

gi as de com pu ta dor são par te de uma vi são

pós-hu ma na, que não acre di ta que a bi o lo -

gia seja um des ti no, por que não exis ti ria

uma “lei na tu ral”. Que ti pos de dis cus sões

de vem ser fe i tas para que pos sa mos dis tin -

guir en tre as trans for ma ções que são edi fi -

can tes e as que são des tru ti vas?

Mar ko Mon te i ro – A fi gu ra do ci bor gue se ria útil

para dar mais cor po a dis cus sões so bre o que se ria 

pós-hu ma no. Quem de fi ni rá o que é des tru ti vo ou 

pro du ti vo se rão os ato res so ci a is en vol vi dos, e

não um pa drão uni ver sal que pos sa ser vir de bula

ou guia ne u tro. O que é in dis pen sá vel é um de ba -

te pú bli co mais in for ma do e mais cla ro a res pe i to

de como as tec no lo gi as es tão par ti ci pan do de pro -
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3 A ove lha Dolly foi o pri me i ro ma mí fe ro a ser clo na do com su ces so a par tir de uma cé lu la adul ta. Dolly foi cri a da por in ves ti ga -
do res do Insti tu to Ros lin, na Escó cia, onde vi veu toda a sua vida. Os cré di tos pela clo na gem fo ram da dos a Ian Wil mut, mas
este ad mi tiu, em 2006, que Ke ith Camp bell se ria na ver da de o ma i or res pon sá vel pela clo na gem. Dolly foi ge ra da a par tir de
cé lu las ma má ri as de uma ove lha adul ta com cer ca de seis anos, atra vés de uma téc ni ca co nhe ci da como trans fe rên cia so má ti ca 
de nú cleo. Ape sar das suas ori gens, Dolly teve uma vida nor mal de ove lha e deu à luz dois fi lho tes, sen do cu i da do sa men te ob -
ser va da em to das as fa ses. Em 1999, foi di vul ga do, na re vis ta Na tu re, que Dolly po de ria ter a de sen vol ver for mas de en ve lhe ci -
men to pre co ce, uma vez que os seus te ló me ros eram mais cur tos que os das ove lhas nor ma is. Esta ques tão ini ci ou uma ace sa
dis pu ta na co mu ni da de ci en tí fi ca so bre a in fluên cia da clo na gem nos pro ces sos de en ve lhe ci men to, que está ain da hoje por re -
sol ver. Em 2002, foi anun ci a do que Dolly so fria de um tipo de ar tri te de ge ne ra ti va, o que foi in ter pre ta do por al guns sec to res
como si nal de en ve lhe ci men to. Dolly foi aba ti da em fe ve re i ro de 2003, para evi tar a sua mor te do lo ro sa por uma in fec ção pul -
mo nar in cu rá vel. (Nota da IHU On-Line)



ces sos so ci a is, para que, de for ma de mo crá ti ca,

tais de fi ni ções pos sam ocor rer.

IHU On-Line – A so ci e da de atu al está cada

vez mais de pen den te das má qui nas e das

tec no lo gi as para acom pa nhar o de sen vol vi -

men to do mun do. No en tan to, essa mes ma

so ci e da de nega essa de pen dên cia. Por que

a pes soa hu ma na pre ci sa fa zer essa ne ga -

ção para afir mar sua hu ma ni da de, em sua

opi nião?

Mar ko Mon te i ro – Te mos di fi cul da de de ima gi -

nar a con di ção hu ma na como algo “ar ti fi ci al” ou

“tec no ló gi co”. A di vi são en tre na tu ral e ar ti fi ci al

ain da per me ia as nos sas vi sões a res pe i to do mun -

do, ain da que ela es te ja sen do sub ver ti da em di -

ver sas ins tân ci as. Tal vez as ge ra ções fu tu ras não

sin tam essa mes ma ne ces si da de, mas não há

modo de sa ber ao cer to.

IHU On-Line – Para o se nhor, o de sen vol vi -

men to da tec no ciên cia e das na no tec no lo -

gi as são uma dis to pia ou uma uto pia?

Vi ve re mos num mun do di fe ren te do que

co nhe ce mos?

Mar ko Mon te i ro – Estou cer to de que o mun do

dos nos sos fi lhos será bem di fe ren te da que le em

que vi ve mos ago ra. A ve lo ci da de do de sen vol vi -

men to ci en tí fi co e tec no ló gi co está au men tan do e

isso vem ten do efe i tos dra má ti cos na for ma como

vi ve mos. O exem plo da inter net é um dos mu i tos:

tec no lo gia bem re cen te, ela já re vo lu ci o nou di ver -

sos as pec tos da nos sas in te ra ções com o mun do e

com ou tras pes so as. Com o de sen vol vi men to de

nano e bi o tec no lo gi as, tais mu dan ças pro me tem

ser ain da mais drás ti cas, mas se se rão utó pi cas ou

dis tó pi cas de pen de do nos so es for ço de com pre -

en der e de fi nir que tipo de fu tu ro que re mos.
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“Eu mes mo, de cer ta for ma, já sou uma esp écie de ci bor gue”

Entre vis ta com Ri chard Dul ley

Ri chard Dul ley é agrô no mo, com mes tra do

em De sen vol vi men to Agrí co la, pelo Cen tro de Pós-

Gra du a ção em De sen vol vi men to Agrí co la, e dou -

tor em Ciên ci as So ci a is, pela Uni ver si da de Esta -

du al de Cam pi nas (Uni camp). É pes qui sa dor do

Insti tu to de Eco no mia Agrí co la (IEA). É au tor de

Po lí ti cas es ta du a is para a agri cul tu ra: São

Pa u lo, 1930-80 (São Pa u lo: Insti tu to de Eco no -

mia Agrí co la, 1995), Na no tec no lo gia, so ci e da -

de e meio am bi en te (São Pa u lo: Xamã, 2007) e

Re vo lu ção in vi sí vel (São Pa u lo: Xamã, 2007).

“Os ris cos das na no tec no lo gi as para o meio

am bi en te de vem-se ao fato de que não exis te ne -

nhum tipo de re gu la ção quan to à re a li za ção de

pes qui sas la bo ra to ri a is e mu i to me nos para o lan -

ça men to de pro du tos no mer ca do para o con su -

mi dor com com po nen tes na no tec no ló gi cos”,

afir ma o pro fes sor Ri chard Dul ley, na en tre vis ta

con ce di da à IHU On-Line e pu bli ca da nas No tí -

ci as do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/

ihu), em 28 de fe ve re i ro de 2008, so bre a re la ção

das na no tec no lo gi as e o meio am bi en te. Com o

cres cen te cres ci men to das pes qui sas e da apli ca -

ção das na no tec no lo gi as, a pre o cu pa ção em tor no 

des sa área de co nhe ci men to tam bém tem ge ra do

inú me ras dis cus sões. Des sa for ma, na en tre vis ta

que se gue, Dul ley fa lou so bre a in ser ção dos con -

ce i tos de meio am bi en te, na tu re za e re cur sos na -

tu ra is na con cep ção das na no tec no lo gi as, dos

ris cos des se cam po e da re la ção de éti ca e con tro le 

com a nova ciên cia.

A gran de pre o cu pa ção de Dul ley é em re la -

ção a quem terá aces so a essa tec no lo gia, o que ela 

per mi ti rá e de quem será ex clu í do dos seus be ne fí -

ci os por fal ta de re cur sos fi nan ce i ros. “Eu mes mo,

de cer ta for ma, já sou uma es pé cie de ci bor gue,

pois ope rei a ca ta ra ta das duas vis tas e pas sei de

uma si tu a ção em que ti nha nove gra us de mi o pia

para pra ti ca men te zero, re cu pe ran do to tal men te

e mi nha vi são nor mal. Não hou ves se as tec no lo -

gi as que per mi ti ram isso, eu es ta ria inu ti li za do e

com uma pés si ma qua li da de de vida. O pro ble ma 

do pós-hu ma no será o do aces so”, acre di ta o

pes qui sa dor.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as prin ci pa is

di fe ren ças en tre os con ce i tos de na tu re za,

ambi en te, meio am bi en te, re cur sos na tu -

ra is e re cur sos am bi en ta is a par tir da in tro -

du ção das na no tec no lo gi as nes te meio?

Ri chard Dul ley – Estas con si de ra ções de cor re -

ram da ne ces si da de que tive ao ela bo rar mi nha

tese de dou to ra do, em di fe ren ci ar esse ter mos

uma vez que os tex tos os tra ta vam como si nô ni -

mo. Por tan to, não sig ni fi ca que eu es te ja cer to,

mas é a mi nha vi são. Na tu re za se ria tudo o que

exis te, te nha o ser hu ma no co nhe ci men to ou não. 

Já am bi en te se ria tudo aqui lo que com pre en de a

na tu re za e que é co nhe ci do pela raça hu ma na

(para não di zer pelo ho mem). Já meio am bi en te

se ria for ma do por ele men tos que são ne ces sá ri os

à so bre vi vên cia de cada uma das es pé ci es co nhe -

ci das pela raça hu ma na.

Assim te ría mos tan tos me i os am bi en tes

quan tas fo rem as es pé ci es co nhe ci das. Ha ve ria,

por tan to, por exem plo, o meio am bi en te das mi -

nho cas que com pre en dem os ele men tos do am -

bi en te que lhes são in dis pen sá ve is a sua vida e

re pro du ção. Os se res hu ma nos te ri am o seu meio

am bi en te tam bém. A soma de to dos os me i os am -

bi en te das es pé ci es co nhe ci das com po ri am o am -

bi en te. Já re cur sos na tu ra is se ri am os ele men tos
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do meio am bi en te hu ma no vis tos mais sob o pon -

to de vis ta eco nô mi co e da pro du ção de ri que zas.

O ter mo re cur so am bi en tal, na re a li da de, se re fe re 

aos mes mos re cur sos na tu ra is, mas vis to mais sob

o pris ma da pre ser va ção de les, co lo can do o fa tor

eco nô mi co num se gun do pla no, ou até mes mo o

excluindo.

IHU On-Line – Qu a is são suas pers pec ti vas

e suas pre vi sões de ris cos para essa re la ção

en tre na no tec no lo gi as e meio am bi en te?

Ri chard Dul ley – Os ris cos das na no tec no lo gi as

para o meio am bi en te de vem-se ao fato de que

não exis te ne nhum tipo de re gu la ção quan to à re a -

li za ção de pes qui sas la bo ra to ri a is e mu i to me nos

para o lan ça men to de pro du tos no mer ca do para

o con su mi dor com com po nen tes na no tec no ló gi -

cos. Na re a li da de, da mes ma for ma que ocor reu

com os agro tó xi cos e ali men tos trans gê ni cos, a

po pu la ção está con su min do pro du tos sem que se

te nha uma no ção exa ta dos pos sí ve is im pac tos

ne ga ti vos so bre a sa ú de hu ma na, dos ani ma is e

tam bém em re la ção ao meio am bi en te. Bas ta lem -

brar que até al guns anos era per mi ti do, den tro de

cer tos li mi tes, a pre sen ça de tra ços de re sí du os em

ali men tos do DDT (si gla de Di clo ro-Di fe nil-Tri clo -

ro e ta no) e de po is des co bri ram que era can ce rí ge -

no e ele foi to tal men te pro i bi do em to dos os

pa í ses. E aque las pes so as que fo ram con ta mi na -

das ou mor re ram? Qual foi a con se qüên cia para

as em pre sas de agro tó xi cos?

IHU On-Line – Enquan to as na no tec no lo gi -

as são vis tas como uma evo lu ção para aca -

bar com a po lu i ção, tam bém são vis tas com 

maus olhos por não sa ber mos suas con se -

qüên ci as no meio am bi en te e na tu re za.

Como o se nhor vê a in ser ção das na no tec -

no lo gi as den tro da área da sa ú de?

Ri chard Dul ley – As na no tec no lo gi as apa ren te -

men te apre sen tam em re la ção às bi o tec no lo gi as

mais van ta gens po ten ci a is, ain da que os ris cos

pos sam ser mu i to ma i o res, pois as bi o tec no lo gi as

abran gem ape nas al guns se to res da vida e das ati -

vi da des hu ma nas. Já as na no tec no lo gi as e mais

ain da as na no bi o tec no lo gi as (que con se guem

unir o vivo com o não vivo) são de al can ce ho ri -

zon tal atin gin do pro fun da men te to das as ati vi da -

des hu ma nas. E, ade ma is, as for mu la ções de

pro du tos na no tec no ló gi cos po dem ter efe i tos to -

tal men te des co nhe ci dos, pois há in for ma ções de

que os ele men tos quí mi cos na es ca la nano apre -

sen tam pro pri e da de fí si cas, quí mi cas e bi o ló gi cas

com ple ta men te di fe ren tes da for mu la ção ma cro

ou na es ca la nor mal.

IHU On-Line – E como a éti ca deve ser vis ta

a par tir des sa nova re la ção?

Ri chard Dul ley – Con si de ra-se que a no ção so -

bre éti ca que pre do mi na na so ci e da de está mu i to

pró xi ma do sen so co mum, con fun din do com o

que é le gal, mo ral, di le ma en tre as pec tos po si ti vos

e ne ga ti vos, ris co de per da de opor tu ni da de de

avan ço tec no ló gi co para o país, fa zen do da éti ca

uma aná li se de cus to ver sus be ne fí cio, con for me

apon ta Jean-Pi er re Du puy,4 que con si de ra que:

“Um pri me i ro erro a de nun ci ar é aque le que

con sis te em con fun dir éti ca e pru dên cia, e em

com pre en der ‘pru dên ci a’ como ges tão ra ci o nal

do ris co. 90% dos re la tó ri os, ar ti gos ou li vros que

se pode con sul tar so bre esse as sun to co me tem

esse erro. Pois é um erro tão gra ve quan to aque le

que co me te ria um fí si co que não fi zes se a di fe ren -

ça en tre mas sa e peso. É um erro sé rio tra tar ques -

tões éti cas em ter mos de ba lan ço en tre cus tos e

be ne fí ci os, ou seja, re du zir a éti ca a uma es pé cie

de cál cu lo eco nô mi co am pli a do. Num dos pra tos

da ba lan ça, co lo cam-se os be ne fí ci os que se es pe -

ra do pro gres so tec no ló gi co e eco nô mi co e, no

ou tro, os cus tos. A in cer te za afeta mais o segundo

prato que o primeiro e é, evidentemente, em

termos de risco que o apreendemos”.

As di fe ren ças exis ten tes en tre éti ca e mo ral,

as sim ex pli ci ta das por Ro sas (2002):

1) Éti ca é prin cí pio, mo ral são as pec tos de

con du tas es pe cí fi cas;
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4 Jean-Pi er re Du puy: nas ci do em Pa ris, é di re tor de Pes qui sas do Cen tro Na ci o nal de Pes qui sa Ci en tí fi ca (CNRS), pro fes sor da
Esco la Po li téc ni ca de Pa ris, na qual fun dou o Gru po de Pes qui sa so bre a Ciên cia e a Éti ca e fun dou e di ri giu o cen tro de pes qui -
sa em Epis te mo lo gia Apli ca da, CRIA (1982-1999). É tam bém pro fes sor de Fi lo so fia So ci al e Po lí ti ca na Uni ver si da de de Stan -
ford. (Nota da IHU On-Line)



2) Éti ca é per ma nen te, mo ral é tem po ral;

3) Éti ca é uni ver sal, mo ral é cul tu ral;

4) Éti ca é re gra, mo ral é con du ta da re gra;

5) Éti ca é te o ria, mo ral é prá ti ca.

IHU On-Line – Para o se nhor, como as na -

no tec no lo gi as de vem ser con tro la das e por

quem?

Ri chard Dul ley – Veja, essa ques tão é fun da -

men tal, pois, de pen den do de quem é per gun ta do

e do que faz em re la ção às na no tec no lo gi as (sem -

pre no plu ral, pois são mu i tas for mas), a vi são so -

bre o con tro le va ria. Os pes qui sa do res que tra ba -

lham di re ta men te com as nano con si de ram que

quem não en ten de não deve opi nar. É mais ou

me nos o que ocor re em re la ção CNTBio. Alguns

acham que pes so as como você e eu que não en -

ten dem do “ris ca do” de vem “fi car no seu lu gar”

con fi an do na sa be do ria dos ci en tis tas. Há ou tros,

en tre tan to, en tre os qua is me co lo co que con si de -

ram que a so ci e da de or ga ni za da TEM O DIREITO

de opi nar a e de ci dir por onde deve ir o avan ço

tec no ló gi co com base nas ques tões de quem vai fi -

car de fora das van ta gens?, quem vai ga nhar?,

quem vai per der?, quem vai lu crar?, quem terá

pre ju í zo? etc.

IHU On-Line – As na no tec no lo gi as de vem

ser li mi ta das, ou seja, usa das ape nas para

uma ou ou tra área?

Ri chard Dul ley – As nano se rão apli ca das às

mais di ver sas áre as das ati vi da des hu ma nas, pois

se tra ta de ino va ção de al can ce ho ri zon tal ao con -

trá rio das bi o tec no lo gi as, que são de al can ce mais

ver ti cal, ou seja, não são apli cá ve is a to das as ati -

vi da des hu ma nas. Não é, por tan to, uma ques tão

de de ver ou não. Isso irá acon te cer, e a ques tão re -

la ci o na-se mais com a per gun ta an te ri or: quem es -

ta rá no con tro le?

IHU On-Line – A re la ção que sur ge en tre a

tec no ciên cia con tem po râ nea e von ta de

de ul tra pas sar cada vez mais os li mi tes

do ser hu ma no po dem ge rar uma mu ta ção

an tro po ló gi ca?

Ri chard Dul ley  – Cre io que o pós-hu ma no será

cada vez mais uma re a li da de. Eu mes mo, de cer ta

for ma, já sou uma es pé cie de ci bor gue, pois ope -

rei a ca ta ra ta das duas vis tas e pas sei de uma si tu -

a ção em que ti nha nove gra us de mi o pia para

pra ti ca men te zero, re cu pe ran do to tal men te a mi -

nha vi são nor mal. Não hou ves se as tec no lo gi as

que per mi ti ram isso, eu es ta ria inu ti li za do e com

uma pés si ma qua li da de de vida. O pro ble ma do

pós-hu ma no será o do aces so. Quem terá aces so?

E quem será ex clu í do dos seus be ne fí ci os por fal ta

de re cur sos fi nan ce i ros?
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O an tro po cen tris mo se es bo roa cada vez mais

Entre vis tas com Atti co Chas sot

Atti co Chas sot é li cen ci a do em Qu í mi ca,

mes tre em Edu ca ção, pela Uni ver si da de Fe de ral

do Rio Gra ne do Sul (UFRGS), dou tor em Edu ca -

ção, pela UFRGS, e pós-dou tor, pela Uni ver si da de

Com plu ten se de Ma dri. Escre veu di ver sos li vros,

en tre os qua is ci ta mos: Para que(m) é útil o en -

si no de Qu í mi ca? (Ca no as: ULBRA, 1995), Alfa -

be ti za ção ci en tí fi ca: ques tões e de sa fi os

para a edu ca ção (Ijuí: Edi to ra Uni juí: 2001) e A

Ciên cia é mas cu li na? É, sim se nho ra! (3. ed.

re vi sa da. São Le o pol do: Edi to ra Uni si nos, 2007).

Este úl ti mo foi tema do IHU Idéi as do dia 20 de

agos to de 2003, an tes mes mo de sua pu bli ca ção.

Atti co con ce deu duas en tre vis tas à IHU On-Line

so bre o tema das na no tec no lo gi as. Na pri me i ra,

pu bli ca da na edi ção 231, de 13 de agos to de

2007, Chas sot re fle te so bre o tema Do in fi ni ta -

men te pe que no ao in fi ni ta men te gran de, ques ti -

o nan do “Qu an tos de nós con se guem ope rar men -

tal men te com pre fi xo nano sim bo li za do por n,

ori gi na do do gre go nán nos, ‘de ex ces si va pe que -

nez’ ou nâ nos ‘a não’”. O tema é ins ti gan te e sus ci -

ta mu i tas per gun tas, afi nal de con tas quem de nós

não se sen te im pac ta do pe las mu dan ças que a na -

no tec no lo gia já está pro vo can do e ain da irá pro -

vo car em nos sas vi das? Ele re fle te so bre como as

na no tec no lo gi as fa rão o ser hu ma no re pen sar seu

pa pel e cen tra li da de no Uni ver so: “Mu i to pro va -

vel men te o an tro po cen tris mo se es bo roa cada vez

mais”, afir ma Chas sot. O tema des ta en tre vis ta foi

tam bém o tema da pa les tra de aber tu ra pro fe ri da

por Chas sot na aber tu ra do III Ci clo de Estu dos

De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel

e o de sa fi a dor mun do das na no tec no lo gi as, em

pre pa ra ção ao Sim pó sio Inter na ci o nal Uma So ci e -

da de Pós-Hu ma na? Pos si bi li da des e li mi tes das

na no tec no lo gi as, a ser re a li za do nos dias 26 a 29

de maio de 2008, na Uni si nos, pro mo ção do Insti -

tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU.

Na se gun da en tre vis ta, pu bli ca da na edi ção

233, de 27 de agos to de 2007, ele de sa fia: “Le van -

te o dedo quem tem zero de ci bor gue”. Se gun do

Chas sot, não há dú vi das: “Pelo aco pla men to que

te mos, por exem plo, à me mó ria de nos so com pu -

ta dor pes so al, que é um apên di ce de nos sa me mó -

ria or gâ ni ca, so mos to dos ci bor gues. Qu an tos há

que hoje não po dem vi ver no mun do sem de pen -

der de me mó ri as ele trô ni cas?”. Esta re fle xão de

Chas sot so bre os cada vez mais im per cep tí ve is li -

mi tes en tre o hu ma no e o não-hu ma no tam bém

fez par te do III Ci clo de Estu dos De sa fi os da Fí si ca

para o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel e o de sa fi a dor

mun do das na no tec no lo gi as, em pre pa ra ção ao

Sim pó sio Inter na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu -

ma na? Pos si bi li da des e li mi tes das na no tec no lo -

gi as, a ser re a li za do nos dias 26 a 29 de maio de

2008, na Uni si nos.

IHU On-Line – Como o in fi ni ta men te pe -

que no e o in fi ni ta men te gran de se re la ci o -

nam com as na no tec no lo gi as?

Atti co Chas sot – Tra zer essa te má ti ca à ses são

de aber tu ra ao III Ci clo de Estu dos De sa fi os da Fí -

si ca para o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel e o de sa fi a dor

mun do das na no tec no lo gi as é qua se um mo men -

to de pre pa rar as fer ra men tas para as ses sões que

se se guem. Na ver da de, o in fi ni ta men te gran de foi 

co lo ca do nes sa pri me i ra ses são para fa zer o con -

tra pon to com o in fi ni ta men te pe que no, as sun to

cen tral do Ci clo. A cen tra li da de das dis cus sões vai

co lo car ócu los, ou me lhor, mi cros có pi os para

olhar mun dos fan tas ti ca men te pe que nos que não
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só não fa zem par te de nos so co ti di a no como são

qua se im pos sí ve is de se ima gi nar. Qu an tos de nós 

con se guem ope rar men tal men te com pre fi xo

nano sim bo li za do por n, ori gi na do do gre go nán -

nos, “de ex ces si va pe que nez”, ou nâ nos “anão”,

ado ta do na 11ª Con fe rên cia Ge ral de Pe sos e Me -

di das, de 1960 (re so lu ção nº 12), equi va len te a

um mul ti pli ca dor 10-9, seja, mi lé si mo mi li o né si -

mo da uni da de in di ca da, por exem plo na no gra -

ma = um mi lé si mo mi li o né si mo do gra ma, ou

para um na nô me tro ou na no li tro.

IHU On-Line – Po de ria ci tar al guns exem -

plos de co i sas in fi ni ta men te gran des e in fi -

ni ta men te pe que nas para que tra ce mos um

pa ra le lo?

Atti co Chas sot – Há mu i tos exem plos para nos

fa mi li a ri zar mos com es sas di men sões. Qual é o

vo lu me, em na no li tros, de uma gota de água?

Algo da or dem 50 mi lhões de na no li tros. Nes ta

ses são ina u gu ral, va mos en trar em um mun do fic -

ci o nal. Ima gi nem (e ima gi nar é fa zer ima gem) to -

dos os ha bi tan tes da Ter ra (e aqui não é for ça de

ex pres são: são mais de 6 bi lhões de pes so as) con -

tan do as mo lé cu las de ape nas um cen tí me tro cú -

bi co (um dado com ares ta de 1 cm) de gás nas

con di ções nor ma is de tem pe ra tu ra e pres são ad -

mi tin do que cada pes soa con te duas mo lé cu las

por se gun do. Essa ta re fa exi gi ria mais de 70 anos.

Assim po de mos ten tar ima gi nar em que mun do

ope ram as na no tec no lo gi as. Para aden trar em

mun dos in fi ni ta men te gran des ao in vés de mi cros -

có pi os, va mos usar te les có pi os. Po de mos ilus trar

com as dis tân ci as in ter pla ne tá ri as. Por exem plo,

va mos ex pe ri men tar en ten der o sig ni fi ca do de

“ano-luz”, que não é me di da de tem po, mas de

dis tân cia.

IHU On-Line – Que avan ços na ciên cia es -

sas des co ber tas po dem tra zer?

Atti co Chas sot – Mu i to pro va vel men te, quan do

o Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU pro je tou, há

mais de um ano, esse even to, era por que que ria

que a co mu ni da de que gra vi ta na Uni si nos pu des -

se co nhe cer res pos tas a essa ques tão que você me

pro põe. Qu al quer prog nós ti co que me atre ves se

fa zer aqui e ago ra es ta ria avan çan do o si nal de

ma ne i ra in com pe ten te, pois não te nho o pre pa ro

da que les pro fis si o na is mu i to es pe ci a li za dos que

es ta rão nas pró xi mas ses sões.

IHU On-Line – Em nos so co ti di a no, qua is

se ri am as mu dan ças oca si o na das por tais

des co ber tas?

Atti co Chas sot – Tal vez bas tas se olhar mos a

mi ni a tu ri za ção do mun do tec no ló gi co que tes te -

mu nha mos. Veja as mi cro ci rur gi as, a mi ni a tu ri za -

ção dos su por tes de ar ma ze na men to de da dos: LP 

ao CD e des te ao Pen Dri ve, te mos a di mi nu i ção

do su por te fí si co con tra pon do-se ao au men to da

quan ti da de in for ma ções ar ma ze na das. Ve jam a

di mi nu i ção dos apa re lhos de te le fo nes mó ve is e a

ex pan são de seus re cur sos. Olhe mos a di mi nu i ção 

dos com pu ta do res, das cal cu la do ras. Mas de ve -

ria res pon der a essa per gun ta como res pon di à

an te ri or. Os pró xi mos con fe ren cis tas tra rão mu i to

me lho res res pos tas.

IHU On-Line – Como es sas es tru tu ras po -

dem fa zer o ho mem re pen sar seu pa pel e

cen tra li da de no uni ver so?

Atti co Chas sot – Mu i to pro va vel men te, o an tro -

po cen tris mo se es bo roa cada vez mais. Pa re ce

que au men ta o nos so con ven ci men to de ma i or

res pe i to ou pelo me nos ma i o res in ter ro ga ções

com os ou tros se res vi vos, tan to ani ma is como ve -

ge ta is. O res pe i to à vida dos ou tros vi ven tes tal vez

te nha sido um dos meus ma i o res apren di za dos

quan do olho es ses avan ços tec no ló gi cos.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum as pec to não ques ti o na do?

Atti co Chas sot – Ape nas gos ta ria de des ta car o

quan to o Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU tem

uma fun ção dis tin gui da na Uni si nos. Atre vo-me a

di zer que a re a li za ção des te III Ci clo de Estu dos

De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel

e o de sa fi a dor mun do das na no tec no lo gi as é mais

uma das mu i tas evi dên ci as de que o Hu ma ni tas

faz mu i ta di fe ren ça nes sa uni ver si da de, pois é ele

que a faz di fe ren te.
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“Le van te o dedo quem tem zero
de ci bor gue”

IHU On-Line – Os pos sí ve is “an drói des” do

fu tu ro, áge is e in te li gen tes, se rão ca pa zes

de de sen vol ver sen ti men tos hu ma nos? Até

que pon to a ciên cia e a tec no lo gia po de rão

avan çar?

Atti co Chas sot – Mu i to pro va vel men te, esse

seja um cam po de co nhe ci men to no qual é te me -

rá rio fa zer qual quer pre vi são. Qu an do Jú lio Ver -

ne5 es cre veu mu i to de seus li vros, não ima gi na ria

que se ria su pe ra do tão ra pi da men te. Aqui, as ilus -

tra ções se am pli am com dis cus sões so bre ci bor -

gues – en ten di dos como qual quer for ma de

aco pla men to en tre ser hu ma no e má qui na – e al -

guns exem plos da ro bó ti ca, par tin do de uma dis -

cus são qua se bi zan ti na so bre ba ti zar ou não

ro bôs. Mu i to pro va vel men te, en tre os le i to res des -

ta en tre vis ta, há aque les que têm mais ou me nos

de ci bor gues. Esse ter mo é da dé ca da de 1960, do 

sé cu lo XX, e foi cri a do pela jun ção das pa la vras

cyber ne tic or ga nism, usa do para de sig nar uma

cri a tu ra na qual há uma mis tu ra de par tes or gâ ni -

cas e me câ ni cas.6 Des de en tão, esse ter mo tem

sido usa do com mu i ta fle xi bi li da de. Ti mothy Le -

no ir,7 uma das pre sen ças anun ci a das para o Sim -

pó sio Inter na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu ma na?

Pos si bi li da des e li mi tes das na no tec no lo gi as,8 na

Uni si nos, no ano que vem, diz que ci bor gue é

“qual quer for ma de aco pla men to en tre ser hu ma -

no e má qui na”. Há os que clas si fi cam como ci bor -

gues pes so as com im plan tes como mar ca-pas sos,

pró te ses e até imu ni za ções por va ci nas, jun ta men -

te com or ga nis mos trans gê ni cos, pro du zi dos pela

bi o en ge nha ria. Assim, pelo aco pla men to que

te mos, por exem plo, à me mó ria de nos so com pu -

ta dor pes so al, que é um apên di ce de nos sa me -

mó ria or gâ ni ca, so mos to dos ci bor gues. Qu an tos

exis tem hoje que não po dem vi ver no mun do sem 

de pen der de me mó ri as ele trô ni cas. Le van te o

dedo quem tem zero de ci bor gue! Não es que çam

o quan to o te le fo ne ce lu lar é para al guns um aco -

pla men to que in flui na qua li da de de vida. Pen sem 

como mu i tos de nós (e eu me in cluo nes tes), usan -

do o com pu ta dor, te mos nos so hu mor di fe ren te

quan do não es ta mos co nec ta dos à rede. Hoje,

tam bém se fala no in ver so: a in tro du ção de par tes

de se res vi vos (não ne ces sa ri a men te hu ma no) em

má qui nas. Assim, um robô (= a má qui na) pode

ter pele, ca be los... de ani ma is.

IHU On-Line – O se nhor acha que os li mi tes

en tre hu ma no e não-hu ma no são qua se im -

per cep tí ve is, atu al men te?

Atti co Chas sot – Acre di to que sim. Tal vez me -

lhor seja di zer que nós, em mu i tas ações de nos so

co ti di a no, não per ce be mos a pre sen ça de ro bôs

em nos sas vi das. Nós não nos da mos con ta o

quan to eles nos ser vem e tam bém nos atra pa lham 

a cada mo men to. Cla ro que aque les que se ser -

vem da tec no lo gia são mais de pen den tes do que

os que não a usam. Esta se ma na, em fun ção de

uma ati vi da de aca dê mi ca aqui na Uni si nos, vi si -

tei, numa mes ma tar de, um acam pa men to e um

as sen ta men to do Mo vi men to Sem Ter ra (MST).

No pri me i ro, não ha via ener gia elé tri ca nem água

en ca na da. No se gun do, ha via in ter net e ou tros re -

cur sos da tec no lo gia. Nas duas si tu a ções, os ro bôs 

po dem ser ali e ní ge nas. Numa são com ple ta men te 
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5 Júlio Ver ne (1828-1905): es cri tor fran cês con si de ra do por crí ti cos li te rá ri os como o pre cur sor do gê ne ro de fic ção ci en tí fi ca. Em
seus li vros, fez pre di ções so bre o apa re ci men to de no vos avan ços ci en tí fi cos, como os sub ma ri nos, má qui nas vo a do ras e vi a gem à 
Lua. Entre suas obras mais fa mo sas, des ta ca mos, Vin te mil lé guas sub ma ri nas, es cri to em 1870. (Nota da IHU On-Line)

6 A pa la vra não está di ci o na ri za da na úl ti ma edi ção do Hou a iss. Está no Au ré lio Sé cu lo XXI: “Su pos to ser hu ma no ao qual se adap -
tam dis po si ti vos me câ ni cos que co man dam suas fun ções fi si o ló gi cas vi ta is”. Pode ser en con tra da com mais de ta lhes em http://en.wi -
ki pe dia.org/wiki/Cyborg. Na Wi ki pé dia, em por tu guês, o ver be te é mu i to re cen te, mas está bem com ple to. (Nota do en tre vis ta do)

7 Ti mothy Le no ir: fi ló so fo da ciên cia ame ri ca no, do cen te na Uni ver si da de de Duke, Esta dos Uni dos. Entre ou tros li vros, es cre -
veu, The stra tegy of life: Te le o logy and me cha nics in ni ne te enth cen tury ger man bi o logy (Dor drecht and Bos ton: D.
Re i del, 1982) e Insti tu in do a Ciên cia: a pro du ção cul tu ral das dis ci pli nas ci en tí fi cas (São Le o pol do: Edi to ra Uni si -
nos, 2004). Le no ir será um dos con fe ren cis tas do Sim pó sio Inter na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu ma na? Pos si bi li da -
des e li mi tes das na no tec no lo gi as, que acon te ce de 26 a 29 de maio de 2008, na Uni si nos. Con fi ra a pro gra ma ção do
even to no site do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU, www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)

8 O tema da con fe rên cia de Thi mothy Le no ir é “Bi o téc ni ca, no o téc ni ca e na no téc ni ca. Os de sa fi os para as ciên ci as hu ma nas”.
(Nota da IHU On-Line)



au sen tes, e por isso tal vez nem che guem po vo ar o

ima gi ná rio dos que vi vem em si tu a ção que lem bra 

o me di e vo. No en tan to, na ou tra si tu a ção se usu -

frui dos be ne fí ci os dos ro bôs quan do se usa, por

exem plo, um bus ca dor (Go o gle, Ya hoo) para fa -

zer uma pes qui sa na in ter net. Assim, para pre pa -

rar a fala que vou fa zer no III Ci clo de Estu dos

De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel

e o de sa fi a dor mun do das na no tec no lo gi as, mu i -

tos ro bôs me aju da ram – bus can do-me, com ve lo -

ci da des es pan to sas em bi bli o te cas de todo o

mun do (aqui todo o mun do não está em sen ti do

me ta fó ri co), tex tos, fi gu ras, re fe rên ci as –; ou tros

me atra pa lha ram, quan do me en vi a ram ví rus ou

men sa gens me ofe re cen do uma mi ría de de ar te fa -

tos que não me in te res sam. Alguém de mais ida de

há se re cor dar como se ini ci a va an tes uma pes qui -

sa. Ia-se à bi bli o te ca e se ma nu se a va re vis tas para

ver como es ta va o es ta do da arte do ob je to de

nos sa in ves ti ga ção. Os mais afor tu na dos co me -

ti am esse fa zer aos bol sis tas de pes qui sa. Hoje,

quem faz isso com mu i to mais efi ciên cia são ro -

bôs, que vão a mi lha res de bi bli o te cas e em se gun -

dos nos di zem ter ma nu se a do mi lha res de

do cu men tos e lo ca li za do cen te nas de re fe rên ci as.

Aqui, há o de sa fio do hu ma no fren te ao não-hu -

ma no: so fis ti car mos, ou me lhor, re fi nar mos, aqui -

lo que so li ci ta mos aos ro bôs. Vale lem brar o que

sig ni fi ca em ter mos de re sul ta dos usar o Go o gle

Scho lar. So bre a nos sa não per cep ção de quem

faz o quê, re fi ro que um dia co men tei com um co -

le ga, que, como res pon de dor de ques tões de sala

de aula em um sí tio li ga do à PUC-Rio e ao Insti tu to 

Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,9 nun ca re ce bi qual -

quer agra de ci men to a mais de uma cen te na de

res pos tas ofe re ci das. Meu co le ga per gun tou-me:

“Já agra de ces te as bus cas que o Go o gle te faz?

Teus res pon den tes po dem achar que são ro bôs

que res pon dem as ques tões que te en vi am”.

IHU On-Line – Hans Mo ra vec, ci en tis ta Di -

re tor do Insti tu to de Ro bó ti ca da Uni ver si -

da de Car ne gie Mel lon, nos Esta dos Uni -

dos, fala da pos sí vel cri a ção de “se res”

com cé re bros hu ma nos em cor pos ro bó ti -

cos. Será pos sí vel, atra vés das na no tec no -

lo gi as, criar se res hí bri dos, um mis to de

má qui na e ho mens?

Atti co Chas sot – Devo con fes sar que não co -

nhe cia o Insti tu to de Ro bó ti ca da Uni ver si da de

Car ne gie Mel lon, mu i to me nos seu di re tor. Mas os 

ro bôs do Go o gle me le va ram até lá com fan tás ti ca

efi ciên cia. Ame a lha ram-me 65 boas re fe rên ci as

em 0,29 se gun do. Encon trei mu i tos as sun tos à

ques tão que tra zes. A ma i or par te dos ex pe ri men -

tos ali des cri tos pa re cem fic ção ci en tí fi ca, e há

uma si tu a ção pro sa i ca como esta: um li vro de um

alu no do Insti tu to de Ro bó ti ca da Uni ver si da de

Car ne gie Mel lon está des ti na do a fi car fa mo so

fora dos la bo ra tó ri os da es co la de ro bó ti ca. E não

se tra ta de um olhar in ves ti ga ti vo so bre os la ços do 

ins ti tu to com o De par ta men to de De fe sa dos Esta -

dos Uni dos: é um guia bem-hu mo ra do para com -

ba ter e so bre vi ver a uma re be lião de ro bôs. “Des de 

uma tor ra de i ra até o Exter mi na dor, qual quer má -

qui na po de ria se re be lar, por isso é tão cru ci al

apren der so bre a for ça e as fra que zas de cada robô

ini mi go”, avi sa o au tor Da ni el H. Wil son, em How

to sur vi ve a ro bot upri sing: tips on de fen ding your -

self aga inst the co ming re bel li on (New York: Blo -

oms bury, 2005), ou, numa tra du ção li vre, Como

so bre vi ver à re vol ta dos ro bôs: di cas de pro te ção

con tra a re be lião que virá. Quem qui ser acre di tar

acre di te. Nos úl ti mos dias, por exem plo, um dos sí -

ti os mais vi si ta do foi www.afra u de do se cu -

lo.com.br, que “pro va” que o fe i to es ta du ni den se

da che ga da do ho mem à Lua, em 1969, foi uma

fra u de. Assim, to dos te mos, ain da, di fi cul da des

para con vi ver com es tas re a li da des.

IHU On-Line – As na no tec no lo gi as pro pi ci a -

rão a cri a ção de se res to tal men te di fe ren -

tes do que hoje so mos? Que im pli ca ções

te re mos, no fu tu ro, en tre o hu ma no e o

não-hu ma no?
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Atti co Chas sot – Mu i to pro va vel men te, sim. As

im pli ca ções: vou co lo car duas bem ex tre ma das.

Um robô mata um hu ma no (algo mu i to pro vá vel)

com a ad mi nis tra ção de um me di ca men to em

dose equi vo ca da ou pela in du ção a um cho que

elé tri co, por exem plo. Ele irá a jul ga men to. A fic -

ção da es cri to ra bri tâ ni ca Mary Shel ley, com seu

Frank enste in ou “O mo der no Pro me teu”, es cri to

há qua se 200 anos, é qua se re a li da de. Te re mos

em bre ve uma éti ca e um cor po ju rí di co para ro -

bôs? Meu ou tro exem plo de nos sas di fi cul da des

de con vi vên cia é bem mais ba nal: mu i to bre ve -

men te, os jo ga do res de fu te bol por ta rão nas ca ne -

las chips que se co mu ni ca rão a com pu ta do res,

onde ro bôs ana li sa rão e de ci di rão a ar bi tra gem

dos lan ces. Pro va vel men te, con ti nu a re mos a ex -

co mun gar (e li te ral men te isso só va le ria se os ro -

bôs fos sem ba ti za dos) a mãe do juiz, digo, o

cri a dor dos ro bôs, pois cla ro que, no gol que foi

anu la do, se o ata can te for do nos so time, ele não

es ta va im pe di do. Mas se foi do time ad ver sá rio, o

robô está co ber to de razões.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is li mi -

tes que o ser hu ma no en fren ta, atu al men te

com as na no tec no lo gi as?

Atti co Chas sot – Acre di to que os li mi tes são de

duas or dens. Um de les é o ci en tí fi co-tec no ló gi co:

as pos si bi li da des li mi ta das de mi ni a tu ri za ção.

Esse as sun to eu abor dei na pri me i ra fala des te Ci -

clo.10 O ou tro é mais com ple xo: ele está fun da -

men ta do em as pec tos éti cos. Esse é um tema que

me re ce ser cada vê mais tra zi do aos fó runs de dis -

cus são e nis so te mos em nos sa Uni si nos au to ri da -

des re no ma das. Tal vez esse se gun do li mi te seja

mais com ple xo e de mais di fí cil apren di za do que o 

pri me i ro. Esti ma-se que em 2014 o mer ca do de

pro du tos co mer ci a is que in cor po ra rão a na no tec -

no lo gia terá 15% do va lor to tal da in dús tria ma nu -

fa tu re i ra. O que es ses da dos re pre sen tam e

sig ni fi cam para o fu tu ro? Eu não te nho ne nhu ma

con di ção de res pon der a essa per gun ta. Qu al quer

co i sa que eu dis ses se se ria mera especulação.

IHU On-Line – Como se dá a re la ção en tre

ciên cia e fé, quan do fa la mos em na no tec no -

lo gi as?

Atti co Chas sot – Não sei se aqui cabe com par tir

e achar algo par ti cu lar para as na no tec no lo gi as. O 

as sun to é re le van te. Vou re pe tir o que te nho dito

quan do tra ba lho com o en si no de ciên cia em sala

de aula, aqui na uni ver si da de, e que está mais ex -

ten sa men te apre sen ta do em meu li vro A Ciên cia é 

mas cu li na? É, sim se nho ra! (3. ed. re vi sa da. São

Le o pol do: Uni si nos, 2007). Há di fe ren tes pers -

pec ti vas para olhar mos o mun do na tu ral: po de -

mos fazê-lo com os ócu los das re li giões, dos mi tos, 

da ciên cia, do sen so co mum, do pen sa men to má -

gi co, dos sa be res po pu la res. Não afir ma mos qual

é o me lhor e mes mo que haja a ne ces si da de de

ex clu si vi da de, isto é, de nos va ler mos ape nas de

um des tes ócu los. Con si de re mos duas des sas

pers pec ti vas que tra zes na sua per gun ta: re li gião e

ciên cia. Estas, mes mo que te nham uma am bi ção

co mum de ofe re cer uma le i tu ra co e ren te do mun -

do sen sí vel, ocu pam o mes mo es pa ço: o do pen -

sa men to humano.

As re li giões afir mam a exis tên cia de uma ver -

da de glo bal, ima nen te, eter na, com ple ta, que tra -

ta tan to da na tu re za como do ho mem. Esta

ver da de só tem uma exi gên cia para crê-la: a fé. A

fé é o ne ces sá rio e su fi ci en te para a ace i ta ção da

ver da de in ques ti o ná vel. Os dog mas, ar ca bou ços

de uma de ter mi na da re li gião, de vem ser ace i tos

mes mo com o pres su pos to de pa ra dig mas inex pli -

cá ve is; e mais, in dis cu tí ve is. A ciên cia não tem a

ver da de, mas ace i ta al gu mas ver da des tran si tó -

ri as, pro vi só ri as em um ce ná rio par ci al onde os

hu ma nos não são o cen tro da na tu re za, mas ele -

men tos da mes ma. O en ten di men to des tas ver da -

des, e por tan to a não cren ça nas mes mas, tem

uma exi gên cia: a ra zão. É o ra ci o cí nio, isto é, o

uso da ra zão, a exi gên cia ful cral para o co nhe ci -

men to. Os pa ra dig mas de qual quer co nhe ci men to 

ci en tí fi co são cons tan te men te pos tos à pro va e

subs ti tu í dos quan do de i xam de ofe re cer ex pli ca -

ções con vin cen tes.
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E aqui pa re ce que se po dia pen sar em uma

não di co to mia. Não se ria aqui o es pa ço pri vi le gi a -

do das re li giões para o cha ma men to à con cór dia e 

à re cor da ção de prin cí pi os éti cos? Assim, não se

prog nos ti ca um cho que en tre o ra ci o na lis mo ci en -

tí fi co e a au to ri da de da fé. Ao con trá rio: à ciên cia

es ta ria re ser va do o pa pel de ex pli car e trans for mar 

o mun do, e às re li giões, en tre ou tras prá ti cas que

lhes são fun ções his tó ri cas, como a re-li ga ção dos

hu ma nos ao di vi no, es ta ria des ti na da, jun ta men te 

com ou tros gru pos or ga ni za dos de mo vi men tos

so ci a is, à ga ran tia de que essas transformações

sejam para melhor. Parece pouco? Ao contrário, é 

muito. São utopias, mas...
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A ro bó ti ca, a bi o tec no lo gia e a na no tec no lo gia

Entre vis ta com Luiz Alber to Oli ve i ra

Luiz Alber to Oli ve i ra é for ma do em Fí si ca,

pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ),

e pos sui mes tra do pela mes ma área, pelo Cen tro

Bra si le i ro de Pes qui sas Fí si cas (CBPF), onde tam -

bém ob te ve o tí tu lo de dou to ra do em Cos mo lo gia. 

Atu al men te, é pes qui sa dor do CBPF, no Rio de Ja -

ne i ro, onde tam bém atua como pro fes sor de His -

tó ria e Fi lo so fia da Ciên cia.

“No li mi te, o pró prio tra ba lho hu ma no se tor -

na ria dis pen sá vel (ou in con ve ni en te). Enfim, re a li -

zar-se-ia o so nho utó pi co da li ber ta ção do far do

do tra ba lho, mas com uma pe cu li a ri da de: a trans -

fe rên cia da es pé cie por ta do ra da for ça pro du ti va,

dos or ga nis mos hu ma nos para os ro bos sis te mas.

O im pac to des te as te rói de eco nô mi co nos con ver -

te ria em di nos sa u ros ma mí fe ros, ir re me di a vel men -

te ob so le tos, aguar dan do a ex tin ção auto-pro du-

zida.” Esta é uma das pre vi sões e con clu sões de

Luiz Alber to Oli ve i ra na en tre vis ta con ce di da à

IHU On-Line e pu bli ca da nas No tí ci as do Dia

do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 12 de

de zem bro de 2007.

Nes ta con ver sa, o fí si co fala so bre ques tões

re la ci o na das a seu ar ti go “So bre o caos e no vos

pa ra dig mas”. Ele re fle te so bre como a Te o ria do

Caos mu dou nos sos con ce i tos de mun do, so bre

uma pos sí vel hi bri di za ção en tre ho mens e má qui -

nas a par tir das tec no ciên ci as e so bre a par tir de

qua is pa ra dig mas po de mos pen sar as so ci e da des

fu tu ras. Para Luiz Alber to, “o que se en gen dra em

nos sa pós-mo der ni da de im pe li da pela ace le ra ção

tec no ló gi ca é a ar ti fi ci a li za ção ge ne ra li za da, que,

ao di lu ir as fron te i ras tra di ci o na is en tre na tu re za e

cul tu ra, su je i to e ob je to, in te ri o ri da de e ex te ri o ri -

da de, co me ça a nos con ver ter em hí bri dos de

humano e inumano”.

IHU On-Line – De que for ma ino va ções

como as Te o ri as do Caos mu da ram nos sos

con ce i tos so bre o mun do?

Luiz Alber to Oli ve i ra – Um dos avan ços mais

sig ni fi ca ti vos das Ma te má ti cas no sé cu lo XX se deu 

com o es ta be le ci men to das cha ma das Te o ri as do

Caos: re su mi da men te, a ve ri fi ca ção de que di fe -

ren ças mi nús cu las na con fi gu ra ção ini ci al es co lhi -

da para a evo lu ção de um sis te ma di nâ mi co po dem

con du zir a es ta dos fi na is vas ta men te dis tin tos, o

que im pli ca que em lon go pra zo o com por ta men -

to do sis te ma se tor na “caó ti co”. Tal in co men su ra -

bi li da de en tre pas sa do e fu tu ro é es pe ci al men te

im por tan te no caso de sis te mas com ple xos, ou

seja, com pos tos por mu i tos ele men tos ca pa zes de

fa zer mu i tas li ga ções en tre si, e que po dem exi bir

di ver sos ní ve is de or ga ni za ção, hi e rar qui ca men te

es tru tu ra dos – como os or ga nis mos vi vos e os

agen tes eco nô mi cos.

Com efe i to, sis te mas com ple xos são ca rac te -

ri za dos por uma me di a ção – re a li za da pela hi e rar -

quia de mo dos de or ga ni za ção – en tre o todo (o

sis te ma) e a par te (os ele men tos). Assim, ade ma is

das ações que exer cem e so frem so bre e des de o

meio ex ter no, es ses sis te mas po dem auto-afe -

tar-se, ou seja, seu com por ta men to pode al te rar

sua pró pria es tru tu ra e re mo de lar sua pró pria evo -

lu ção. Por exem plo: se uma es pé cie in te li gen te

ad qui re a ca pa ci da de de ma ni pu lar as ca de i as

mo le cu la res que cons ti tu em os ge no mas dos or ga -

nis mos, sur ge a pos si bi li da de – ou ten dên cia – de

subs ti tu ir-se a se le ção na tu ral como o ope ra dor da 

evo lu ção bi o ló gi ca das es pé ci es; uma ne o fi na li da -

de tec ni ca men te ad mi nis tra da al me ja des lo car a

ca su a li da de dar wi ni a na. Se, por ou tro lado, o

con jun to das ati vi da des pro du ti vas des sa es pé cie
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al can ça uma es ca la pla ne tá ria, a eco no mia pas sa

a ter por ho ri zon te a eco lo gia, a pro du ção tor na-se 

con tex to para a pró pria pro du ção, e o mer ca do

tem como li mi te a con ti nu i da de dele mes mo. Du -

plo do bra men to, du pla in de ter mi na ção: a mi cro-

ine rên cia da téc ni ca, vi san do a as se gu rar a re a li za -

ção da fi na li da de, a ma cro a bran gên cia do ca pi tal

vi san do as se gu rar a con ver são do ho ri zon te em

am bi en te. Em am bos os ca sos, por am bas as vias,

apre sen tam-se as con di ções para um de sen vol vi -

men to caó ti co. Como reza a an ti ga mal di ção chi -

ne sa, vi ve re mos tem pos interessantes.

IHU On-Line – Como a Tec no ciên cia en gen -

dra a pers pec ti va de uma fu tu ra hi bri di za -

ção en tre ho mens e má qui nas?

Luiz Alber to Oli ve i ra – Se gun do a Te o ria dos

Sis te mas Com ple xos, a Vida é uma ma té ria or ga -

ni za da que, apren den do a mo di fi car sua pró pria

es tru tu ra para res pon der a al te ra ções do meio,

pas sou a co nec tar os tem pos in fi ni te si ma is das re -

a ções mo le cu la res aos mi lha res de anos das trans -

for ma ções am bi en ta is, aos mi lhões de anos das

trans for ma ções ge o ló gi cas, às cen te nas de mi -

lhões das trans for ma ções as tro fí si cas. A ace le ra -

ção tec no pro du ti va vi gen te na con tem po ra ne i da -

de su per pôs um novo modo tem po ral a esta

co ne xão en tre os rit mos ma te ri a is e bi o ló gi cos: o

prestí ssi mo ca rac te rís ti co das pro du ções cul tu ra is.

O as pec to crí ti co aqui é a con den sa ção dos rit mos

na tu ra is em rit mos tec no ló gi cos, trans for ma ção

que cor res pon de à ins ta la ção de um novo pa ta -

mar de or de na ção do sis te ma com ple xo Ter ra e

que jus ta men te por este mo ti vo ins ta u ra uma im -

pre vi si bi li da de ra di cal: do ra van te, o pas sa do não

nos ser vi rá como guia, pois a his tó ria – seja da na -

tu re za, seja da cul tu ra – não pode mais ser re ba ti -

da so bre o fu tu ro como ex pec ta ti va de con ti nu i da -

de. Não cri se do que so mos, mas mu ta ção para o

que vi re mos a ser. Pois o que se en gen dra em nos -

sa pós-mo der ni da de im pe li da pela ace le ra ção tec -

no ló gi ca é a ar ti fi ci a li za ção ge ne ra li za da, que, ao

di lu ir as fron te i ras tra di ci o na is en tre na tu re za e

cul tu ra, su je i to e ob je to, in te ri o ri da de e ex te ri o ri -

da de, co me ça a nos con ver ter em hí bri dos de hu -

ma no e inu ma no.

De fato, as três gran des pro mes sas de ino -

va ção tec no ló gi ca para o sé cu lo XXI, a sa ber, a

Ro bó ti ca (a pro du ção de sis te mas ca pa zes de

com por ta men to au tô no mo), a Bi o tec no lo gia (a

ma ni pu la ção dos com po nen tes dos se res vi vos,

inclu si ve seu có di go ge né ti co) e a na no tec no lo -

gia (a fa bri ca ção de dis po si ti vos mo le cu la res),

com par ti lham tan to um fun da men to co mum – a

cres cen te ca pa ci da de de ma ni pu lar ob je tos mi -

croscópi cos – quan to a aber tu ra de uma du pla

pos si bi li da de: a de en gen drar no vos ti pos de

“vida”, quer di zer, de sis te mas ca pa zes de re pli -

car-se e evo lu ir, e a de in clu ir, como ma té ria-pri -

ma para a ino va ção téc ni ca, nos sos pró pri os cor -

pos e men tes. Esta mos a ca mi nho de po der

re de se nhar a for ma hu ma na e as for mas da vida.

Esta vir tu a li da de, des ne ces sá rio di zer, é in te i ra -

men te sin gu lar na his tó ria da cul tu ra. Por exem -

plo, de um pon to de vis ta es tri ta men te mi cro fí si co, 

não há di fe ren ça en tre mo lé cu las bi o ló gi cas e

inor gâ ni cas, na tu ra is ou ar ti fi ci a is. À me di da que

au men ta o po der de ma ni pu lar ob je tos em es ca la

mo le cu lar, a ten dên cia se ria ocor rer uma in te gra -

ção cres cen te en tre com po nen tes or gâ ni cos, ge ra -

dos bi o lo gi ca men te, e com po nen tes ele trô ni cos,

fa bri ca dos ar ti fi ci al men te. Sín te ses de car bo no e

de si lí cio: essa fu são se da ria por uma real mes cla

de for mas, pela in ter pe ne tra ção en tre ter mi na is

ner vo sos or gâ ni cos e se mi con du to res. A pers pec -

ti va, en tão, é a de que nos so de vir, nos so fu tu ro,

seja nos tor nar mos bor gues, hí bri dos de cé lu las e

chips. Essas co ne xões es tão ain da em es tá gio

mu i to ru di men tar, ne u rô ni os in te i ros pos tos em

con ta to com con du to res me tá li cos, mas bre ve -

men te será pos sí vel pe ne trar em um ní vel sub ne u -

ro nal, as so ci an do su bes tru tu ras dos ne u rô ni os a

com po nen tes ele trô ni cos. Nes se mo men to que

não está lon ge ve re mos o nas ci men to de au tên ti -

cos hí bri dos bi o trô ni cos, ve re mos o nas ci men to

de cen ta u ros cog ni ti vos, e logo es ses cen ta u ros se -

re mos nós.

IHU On-Line – Por que so mos cons tan te -

men te obri ga dos a re ver as fun da ções de

nos so en ten di men to so bre o mun do, so bre

a co le ti vi da de e so bre nós mes mos?

Luiz Alber to Oli ve i ra – Os mi tó lo gos cos tu -

mam cha mar de ima gens de mun do cer tas es tru -

tu ras sim bó li cas pe las qua is, em to das as épo cas,

as di fe ren tes so ci e da des hu ma nas fun da men ta -
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ram, tan to co le ti va quan to in di vi du al men te, a ex -

pe riên cia do exis tir. Ao lon go da his tó ria, es sas

cons te la ções de idéi as fo ram ge ra das quer pe las

tra di ções ét ni cas, lo ca is, de cada povo, quer pe los

gran des sis te mas re li gi o sos. No Oci den te, con tu do,

des de os úl ti mos três sé cu los, uma ou tra prá ti ca de

pen sa men to veio se acres cen tar a es tes mo dos tra -

di ci o na is na fun ção de ela bo rar as ba ses de nos sas

ex pe riên ci as con cre tas de vida: a Ciên cia. Com

efe i to, a par tir da re vo lu ção ci en tí fi ca do Re nas ci -

men to as ciên ci as na tu ra is pas sa ram a con tri bu ir de 

modo cada vez mais de ci si vo para a for mu la ção

das ca te go ri as que a cul tu ra oci den tal em pre ga rá

para com pre en der a re a li da de e agir so bre ela.

Mas os sa be res ci en tí fi cos têm uma ca rac te -

rís ti ca ines ca pá vel: os enun ci a dos que pro du zem

são ne ces sa ri a men te pro vi só ri os, sem pre su je i tos

à su pe ra ção e à re no va ção. Ou tros exer cí ci os do

es pí ri to hu ma no, como a co gi ta ção fi lo só fi ca, a

ins pi ra ção poé ti ca ou a exal ta ção mís ti ca po de rão 

tal vez as pi rar a pro nun ci ar Ver da des úl ti mas. As

ciên ci as só po dem pre ten der for mu lar ver da des

tran si tó ri as, sem pre ina ca ba das. Ernes to Sá ba to

as si na la, com pre ci são, que to das as ve zes que se

pre ten deu ele var um enun ci a do ci en tí fi co à con di -

ção de Dog ma, de ver da de fi nal e ca bal, um pou -

co mais à fren te a pró pria con ti nu i da de da

apli ca ção do mé to do ci en tí fi co in va ri a vel men te

aca bou por se de mons trar que tal Dog ma não

pas sa va de um Equí vo co (não há exem plo me lhor 

des te tipo de su pers ti ção que o do es ta tu to da no -

ção de raça no nazismo).

Os enun ci a dos ci en tí fi cos, por tan to, são ine -

xo ra vel men te vo lá te is. Bem ao con trá rio de uma

de fi ciên cia, po rém, essa im per ma nên cia ine vi tá -

vel, essa per pé tua re a dap ta ção, é que as se gu ra às

ciên ci as seu ca rá ter evo lu ti vo – e sua ex tra or di ná -

ria ca pa ci da de de des cre ver e trans for mar a Na tu -

re za. Em con se qüên cia, uma vez que a Ciên cia

veio a ad qui rir o pa pel de co-ge ra do ra das Ima -

gens de Mun do que a so ci e da de atu al ope ra,

so mos con ti nu a men te con vi da dos – na ver da de,

im pe li dos, for ça dos – a re as sen tar em no vas e no -

vas ba ses nos so en ten di men to so bre os es ta -

dos-de- co i sas, so bre a co le ti vi da de, so bre os in di -

ví du os e, so bre tu do, nos sos sis te mas de va lo res.

Vi ve mos, pois, na con tem po ra ne i da de, uma cri se

con tí nua, um es pas mo in ter mi ná vel: em ple na pa -

ra do xa li da de, por tan to. Este não é, não pode ser,

um acon te ci men to in do lor; a mí dia do re cen te fi -

nal de mi lê nio no me ou esta con jun tu ra de rup tu ra 

in ces san te de cri se da pós-mo der ni da de.

IHU On-Line – De que for ma os es ta dos caó -

ti cos po dem ima gi nar or ga ni za ções so fis ti -

ca das e com por ta men tos ri cos em po ten -

ci a is de evo lu ção?

Luiz Alber to Oli ve i ra – Des de seu iní cio, o sé -

cu lo XX tes te mu nhou a re a li za ção de uma sé rie de

ex pe ri men tos de ci si vos e te o ri za ções au da ci o sas

que aca ba ram por de mons trar a ina de qua ção da

abor da gem new to ni a na ou clás si ca com res pe i to a 

fe nô me nos que ocor rem em es ca las (de com pri -

men tos, du ra ções ou ve lo ci da des) inu ma nas, es -

tra nhas à nos sa per cep ção ha bi tu al dos acon te ci -

men tos – como o com por ta men to dos com po nen tes

mi cros có pi cos da ma té ria (mo lé cu las, áto mos,

par tí cu las), ou a es tru tu ra do uni ver so as tro nô mi co

(ga lá xi as, gru pos, aglo me ra dos). Bi li o né si mos de se -

gun do, quin ti lhões de qui lô me tros: o aces so a es ses

no vos do mí ni os de in ves ti ga ção terá uma im pli ca -

ção de ve ras no tá vel – a Na tu re za de i xa de ser mo -

nó to na. A Re vo lu ção Ci en tí fi ca con tem po râ nea –

para usar a bem co nhe ci da de no mi na ção de Tho -

mas Kuhn11 – veio as sim mo ti var toda uma nova

com pre en são acer ca da re a li da de fí si ca bá si ca.

Como re sul ta do, a Cos mo lo gia re la ti vís ti ca

nos re ve la um Uni ver so di nâ mi co, his tó ri co e ati -
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11 Tho mas Sa mu el Kuhn: foi um fí si co es ta du ni den se, cujo tra ba lho in ci diu so bre his tó ria e fi lo so fia da ciên cia, tor nan do-se um
mar co im por tan te no es tu do do pro ces so que leva ao de sen vol vi men to ci en tí fi co. Tho mas S. Kuhn ocu pou-se prin ci pal men te
do es tu do da his tó ria da ciên cia, no qual mos tra um con tras te en tre duas con cep ções da ciên cia: Por um lado, a ciên cia é en ten -
di da como uma ati vi da de com ple ta men te ra ci o nal e con tro la da. Em ou tro lado, a ciên cia é en ten di da como uma ati vi da de con -
cre ta que se dá ao lon go do tem po e que em cada épo ca his tó ri ca apre sen ta pe cu li a ri da des e ca rac te rís ti cas pró pri as. Este con -
tras te emer ge na obra A es tru tu ra das re vo lu ções ci en tí fi cas, e oca si o nou o cha ma do giro his tó ri co-so ci o ló gi co da ciên cia, uma
re vo lu ção na re fle xão acer ca da ciên cia ao con si de rar pró pri os da ciên cia os as pec tos his tó ri cos e so ci o ló gi cos que ro de i am a
ati vi da de ci en tí fi ca, e não só os ló gi cos e em pí ri cos, como de fen dia o mo de lo for ma lis ta, o qual es ta va a ser de sa fi a do pelo en -
fo que his to ri cis ta de Kuhn. (Nota da IHU On-Line)



vo. A mi cro fí si ca quân ti ca de li nea uma ma té ria

des subs tan ci a li za da, elu si va, ei va da de in de ter mi -

na ção, con fi gu ran do-se uma re a li da de não-“ob je -

ti va”, fun da men tal men te in cer ta, em re la ção à

qual o ob ser va dor se tor na um par ti ci pa dor; e ain -

da o es tu do dos Sis te mas Di nâ mi cos, que, lon ge

do equi lí brio, con duz à con cep ção de es ta dos caó -

ti cos mar ca dos pela im pre vi si bi li da de, mas ap tos a

en gen drar hi e rar qui as so fis ti ca das de or ga ni za ção

bem como com por ta men tos ri cos em po ten ci a is de 

evo lu ção. A no ção quân ti ca de me ta es ta bi li da de,

por exem plo, per mi ti rá con ce ber a pro li fe ra ção de 

as si me tri as tem po ra is como pro pri e da des co le ti -

vas de sis te mas, des do bran do-se a par tir de ope -

ra ções trans du ti vas, in te gra ções dís pa res que têm

por mo tor um aca so es tru tu ran te. Esta ca su a li da -

de pro du ti va con duz a uma in te li gi bi li da de pa ra -

do xal – to da via, apta a tra du zir o en gen dra men to

de no vas com po si ções for ma is a par tir de um

Ca os mos, cor res pon den te em úl ti ma aná li se ao

pró prio re i no da com ple xi da de. Múl ti plas tem po -

ra li da des, Aca so in ven tor, Caos cos mó ge no: eis

os ele men tos de um ma te ri a lis mo re no va do. O

mun do na tu ral con fi gu ra uma hi e rar quia com ple -

xa, uma pi râ mi de da com ple xi da de (se gun do a

bela me tá fo ra de Hu bert Re e ves:12 das par tí cu las

ele men ta res pas sa mos aos nú cle ons, aos nú cle os,

aos áto mos, às mo lé cu las, às subs tân ci as, às es tre -

las, às ga lá xi as, aos aglo me ra dos, ao Cos mos. A

ima gem de uma Na tu re za Ina ca ba da: eis o novo

âm bi to no qual se po de rá re fle tir so bre a cons ti tu i -

ção da ma té ria, o com por ta men to dos se res vi vos, 

as for ma ções psí qui cas pes so a is e co le ti vas, e a

ela bo ra ção de uma éti ca da – ou me lhor, para a –

com ple xi da de.

IHU On-Line – Qu a is são os pa ra dig mas

que po de mos pen sar para o fu tu ro das so -

ci e da des?

Luiz Alber to Oli ve i ra – Nos sa es pé cie sem pre

foi há bil em pro du zir pró te ses de mo vi men to, ex -

ten sões das ca pa ci da des fí si cas não mu i to notáveis 

de nos so cor po que am pli a ram em mu i to seu

al can ce de ação – ta ca pes, ro das, fo gue tes. A se -

guir, pro du zi mos um ex tra or di ná rio con jun to de

pró te ses sen só ri as – como os ins tru men tos de

me di da –, que es ten de ram nos sos sen ti dos até a

atu al oni pre sen ça te le má ti ca. Mas ain da mais re -

cen tes – e es pan to sas – são as pró te ses de cog ni -

ção, os re cur sos para con tro lar in for ma ção que

prin ci pi a mos a in fun dir em um sem-nú me ro de

ob je tos. Com efe i to, a ca pa ci da de de an te ci par

os de sen vol vi men tos fu tu ros dos acon te ci men tos 

e de es co lher di re tri zes de ação com base nes sas

an te ci pa ções se ria a ca rac te rís ti ca prin ci pal da fa -

cul da de que de no mi na mos de in te li gên cia. Du -

ran te mu i to tem po, pen sou-se que a pos se do

do mí nio sim bó li co ne ces sá rio para exer cer essa

fa cul da de era ex clu si va dos se res hu ma nos (ou,

pelo me nos, que ne les se ma ni fes ta va de modo

qua li ta ti va men te di fe ren te dos de ma is ani ma is

su pe ri o res). Hoje, re co nhe ce mos que o fa tor es -

sen ci al das ope ra ções in te li gen tes é a ha bi li da de

de pro ces sar gran des quan ti da des de in for ma -

ção, e prin ci pi a mos a ela bo rar dis po si ti vos que

in cor po ram fun ções de pro ces sa men to al ta men -

te so fis ti ca das. Esti ma-se que, em vin te e cin co

anos, os chips de com pu ta do res se rão mi lhões de 

ve zes mais po de ro sos que os atu a is, tor nan do-se

com pa rá ve is em efi ciên cia a se to res do cór tex

hu ma no. Assim, de li ne ia-se no ho ri zon te pró xi -

mo a pro du ção de ar te fa tos do ta dos de au tên ti ca

Inte li gên cia Arti fi ci al, fato que está con fron tan do

os pes qui sa do res atu a is com uma sé rie de in da -

ga ções su ma men te in tri gan tes – acer ca da na tu -

re za do pen sa men to, do grau de in te li gên cia de

ou tros se res vi vos e de nos sas pró pri as ca pa ci da -

des cog ni ti vas. A per gun ta de ci si va é: o que é

esta ma té ria (este cor po bi o ló gi co, este dis po si ti -

vo ar ti fi ci al) pen san te?!

Uma es pe cu la ção ser vi rá para dar o tom dos

pro be mas que te re mos pela fren te: com o de sen -

vol vi men to da Inte li gên cia Arti fi ci al, a Ro bó ti ca

mu da ria de en fo que, da au to ma ção para a au to -
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12 Hu bert Re e ves: dou tor em Astro fí si ca Nu cle ar. De 1960 a 1964, en si na na Uni ver si da de de Mon tre al e é con se lhe i ro ci en tí fi co
da Nasa. Em 1965, foi pro fes sor con vi da do na Uni ver si da de Li vre de Bru xe las. A par tir de 1966, é di re tor de pes qui sas no Cen -
tre Na ti o nal de la Re cher che Sci en ti fi que 9CNRS), em Pa ris, e con se lhe i ro ci en tí fi co no De par ta men to de Ener gia Atô mi ca
(CES) de Sa clay (Fran ça). Escre veu di ver sas obras so bre a his tó ria do uni ver so e so bre os gran des de sa fi os eco ló gi cos, das qua is 
as mais cé le bres são Pa ti en ce dans l’a zur, L’he u re de s’e ni vrer e Pous sié re d’é to i les. (Nota da IHU On-Line)



no mia. A sim ples au to ma ti za ção me câ ni ca de ri va -

ria rumo à ela bo ra ção de sis te mas in dus tri a is cada 

vez mais in de pen den tes e auto-su fi ci en tes, com

ca pa ci da des abran gen do des de a aqui si ção de in -

su mos até a dis tri bu i ção dos pro du tos aca ba dos.

Ro bo fá bri cas des te tipo po de rão se re ve lar in dis -

pen sá ve is, por exem plo, no des bra va men to de

ou tros pla ne tas. É di fí cil ima gi nar o grau de efi -

ciên cia que uma tal en ti da de – auto-pro ve do ra,

auto-re pa ra do ra e mes mo auto-re pro du to ra – po -

de ria al can çar, mas pa re ce cer to que ne nhu ma in -

dús tria cal ca da nos “ve lhos” mol des po de ria

com pe tir com um sis te ma as sim. No li mi te, o pró -

prio tra ba lho hu ma no se tor na ria dis pen sá vel (ou

in con ve ni en te). Enfim, re a li zar-se-ia o so nho utó -

pi co da li ber ta ção do far do do tra ba lho, mas com

uma pe cu li a ri da de: a trans fe rên cia da es pé cie por -

ta do ra da for ça pro du ti va, dos or ga nis mos hu ma -

nos para os ro bos sis te mas. O im pac to des te

as te rói de eco nô mi co nos con ver te ria em di nos sa -

u ros ma mí fe ros, ir re me di a vel men te ob so le tos,

aguar dan do a ex tin ção auto-pro du zi da. Se ria esse 

o tri un fo su pre mo do ca pi tal?!

45

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



O ho mem, as má qui nas e o fu tu ro

Entre vis ta com João Ca mil lo Pen na

João Ca mil lo Pen na é gra du a do e es pe ci a lis -

ta em Le tras Mo der nas, pela Uni ver si da de de Pa -

ris, onde tam bém re a li zou o mes tra do na mes ma

área. Dou to rou-se em Li te ra tu ra Com pa ra da,

pela Uni ver si da de da Ca li fór nia, nos EUA. É pós-

dou tor, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -

ne i ro, onde é, atu al men te, pro fes sor ad jun to, e

au tor de A imi ta ção dos mo der nos (São Pa u lo: 

Paz e Ter ra, 2000).

Pen sar as mu dan ças que acon te ce rão no

mun do no fu tu ro é im pon de rá vel. Alguns prog -

nós ti cos que trans cen dem o mun do co nhe ci do e

tem como ho ri zon te a pos si bi li da de vir tu al  fo ram

es tu da dos pelo pro fes sor João Ca mil lo Pen na e

apre sen ta dos no Pro gra ma Cul tu ra e Pen sa men -

to, que acon te ceu em se tem bro de 2007, no Rio

de Ja ne i ro. Nele, Pen na apre sen tou o tra ba lho

“Má qui nas utó pi cas e dis tó pi cas”, no qual, a par tir 

do mo vi men to das evo lu ções, ana li sa al gu mas

pro du ções de fic ção ci en tí fi ca e pen sa na cons tru -

ção de um “mun do pos sí vel”. So bre este as sun to,

João Ca mil lo Pen na fa lou à IHU On-Line, por

e-mail.

Na en tre vis ta con ce di da à IHU On-Line e

pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos.br/ihu), em 6 de no vem bro de

2007, Camil lo Pen na fala so bre a de pen dên cia e

in de pen dên cia do ho mem em re la ção às tec no lo -

gi as, das na o no tec no lo gi as e tec no ciên ci as  como 

uto pi as e dis to pi as de sen vol vi dos no mun do con -

te po râ neo e as di fe ren ças en tre o ho mem e as

má qui nas. Se gun do Pen na, “a subs ti tu i ção do

tra ba lho hu ma no pela tec no lo gia ge rou uma clas -

se de inú te is ao sis te ma pro du ti vo, dis pen sá vel e

ex cres cen te, ao in vés de ener gia li vre para o ócio, 

ele pró prio in te gran do o ci clo re pro du ti vo da

pro du ção”.

IHU On-Line – A so ci e da de con tem po râ nea

está cada vez mais de pen den te das má qui -

nas e das tec no lo gi as para acom pa nhar o

de sen vol vi men to do mun do. No en tan to,

essa mes ma so ci e da de nega essa de pen dên -

cia. Por que a pes soa hu ma na pre ci sa fa zer

essa ne ga ção para afir mar sua hu ma ni da de, 

em sua opi nião?

João Ca mil lo Pen na – A dis cus são so bre a de -

pen dên cia das má qui nas de pen de e está li ga da à

da in de pen dên cia de las, as duas pro po si ções sen -

do con tem po râ ne as uma da ou tra, e in ter de pen -

den tes. Pre ci sa mos es tar de pen den tes das má qui -

nas, sen tir mo-nos qua se es cra vi za dos por elas,

numa fan tás ti ca in ver são dos de síg ni os que de ram 

ori gem a elas, sob a for ma de um pe sa de lo, para

po der mos, en tão, nos li ber tar de las. O que me im -

pres si o nou em meu es tu do so bre fic ção ci en tí fi ca

é o so nho de um ou tro ser, se me lhan te ao ser hu -

ma no, mas ar ti fi ci al e por ele pro du zi do, que de -

sem bo ca rá na te má ti ca da au to ma ção e dos ro -

bôs, uma má qui na das má qui nas, ca paz não ape -

nas de cum prir pro gra mas es ta be le ci dos pe los ho -

mens, mas re pro gra mar-se e pro du zir pro gra mas.

Ele con sis te ime di a ta men te em um aler ta con tra

os pe ri gos que isso re pre sen ta ria para a hu ma ni -

da de. A má qui na é em si a ima gem des te pe ri go, é 

re fle ti do ne las que nos ve mos como de pen den -

tes/in de pen den tes. Ela exis te para que afir me mos

a par tir dela a nos sa li ber da de e li ber ta ção dela.

Há um ro te i ro clás si co que re a pa re ce de for -

ma re cor ren te tan to em fic ção ci en tí fi ca quan to
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nos re la tos de vi a gem, e que hoje em dia es tru tu ra

re a lity shows, como Sur vi vor13 e No li mi te,14 que

con sis tem em ima gi nar um grau zero da téc ni ca:

uma nova so ci e da de es ta be le ci da numa ilha fe -

cha da, onde fal tam o con for to e as con quis tas da

ci vi li za ção, e para onde são jo ga dos es tes náu fra -

gos da cul tu ra. O que es tes re la tos con têm é uma

ima gem da re in ven ção da ci vi li za ção a par tir da

sua tá bu la rasa, e cons ti tu em pe sa de los or ga ni za -

dos so bre pre ci sa men te o pro ble ma que ecoa em

sua per gun ta: o que fa zer quan do não te mos mais

ne nhu ma má qui na em que nos apo i ar? Pre ci sa -

ría mos nos des ven ci lhar de las, tre i nar mo-nos as -

ce ti ca men te a não mais de pen der de las para no

mo men to pre ci so não sen tir mos tan to a sua fal ta?

Esta se ria uma re a ção pro gra ma da por este

pe sa de lo, que é pos to em prá ti ca in ces san te men te 

hoje em dia pe los mais di ver sos gru pos re fra tá ri os

aos avan ços tec no ló gi cos. Mas o que in va ri a vel -

men te se com pro va nes tes re a lity shows? Que os

hu ma nos são ple nos de re cur sos, têm “mu i tos tru -

ques”, como se di zia de Ulis ses, na Odis séia de

Ho me ro,15 e in va ri a vel men te pre va le cem so bre as 

agru ras da na tu re za, re cons ti tu in do a ci vi li za ção

in clu si ve e, so bre tu do, no que ela tem de mais ter -

rí vel: a com pe ti ção e o cri té rio se le ti vo dos me lho -

res. O que este la bo ra tó rio dar wi ni a no-ca pi ta lis ta

de mons tra é que nos re fa ze mos in va ri a vel men te,

pre va le ce mos ne ces sa ri a men te, que so mos de

fato os me lho res e que pre va le cem os me lho res.

Que isso tudo se dê na super fí cie da tela da te le vi -

são – uma má qui na de ima gens, e das mais po de -

ro sas, sin to ma cen tral de nos sa “de pen dên cia”

de las – sig ni fi ca o que di zia no iní cio: que a má qui -

na é quem pro duz tan to o so nho de um mun do no 

qual se ría mos in de pen den tes de las (uti li za ría -

mo-nas, sem ser con ta mi na dos por elas), em que

elas re pre sen ta ri am um acrés ci mo de con for to em

nos sa exis tên cia so ci al, quan to o pe sa de lo de ser -

mos de las de pen den tes (sem elas mor re ría mos).

IHU On-Line – No tex to “má qui nas utó pi cas

e dis tó pi cas”, o se nhor fala so bre as pro je -

ções que se fa zi am na fic ção ci en tí fi ca dos

anos 1960, 1970. Essas pro je ções eram, ge -

ral men te, oti mis tas, ou seja, ima gi na vam um

fu tu ro re ple to de tec no lo gi as (mu i tas sur re a is 

ain da hoje) e o ho mem to tal men te co nec ta do 

a elas. As fic ções ci en tí fi cas pro du zi das hoje

são bas tan te pes si mis tas. Elas pro je tam um

mun do caó ti co e o fim dos se res hu ma nos.

Para o se nhor, o de sen vol vi men to da tec no -

ciên cia e das na no tec no lo gi as são uma dis to -

pia ou uma uto pia? Vi ve re mos num mun do

di fe ren te do que co nhe ce mos?

João Ca mil lo Pen na – A fic ção ci en tí fi ca é o re -

la to so bre o fu tu ro e, es pe ci fi ca men te, so bre a par -

te que a tec no ciên cia de sem pe nha rá nes te fu tu ro.

O pro gres sis mo do sé cu lo XIX ge rou uma sé rie de

pro je ções oti mis tas so bre o fu tu ro da hu ma ni da -

de, em um mun do que se ria de fato me lho ra do

pela me ca ni za ção. Este mes mo oti mis mo está pre -

sen te na fu tu ro lo gia de Her man Kahn16 nos anos

1960, ou na fic ção ci en tí fi ca de Isa ac Asi mov,17 na 

sé rie de re la tos oti mis tas so bre os ro bôs (Eu,

robô18) – am bos cor res pon den do à pers pec ti va da 

tec no cra cia es ta du ni den se, que de sem bo ca rá nas

epo péi as es pa ci a is e in ter pla ne tá ri as, que des do -
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13 Sur vi vor: re a lity show com pe ti ti vo po pu lar nos EUA e pro du zi do em vá ri os ou tros pa í ses. No pro gra ma, par ti ci pan tes são iso la dos 
em um lo cal re mo to onde com pe tem por um prê mio em di nhe i ro e ou tros prê mi os. Seu for ma to foi cri a do no Re i no Uni do em
1992 por Char lie Par sons, e sua pri me i ra pro du ção foi o pro gra ma su e co Expe di ti on Ro bin son, em 1997. A ver são es ta du ni den se 
é co nhe ci da como a mãe dos re a lity shows ame ri ca nos de vi do ao seu pi o ne i ris mo na TV ame ri ca na e pe los al tos ín di ces de au -
diên cia nos EUA. Seu pro du tor é Mark Bur nett, o mes mo res pon sá vel por su ces sos como O apren diz. (Nota da IHU On-Line)

14 No li mi te: a ver são bra si le i ra (não-au to ri za da) de Sur vi vor. edi ta da por três ve zes pela Rede Glo bo. (Nota da IHU On-Line)
15 Ho me ro: pri me i ro gran de po e ta gre go cuja obra che gou até nós. Te ria vi vi do no sé cu lo VIII a.C. pe río do co in ci den te com o res -

sur gi men to da es cri ta na Gré cia. Con sa grou o gê ne ro épi co com as obras Ilía da e Odis séia. (Nota da IHU On-Line)
16 Her man Kahn: foi um es tra te gis ta e teó ri co do sis te ma mi li tar em pre ga dos na Rand Cor po ra ti on, nos EUA. Suas te o ri as con tri -

bu í ram para o de sen vol vi men to da es tra té gia nu cle ar dos EUA. (Nota da IHU On-Line)
17 Isa ac Asi mov: foi um es cri tor e bi o quí mi co fa mo so como po pu la ri za dor da ciên cia e como au tor de fic ção ci en tí fi ca, sen do suas

sé ri es mais po pu la res Fun da ção e Ro bôs. Nes ta úl ti ma cri ou as fa mo sas Três Leis da Ro bó ti ca. Sua obra de fic ção des ta ca-se
por in tro du zir ao le i tor le i go co nhe ci men tos ci en tí fi cos e a idéia do mé to do ci en tí fi co. (Nota da IHU On-Line)

18 Eu, robô: fil me fu tu ris ta es ta du ni den se lan ça do em 2004. É ba se a do em uma his tó ria de Isa ac Asi mov, mais pre ci sa men te, nas
Três Leis da Ro bó ti ca cri a das pelo es cri tor. Nos con tos da sé rie, Asi mov brin ca va com as di fe ren tes im pli ca ções da ló gi ca das



bram o ima gi ná rio da “cor ri da es pa ci al” en tre

Esta dos Uni dos e União So vié ti ca, uma fic ci o na li -

za ção tec no ló gi ca da Gu er ra Fria.

Há, no en tan to, uma ou tra li nha gem da fic -

ção ci en tí fi ca, que se ini cia pre ci sa men te no

Pós-Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do tan to Hi -

ros hi ma e Na ga za ki, de um lado, e os cam pos de

con cen tra ção e ex ter mí nio na zis tas, de ou tro, am -

bos pro du tos di le tos da tec no ciên cia, de mons tra -

ram de for ma in so fis má vel que nem tudo eram

flo res no que to ca va à tecnociência. Vem daí esta

cor ren te, de fato do mi nan te hoje em dia na fic ção

ci en tí fi ca, de re la tos dis tó pi cos, com uma for te ên -

fa se em uma te má ti ca bi o ló gi co-ge né ti ca, que

pro je tam um fu tu ro en tró pi co: o que ocor re ria à

hu ma ni da de após uma gran de ca tás tro fe, fre -

qüen te men te nu cle ar, que er ra di ca ria a vida na

su per fí cie do pla ne ta? A fic ção ci en tí fi ca tem uma

cer ta ve le i da de pre di ti va, pode re pre sen tar ho ri -

zon tes pos sí ve is de nos so fu tu ro, mas não é de

fato esta a sua pre ten são mais es sen ci al.

Assim, quan do as sis ti mos ao ma ra vi lho so

2001 – Uma odis séia no es pa ço (1968), de Stan -

ley Ku brick,19 per ce be mos que de fato as vi a gens

in ter pla ne tá ri as ain da não se trans for ma ram em

epi só di os cor ri que i ros ex plo ra dos por li nhas áre as 

co mer ci a is. É pos sí vel que um dia isso ve nha a

ocor rer, em bo ra a hi pó te se seja cada dia me nos

ve ros sí mel. O mais im por tan te aqui, no en tan to,

não é o fato de que 2001 pas sou e esta re pre sen ta -

ção do fu tu ro es te ja bem lon ge de ser con fir ma da,

de mons tran do a fa lha pre di ti va de A. C. Clar ke20 e 

de Ku brick. O im por tan te no fil me e no li vro so bre

o qual é ba se a do, como na fi cão ci en tí fi ca em ge -

ral, é que cons ti tu em um es pe lho ana ló gi co a par -

tir do qual po de mos ver o nos so pre sen te, re fle tir

so bre o que sig ni fi ca o hu ma no, esta a per gun ta

es sen ci al da fi ca ção ci en tí fi ca.

IHU On-Line – Esse de sen vol vi men to das tec -

no lo gi as, tor nan do tudo cada vez me nor, mas 

nos tor nan do cada vez mais ci da dãos des sa

al de ia glo bal, como pen sou McLu han,21 pode 

mu dar nos sa mo ral e os va lo res que pre do -

mi nam hoje na so ci e da de? De que for ma?

João Ca mil lo Pen na – McLu han des cre veu de

for ma agu da, nos anos 1960, o mun do con tem -

po râ neo a par tir da in ven ção da ele tri ci da de, que

in tro du ziu a si mul ta ne i da de de es pa ços-tem pos, a 

apro xi ma ção, co e xis tên cia e in clu são re cí pro ca de 

mun dos, por opo si ção à es pe ci a li za ção, seg men -

ta ri za ção, se qüen ci a men to do me ca nis mo, a re vo -

lu ção tec no ló gi ca an te ri or. Esta des cri ção do

mun do uni fi ca do em uma “al de ia glo bal” – for -

mu la ção que, diga-se de pas sa gem, foi trans pos ta

na lo go mar ca da TV Glo bo, a pon to de não mais

po der dela ser dis tin gui da (sen do con tem po râ -

ne as: Com pre en den do a mí dia: as ex ten sões do

ho mem é de 1964, e a fun da ção da Glo bo de

1965) – cor res pon de de fato à uma re pre sen ta ção

pos sí vel, par ci al men te re a li za da no mun do atu al.

Com a sa be do ria que um cer to olhar re tros pec ti vo

lan ça so bre o in sight de Mclu han, per ce be mos, no

en tan to, que a ele tri ci da de, ou sua de ri va ção, a in -

for má ti ca e a co mu ni ca ção, não ape nas jun tou o

mun do, mas per mi tiu a co e xis tên cia de di ver sos

mun dos si mul tâ ne os, ao mes mo tem po se pa ra dos

e in ter na men te ar ti cu la dos.
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leis, cri an do si tu a ções ab sur das e pe ri go sas para os hu ma nos en vol ven do os ro bôs, mas sem pre ele gan te men te re sol vi das tam -
bém de for ma ló gi ca. (Nota da IHU On-Line)

19 Stan ley Ku brick: foi con si de ra do um dos ci ne as tas mais im por tan tes do sé cu lo XX, res pon sá vel por uma obra po lê mi ca, mas
que go zou de uma ex ce len te re cep ção crí ti ca, 2001 – Uma odis séia no es pa ço (1968). Cin co anos de pro du ção fo ram ne ces sá -
ri os para o de sen vol vi men to de 2001, para mu i tos, a me lhor fic ção ci en tí fi ca já fil ma da. Foi es cri to ao mes mo tem po em que o
li vro ho mô ni mo de Arthur C. Clar ke es ta va em pro du ção. (Nota da IHU On-Line)

20 Arthur Char les Clar ke: es cri tor e in ven tor bri tâ ni co, au tor de obras de di vul ga ção ci en tí fi ca e de fic ção ci en tí fi ca, como, por
exem plo, os ro man ces 2001 - Uma odis séia no es pa ço, A re ve la ção de Rama e As fon tes do pa ra í so. Tal vez sua con tri bu i ção de
ma i or im por tân cia seja o con ce i to de sa té li te ge o es ta ci o ná rio como fu tu ra fer ra men ta para de sen vol ver as te le co mu ni ca ções.
(Nota da IHU On-Line)

21 Her bert Mars hall McLu han: foi um fi ló so fo e edu ca dor ca na den se. McLu han in tro duz o im pac to sen so ri al, o meio é a men -
sa gem e al de ia glo bal como me tá fo ras para a so ci e da de con tem po râ nea, a pon to de se tor na rem par te da nos sa lin gua gem 
do dia-a-dia. Teó ri co dos me i os de co mu ni ca ção, foi pre cur sor dos es tu dos mi di o ló gi cos. Seu foco de in te res se não são os
efe i tos ide o ló gi cos dos me i os de co mu ni ca ção so bre as pes so as, mas a in ter fe rên cia de les nas sen sa ções hu ma nas, daí o
con ce i to de “me i os de co mu ni ca ção como ex ten sões do ho mem” (tí tu lo de uma de suas obras), ou “pró te se téc ni ca”.
(Nota da IHU On-Line)



Se a hi pó te se da in te gra ção cres cen te, ten -

den do à si mul ta ne i da de e à uni fi ca ção dos mun -

dos em um mun do úni co, ge ra va uma pers pec ti va 

uni ver sa lis ta de fun do ilu mi nis ta, com o even tu al

pre do mí nio de uma éti ca pro gres sis ta e li ber tá ria,

oci den tal, ve mos hoje em dia que um mo vi men to

in ver so tam bém se deu: uma ines pe ra da re a ção

en tró pi ca, ar ca i zan te, que re a ge a esta dis so lu ção

dos mun dos vi o len ta men te, pro du zin do o res sur -

gi men to de par ti cu la ris mos. A al de ia de Mclu han

no cam po da mo ral se ria de fato o re la ti vis mo: a

trans cen dên cia das hi e rar qui as, fun da do ra dos

sis te mas mo ra is, sen do subs ti tu í da por uma ho ri -

zon ta li da de ima nen te dos mun dos em um

mundo, afir ma en tão que tudo é certo, e que,

portanto, qualquer perspectiva auto-justificada é

certa e pode e deve legitimamente coexistir com

as outras.

IHU On-Line – Se mu dar mos es ses va lo res,

es ta re mos ca mi nhan do para uma éti ca mun -

di al, onde ha ve rá uma uni da de en tre as na -

ções, ou as di fe ren ças e sin gu la ri da des

fi ca rão ain da mais em evi dên cia pre do mi -

nan do o es ta do de ex ce ção?

João Ca mil lo Pen na – Mi nha hi pó te se é que,

na po lí ti ca con tem po râ nea, o es ta do de ex ce ção

de i xou pre ci sa men te de ser uma ex ce ção, isto é,

uma even tu a li da de, mes mo que im plí ci ta a to das

as cons ti tu i ções na ci o na is mo der nas, e pas sou a

ser a re gra. Esta mos di an te de um pa ra do xo: a ex -

ce ção per deu o seu sta tus ex cep ci o nal e pas sou a

cons ti tu ir o nos so co ti di a no po lí ti co de ci da dãos

que vi vem no mun do hoje em dia. O es ta do de

ex ce ção é, na ver da de, a con di ção para a vi gên cia 

do es ta do de di re i to (que em tese se opo ria a ele).

Há lar gos seg men tos de po pu la ções in te i ras do

mun do hoje em dia que vi vem em um es ta do de

ex ce ção ex plí ci to, in dis far ça do. Ao con trá rio do

que que ria um cer to re la to da mo der ni za ção pro -

gres sis ta, que en ten dia que gra da ti va men te o cír -

cu lo mo der ni zan te se ex pan di ria, atin gin do um

nú me ro cada vez ma i or de pes so as, é ne ces sá rio

que es tes bol sões de es ta do de ex ce ção exis tam,

para que aque les onde vige o es ta do de di re i to

pos sam sub sis tir.

É pro vá vel que a co e xis tên cia ne ces sá ria des -

tas duas or dens es te ja li ga da à re vo lu ção tec no ló gi -

ca de que es ta mos fa lan do: uma or dem úni ca

glo ba li za da ou mun di a li za da, ho ri zon tal e ima -

nen te, sub su min do sin gu la ri da des as mais di ver -

sas, di ver sos mun dos num mun do, es ta dos de

ex ce ção e es ta do de di re i to. A des cri ção ló gi ca dis -

so se ria o se guin te: uma igual da de ge ral en tre seg -

men tos de si gua is, que sub su mem de si gual da des

in ter nas a cada sis te ma. O cer to é que o ho ri zon te

das re vo lu ções tec no ló gi cas é o mes mo do es ta do

de ex ce ção: am bos têm ori gem na mo der ni da de

(a pri me i ra for mu la ção do es ta do de ex ce ção data 

do ter ror re vo lu ci o ná rio fran cês), no pro gra ma de

uma re vo lu ção ra ci o nal so ci al. Que esta re vo lu ção 

te nha ao mes mo tem po ocor ri do (dado cer to), e

ro tun da men te fra cas sa do, é um dos enig mas que

a po lí ti ca con tem po râ nea nos apresenta.

IHU On-Line – O se nhor cita au to res que di -

zem que o robô, ou seja, a má qui na é o

escra vo ide al do ho mem. No en tan to, o se -

nhor afir ma, tam bém, que o ho mem é a tec -

no lo gia. Qu a is são as prin ci pa is di fe ren ças

en tre o ho mem e a má qui na que de fato de fi -

nem quem é o cri a dor e quem é o do mi na do?

João Ca mil lo Pen na – A pa la vra robô vem do

tche co ro bo ta, “tra ba lho te di o so e ma çan te”, com

for tes co no ta ções fe u da is do tra ba lho es cra vo e

ser vo. Ela sur ge jus ta men te na fic ção ci en tí fi ca, na

obra dos ir mãos Ka rel e Jo sef Ca pek22 nos anos

1920. A tese do que Marx e Engels cha ma ram de

“so ci a lis mo utó pi co” do sé cu lo XIX era ba se a da

na hi pó te se de que a me ca ni za ção da so ci e da de

pro du zi ria uma me lho ria em nos sas vi das, fa zen -

do com que par te ou even tu al men te a to ta li da de
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22 Ka rel Ca pek nas ceu em 1880 e seu ir mão, Jo sef, em 1887, na Che cos lo vá quia. Ka rel foi no ve lis ta, dra ma tur go e en ce na dor. Si -
mul ta ne a men te, foi o edi tor do jor nal de Pra ga, fun da dor e di re tor do Vi noh radsky Art The a ter, em Pra ga, e en sa ís ta po lí ti co. É
re co nhe ci do pe las suas pe ças, sen do a R.U.R. a mais fa mo sa. Re a li za da em 1921, re tra ta uma fan ta sia dra má ti ca em que cada
uma das per so na gens é de su ma ni za da pela má qui na da ida de. R.U.R. é a si gla de Ros sum´s Uni ver sal Ro bots e foi nes ta peça
que sur giu a pa la vra in gle sa “ro bot”. Já Jo sef é co nhe ci do com um no tó rio pin tor, es cri tor e po e ta. Inven tou a pa la vra “ro bot”
que foi usa da por seu ir mão. Pri me i ra men te, foi um pin tor cu bis ta, mas in ven tou seu pró prio es ti lo, cha ma do play full. Escre veu 
po e mas no cam po de con cen tra ção de Ber gen-Bel sen-Bel sen, onde mor reu em 1945. (Nota da IHU On-Line)



dos tra ba lhos de sus ten ta ção so ci al seja re a li za da

por má qui nas. Na uto pia de Sa int-Si mon ou nos

fa lans té ri os de Fou ri er, te ría mos uma so ci e da de

sem tra ba lha do res, com ho mens exer cen do fun -

ções de che fia no exér ci to e na em pre sa. Po de mos 

di zer com se gu ran ça que, mais uma vez, a pro fe -

cia ma quí ni ca utó pi ca ao mes mo tem po re a li -

zou-se e fra cas sou. É ver da de que as má qui nas se

ocu pam de cer tas fun ções an tes ex clu si vas a hu -

ma nos. No en tan to, isso não li be rou o nos so tem -

po para ter mos uma vida me lhor.

Pelo con trá rio, a ar que o lo gia pro va que o

ho mem do ne o lí ti co tra ba lha va mu i to me nos do

que nós, seu dia sen do cons ti tu í do por lon gos pe -

río dos de es pe ra e ócio, pon tu a dos de ati vi da des

cir cuns cri tas. A subs ti tu i ção do tra ba lho hu ma no

pela tec no lo gia ge rou uma clas se de inú te is ao sis -

te ma pro du ti vo, dis pen sá vel e ex cres cen te, ao in -

vés de ener gia li vre para o ócio, ele pró prio in te -

gran do o ci clo re pro du ti vo da pro du ção. Tudo

in di ca que esta pers pec ti va da má qui na como es -

cra vo ide al, tão pre sen te nas fic ções ci en tí fi cas,

não se efe ti vou na re a li da de. Mas não sen do pre -

di ti va a fic ção ci en tí fi ca, en ten de-se, en tão, por

que os ro bôs for ne cem tão so men te ana lo gi as

para com as re la ções hu ma nas. A par tir de les, a

fic ção ci en tí fi ca for mu la a sua ques tão es sen ci al: o

que é o hu ma no?

Per gun ta com ple xa já que o ho mem é es sen -

ci al men te téc ni ca, isto é, ar ti fí cio, sua na tu re za

sen do por as sim di zer ar ti fi ci al, cons ti tu í do que é,

em sua di fe ren ça es pe cí fi ca, como fala ar ti cu la da,

a par tir de um sis te ma fo na dor que se ins ta la

como pró te se num sis te ma vo cal di ges ti vo. De -

bru çan do-se so bre este pa ra do xo, a fic ção ci en tí fi -

ca vai cons tan te men te per gun tar-se: o que nos

di fe ren cia das má qui nas? Esta, na ver da de, é a ra -

zão de ser das má qui nas na fic ção ci en tí fi ca. E

par ti rá fre qüen te men te da res pos ta rous se a u i a na

à per gun ta: o que nos di fe ren cia é a com pa i xão, a

pi e da de, no lé xi co rous se a u i a no, a ca pa ci da de de

se iden ti fi car com a dor do ou tro. Esta res pos ta

pre cá ria, constantemente expandida, contradita,

mas renovada, é o ponto de partida da pergunta

sobre a paradoxal natureza técnica do humano.
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Tec no bi o ciên ci as: “Di an te do me nor ris co, de ve mos pa rar”

Entre vis ta es pe ci al Vera Lú cia Cal das Vi dal

Vera Lú cia Cal das Vi dal é gra du a da e mes tre

em Fi lo so fia, pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca

do Rio de Ja ne i ro (PUC-Rio). Obte ve dou to ra do,

tam bém em Fi lo so fia, pela Uni ver si da de de Pa ris,

na Fran ça. Atu al men te, atua como pes qui sa do ra

da Fun da ção Oswal do Cruz. É au to ra de Os

enun ci a dos de iden ti da de – Uma aná li se fi lo -

só fi ca (Rio de Ja ne i ro: Grá fi ca da PUC-Rio, 1977).

Na no tec no lo gia, trans gê ni cos, clo nes, ge no -

ma, ge né ti ca mo di fi ca da: até que pon to po de mos

in ter fe rir no meio am bi en te para o bem do ho -

mem? Como re la ci o nar éti ca,meio am bi en te e fi -

lo so fia? Hoje, vi ve mos um pe río do de in con sis tên -

cia epis te mo ló gi ca em re la ção ao con ce i to e ao

de sen vol vi men to da bi oé ti ca. Por isso, a união da

fi lo so fia e da ciên cia seja uma for ma de re pen sar -

mos nos sos avan ços, a par tir da qui lo que fa ze mos

com o meio em que vi ve mos. Qu es tões como es -

sas fo ram de ba ti das com a pro fes so ra Vera Lú cia

Cal das Vi dal, na en tre vis ta que con ce deu à IHU

On-Line e que foi pu bli ca da nas No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 17

de no vem bro de 2007, na qual fa lou tam bém so -

bre a dis tân cia que por mu i to tem po man te ve se -

pa ra das a fi lo so fia e ciên cia. Se gun do Vera Lú cia,

“di an te do me nor ris co, de ve mos pa rar. Se não

sa be mos o im pac to das se men tes trans gê ni cas nos 

pró xi mos dois bi lhões de anos, en tão de ve mos ter

cu i da do com o que es ta mos fa zen do hoje”, afir -

mou a pes qui sa do ra.

IHU On-Line – A se nho ra une a ciên cia e a

fi lo so fia. No en tan to, es sas são áre as que,

em bo ra te nham sur gi do jun tas, an da vam

afas ta das. Com a bi o tec no lo gia e os avan -

ços des ta ciên cia em re la ção às pes qui sas

so bre a evo lu ção do ho mem, qual é, hoje, a

im por tân cia de rom per esse blo que io e efe -

ti var a união en tre a ciên cia e a fi lo so fia?

Vera Lú cia Cal das Vi dal – Bem, eu es tu do a re -

la ção da Fi lo so fia com as ciên ci as da vida e da sa ú -

de. Des de os ci en tis tas fi ló so fos an ti gos, que eram

uma co i sa só, por que não ha via di fe ren ça en tre

ciên cia e fi lo so fia, o fi ló so fo era ami go da sa be do -

ria, um sof hos, um sá bio, isto é, aque le que se in -

te res sa em co nhe cer os sig ni fi ca dos das co i sas que 

nos cer cam, do pró prio ho mem e sua re la ção com 

o ho mem, sob to dos os as pec tos, como o fí si co,

me ta fí si co, so ci al etc. O fi ló so fo era quem ti nha in -

te res se em ter es sas res pos tas da for ma mais glo -

bal pos sí vel. Tan to que os fi ló so fos an ti gos cons -

tro em sis te mas de in ter pre ta ção em que to das as

ques tões bá si cas te ri am a res pos ta para as di ver -

sas áre as da re la ção da fi lo so fia com o mun do e

com o ho mem, com a re a li da de so ci al, en tre ou -

tros ele men tos. Então, você pode di zer, que do

iní cio das re fle xões do ho mem so bre si e so bre o

mun do até pro pri a men te o iní cio da ciên cia mo -

der na, no sé cu lo XVII, a fi lo so fia e a ciên cia eram a 

mes ma co i sa. A rup tu ra co me çou no sé cu lo XVII,

por meio das cha ma das ciên ci as ex pe ri men ta is,

que co me ça ram a de sen vol ver pes qui sas, em que

se co me ça va a ter uma com pro va ção em pí ri ca, ou 

seja, não eram mu i tos teó ri cas, uti li zan do mé to -

dos mais li ga dos à re a li da de ob je ti va. Sur giu, pelo 

me nos, o ide al de que o sa ber ci en tí fi co de via se

ba se ar na ex pe ri men ta ção ci en tí fi ca. Bom, nes se

pon to co me çou a se pa ra ção. As ciên ci as hu ma -

nas, a par tir do sé cu lo XVIII, co me çam a cons tru ir

uma me to do lo gia pró pria e a sair do cam po da fi -

lo so fia. Assim, vão sur gin do os cam pos es pe cí fi -

cos: so ci o lo gia, psi co lo gia, an tro po lo gia etc. No
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sé cu lo XIX, acon te ce uma bela rup tu ra ge ral, e

cada sa ber irá de sen vol ver sua me to do lo gia pró -

pria e que rer ser in de pen den te, im pon do li mi tes

ao seu cam po. Isso ocor re por que nes se sé cu lo os

mé to dos ele men ta res co me çam a se so fis ti car por

ca u sa das tec no lo gi as e seus avan ços. O sé cu lo XX 

co me ça as sim com cada um em seu cam po. A

par tir da me ta de do sé cu lo XX, co me ça a se com -

pre en der que não é pos sí vel se tra ba lhar so zi nho.

A par tir dos anos 1970, 1980, ini cia-se a

gran de moda da in ter dis ci pli na ri da de, da trans dis -

ci pli na ri da de, da mul ti dis ci pli na ri da de e vol ta a se

re u nir os cam pos ou tra vez, sur gin do áre as como

a psi co so ci o lo gia, a fos sil bi o lo gia, a psi co bi o lo gia. 

A par tir daí, a fi lo so fia co me ça a fa zer uma re fle -

xão so bre a ciência. Essa re fle xão evo lui com os

ne o po si ti vis tas, com o Cír cu lo de Vi e na, por vol ta

dos anos 1930, co me çan do, den tro da fi lo so fia, a

ter uma par ti ção. Assim, há aque les que uti li zam

uma me to do lo gia pró xi ma do dis cur so da ciên cia

e aque les que são mais me ta fí si cos e de sen vol vem 

um dis cur so mais ba se a do nas ar gu men ta ções,

que não têm re la ção di re ta com a ob ser va ção, isto 

é, que são mais es pe cu la ti vos. Cada vez mais, é

pos sí vel per ce ber que as ciên ci as da vida, as ciên -

ci as da na tu re za, as ciên ci as fí si cas em ge ral, es tão

pro cu ran do vir à fi lo so fia para aju dá-la em de ter -

mi na dos im pas ses que aqui se en con tram na sua

prá ti ca. So bre tu do, a bi o lo gia e as ciên ci as da

vida, o de sen vol vi men to das bi o tec no ciên ci as, a

en ge nha ria ge né ti ca, o ma pe a men to do ge no ma

hu ma no, as clo na gens, co me çam a le van tar uma

sé rie de pro ble mas fi lo só fi cos. Até onde le var a

pes qui sa ci en tí fi ca? Qu a is são os li mi tes dela?

Qual é o grau de ri gor que po de mos es pe rar das

nos sas pre vi si bi li da des para, efe ti va men te, ter mos 

o di re i to de in ter fe rir na vida como es ta mos in ter -

vin do? Como po de mos cal cu lar os ris cos? Como

podemos acreditar nas nossas previsibilidades? As 

próprias ciências duras começaram a ficar meio

inseguras quanto ao valor de verdade dos seus

enunciados. Com isso, ocorre uma mudança em

relação ao conceito de verdade.

Nós so mos uma ge ra ção fe liz, por que, tan to

ci en tis tas quan to fi ló so fos, en tra mos no sé cu lo XXI 

e te mos cons ciên ci as de que, mes mo que nos sas

te o ri as se jam uma des cri ção ob je ti va e fiel da re a -

li da de, não sa be mos se será a mes ma co i sa no fu -

tu ro, por que não te mos como efe ti va men te pro -

var se uma te o ria cor res pon de re al men te aos fa tos.

Te mos como de mons trar lo gi ca men te, em pi ri ca -

men te, os da dos, mas isso não ga ran te que uma

de ter mi na da in for ma ção será ver da de i ra para

todo o sem pre. Sob esse ân gu lo, a ver da de ab so -

lu ta já não é mais meta de ne nhu ma pes qui sa ci en -

tí fi ca. A nos sa de ver da de fi cou mu i to mais light no 

sé cu lo XXI. Hoje em dia, não há mais di vór cio

pos sí vel en tre fi lo so fia e ciên cia. To dos es tão den -

tro do mes mo bar co, cons ci en tes da in de ter mi na -

ção das te o ri as di an te dos fa tos. Ne nhu ma te o ria

pode ser pro va da, ape nas de mons tra da, o que

im pli ca que eu pos so re vi sar essa te o ria um dia e

até re fu tá-la, o que é uma mar ca do dis cur so ci en -

tí fi co, fi lo só fi co etc. As fron te i ras, re al men te, a

cada dia, se dis sol vem cada vez mais; es ta mos

mes mo na Era de Aqua ri us. Atu al men te, que re -

mos, so bre tu do, co nhe cer. Para isso, pre ci sa mos

de inú me ras for mas de ar gu men ta ção e de le i tu ra

da re a li da de. Cada um vai apre sen tar um cer to

mo de lo de in ter pre ta ção da re a li da de. Os mo de -

los de in ter pre ta ção po dem con fli tu ar, mas pas sa -

rem bem nos tes tes em pí ri cos.

IHU On-Line – A éti ca das ciên ci as da sa ú de 

é to tal men te fi lo só fi ca?

Vera Lú cia Cal das Vi dal – Você tem uma éti ca

que é fi lo só fi ca, en tre ou tras: éti ca mé di ca, éti ca

da ve te ri ná ria, éti ca da odon to lo gia etc. Então,

você tem éti cas que são es pe cí fi cas de cada sa ber,

que são mais ou me nos re gras e có di gos. Mas as es -

pe cu la ções so bre o que é ser éti co, so bre o bem,

como de ci dir so bre a va li da de de uma de ter mi na -

da in ter ven ção na vida, tra zem ques tões mais fi lo -

só fi cas. Isso já en vol ve a éti ca fi lo só fi ca. O que

que ro di zer, com isso, é que nem toda éti ca é fi lo só -

fi ca. Qu an do se fala em có di go de éti ca, isso não é

fi lo só fi co: tra ta-se de um con jun to de re gras da que -

le sa ber para nor te ar mo ral men te as suas ações.

IHU On-Line – Em sua opi nião, que di re i to o 

ho mem tem para po der in ter fe rir no meio

am bi en te?

Vera Lú cia Cal das Vi dal – A mi nha te o ria, e

cada um terá a sua, pois não há uma te o ria uni fi -
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ca da, é de que caiu o mito de que o ho mem é um

ser su pe ri or ca paz de co lo car a na tu re za a seu ser -

vi ço. Isso é um mito cons tru í do, por exem plo, nas

re li giões, nas qua is o ho mem é o prin ci pal ser e ele 

é va lo ri za do. Um mito tam bém da épo ca do ra ci o -

na lis mo exa cer ba do, em que o ho mem é con si de -

ra do o úni co ser ra ci o nal. Des se modo, você

con ce de po der ao ho mem por ele ser o úni co ser

es pi ri tu al, li ga do a uma trans cen dên cia, que se ria

Deus, daí o mito re li gi o so. Os dis cur sos ci en tí fi cos

ra ci o na lis tas irão va lo ri zar o ho mem, por que ele é

o úni co ser ra ci o nal ca paz de in ter pre tar a re a li da -

de. Aí se cri ou o prin cí pio fi lo só fi co de que, na me -

di da em que o ho mem de sen vol veu tec no lo gi as,

ele é ca paz efe ti va men te de co lo car a na tu re za a

seu ser vi ço. Na épo ca an ti ga e me di e val, o sa ber

era usa do para con tem plar e não para in ter fe rir. A

no ção de in ter fe rên cia se deu a par tir do sé cu lo

XVII, so bre tu do com a re vo lu ção tec no ló gi ca, que

deu o po der de in ter fe rir cada vez mais. A ques tão

éti ca pre ci sa ser de ba ti da, por tan to, mu i to se ri a -

men te. É pre ci so ava li ar os ar gu men tos e eu, pes -

so al men te, não vejo ne nhum que pos sa jus ti fi car

que o ho mem seja um ser su pe ri or, ca paz de do -

mi nar, trans for mar, ma ni pu lar a na tu re za em seu

fa vor. Tudo isso pre ci sa ser fe i to com mu i ta con si -

de ra ção éti ca. Por exem plo, o ho mem tem o di re i -

to, por exem plo, de cons tru ir uma hi dre lé tri ca e

afe tar gra ve men te o meio am bi en te? Se não cons -

truí-la, fica-se sem luz e sem ela há um des con for to 

para ele. Como é que fica? É uma ques tão ex tre -

ma men te com ple xa para ser re sol vi da e, in fe liz -

men te, não aca ba sen do re sol vi da em ní vel

fi lo só fi co, mas sim nos pla nos eco nô mi co e po lí ti -

co. Para mim, di an te do me nor ris co, de ve mos

pa rar. Se não sa be mos o im pac to das se men tes

trans gê ni cas nos pró xi mos dois bi lhões de anos,

en tão de ve mos ter cu i da do com o que es ta mos fa -

zen do hoje. Pen so, en tão, que seja me lho rar es ta -

be le cer um li mi te.

IHU On-Line – As áre as de hu ma nas e bi o -

ciên ci as da sa ú de es tão cons ci en tes des sa

in ter fe rên cia que o ho mem está fa zen do na

na tu re za e nas con se qüên ci as que isso pode 

ter para a Éti ca Mun di al?

Vera Lú cia Cal das Vi dal – Eu afir mo o se guin -

te: to dos es tão bas tan te cons ci en tes, pois a mí dia

tem di vul ga do os pro ble mas. Uma co i sa nem é

tan to di vul gar o pro ble ma, e sim que tipo de te o ri -

as se pode de sen vol ver para ata car esse pro ble -

ma. Eu acre di to que as áre as hu ma nas, es pe ci al -

men te a fi lo so fia, ain da apre sentem re fle xões

pre cá ri as. Os ci en tis tas de to das as áre as pa re cem

não es tar cons ci en tes da ne ces si da de de de sen -

vol ver uma sa be do ria mais em pí ri ca, mais vol ta -

da para es sas ques tões. Aca ba fi can do tudo ex -

ces si va men te prag má ti co. Pa re ce que os fi ló so fos 

es tão fora des se tipo de área. Pa re ce im pli car em

temas me nos no bres; eu não sei bem o que acon -

te ce. Mas, a bem da ver da de, é mu i to di fí cil en -

con trar mos fi ló so fos e ci en tis tas hu ma nos so ci a is

que efe ti va men te se jam mer gu lha dos pro fun da -

men te nes sa ques tão, ten tan do de sen vol ver me to -

do lo gi as de aná li se, ar gu men tos, con cep ções que

possam efe ti va men te aju dar a tra tar es sas ques -

tões num ní vel ri go ro so, ob je ti vo, de mons trá vel e

tudo o mais.

53

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



“A vida bi o ló gi ca tor nou-se tema e ob je to po lí ti co”

Entre vis ta com Adri a no Pre me bi da

Adri a no Pre me bi da é gra du a do em His tó ria,

pela Uni ver si da de do Esta do de San ta Ca ta ri na

(UDESC). Obte ve mes tra do em De sen vol vi men to

Ru ral e dou to ra do em So ci o lo gia, pela Uni ver si -

da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS).

Atu al men te, é pes qui sa dor da rede de pes qui sa

em Na no tec no lo gia, So ci e da de e Meio Ambi en te

do Insti tu to de Pes qui sas Tec no ló gi cas do Esta do

de São Pa u lo (IPT).

Enten der o de sen vol vi men to das no vas tec no -

lo gi as, em es pe ci al as na no tec no lo gi as, é o ob je ti vo

de Pre me bi da. Na en tre vis ta con ce di da por e-mail

à IHU On-Line e pu bli ca da nas No tí ci as do Dia

do IHU, em 22 de fe ve re i ro de 2008, Pre me bi da

fala so bre a re la ção do con ce i to for mu la do por Mi -

chel Fou ca ult e as na no tec no lo gia, ci bor gues e Éti -

ca Mun di al re la ci o na da às bi o tec no lo gi as. “Para

mim, a no ção fou ca ul ti a na de bi o po der, prin ci pal -

men te na sua de ri va ção bi o po lí ti ca, tor na-se uma

fer ra men ta con ce i tu al im por tan te na in ter pre ta ção

de for mas de ges tão do in di ví duo e, ago ra de for ma 

mais atu an te, do am bi en te. Sua im por tân cia está

vin cu la da ao pro ble ma da ‘po pu la ção’ (seu

bem-es tar, sua ri que za, sua sa ú de, ali men ta ção, fe -

li ci da de, lon ge vi da de etc.) e suas re la ções com as

va riá ve is re gu la tó ri as da vida bi o ló gi ca, prin ci pal -

men te ao se cru za rem de for ma cada vez mais es -

tre i ta com os avan ços das bio e na no tec no lo gi as”,

de cla rou.

IHU On-Line – Como você ana li sa o po ten -

ci al he u rís ti co do con ce i to de bi o po der pre -

sen te nas na no tec no lo gi as em de sen vol vi -

men to no país hoje?

Adri a no Pre me bi da – Para mim, a no ção fou ca ul-

ti a na23 de bi o po der, prin ci pal men te na sua de ri va -

ção bi o po lí ti ca, tor na-se uma fer ra men ta con ce i -

tu al im por tan te na in ter pre ta ção de for mas de ges -

tão do in di ví duo e, ago ra de for ma mais atu an te,

do am bi en te. Sua im por tân cia está vin cu la da ao

pro ble ma da “po pu la ção” (seu bem-es tar, sua ri -

que za, sua sa ú de, ali men ta ção, fe li ci da de, lon ge -

vi da de etc.) e suas re la ções com as va riá ve is re gu -

la tó ri as da vida bi o ló gi ca, prin ci pal men te ao se

cru za rem de for ma cada vez mais es tre i ta com os

avan ços das bio e na no tec no lo gi as. Te o ri ca men -

te, eu me apóio numa pers pec ti va, di ga mos, mais

es tre i ta da no ção de bi o po der/bi o po lí ti ca. Não

vejo uti li da de para mi nha pes qui sa a ex ten são

dada a esta no ção por Ne gri24 e Hardt,25 por

exem plo. A vida bi o ló gi ca tor nou-se uma po si ti vi -

da de e em nome dela cri am-se ex ten sas re des de
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23 Mi chel Fou ca ult: foi pro fes sor no Coll ège de Fran ce de 1970 a 1984. Tra tou prin ci pal men te do tema do po der, rom pen do com
as con cep ções clás si cas do ter mo. Para ele, o po der não pode ser lo ca li za do em uma ins ti tu i ção ou no Estado, o que tor na ria
im pos sí vel a “to ma da de po der” pro pos ta pe los mar xis tas. Para ana li sar o con ce i to, es tu dou o po der dis ci pli nar e o bi o po der e
os dis po si ti vos da lou cu ra e da se xu a li da de. As edi ções 119 e 203 da revis ta IHU On-Line fo ram es pe ci al so bre Fou ca ult. Tam -
bém a edi ção 13 dos Ca der nos IHU em for ma ção tra tou do pen sa men to do au tor. (Nota da IHU On-Line)

24 Anto nio Ne gri: fi ló so fo po lí ti co mar xis ta ita li a no. Co nhe ci do por sua ati vi da de po lí ti ca, Ne gri ad qui riu no to ri e da de in ter na ci o -
nal nos pri me i ros anos do sé cu lo XXI, gra ças aos li vros Mul ti dão (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2001) e Impé rio (5. ed. Rio de Ja ne i -
ro: Re cord, 2003), es cri tos em co-au to ria com seu ex-alu no Mi cha el Hardt. O li vro tor nou-se um dos ma ni fes tos do mo vi men to
anti-glo ba li za ção. Ne gri foi pre so po lí ti co. Ne gri re fu gi ou-se Fran ça e en si nou na Uni ver si da de de Pa ris-VIII e no Coll ège Inter -
na ti o nal de Phi lo sop hie. Atu al men te, Ne gri vive em Ve ne za. (Nota da IHU On-Line)

25 Mi cha el Hardt: pro fes sor de Li te ra tu ra da Duke Uni ver sity. Au tor de Gil les De le u ze – Um apren di za do em Fi lo so fia (São Pa u lo:
Edi to ra 34, 1996). Atu al men te, tra ba lha em uma pes qui sa so bre a obra do ci ne as ta Pier Pa o lo Pa so li ni. (Nota da IHU On-Line)



po der que in flu en ci am es tru tu ras de for ma ção de

iden ti da des (pa u ta das, por exem plo, na se xu a li -

da de, no cor po, nos ge nes) e re la ções com en ti da -

des ti das como so ci a is ou na tu ra is. Ao pen sar so -

bre as pos si bi li da des de con ví vio com es tes no vos

ar te fa tos bio e na no tec no ló gi cos, é ne ces sá rio

aten tar que es tas in te ra ções per fa zem um es pa ço

po lí ti co. E, como apon ta Agnes Hel ler,26 em seu li -

vro Bi o po lí ti ca, as im pli ca ções da in ci dên cia do bi -

o ló gi co so bre a po lí ti ca aca bam mo di fi can do a

ma ne i ra como as re la ções de po der se ex pres sam

con cre ta men te so bre a so ci e da de. A le i tu ra que

Fran cis co Orte ga [UERJ]27 faz de Hel ler so bre isto

é mu i to ins ti gan te, pois ele apon ta que as pos si bi li -

da des de con tro le téc ni co so bre a vida po dem cri -

ar ou re for çar um en ten di men to de su je i to que

luta (ou se cons ti tui po li ti ca men te) não por seus

di re i tos, mas pe las pos si bi li da des da vida (bi o ló gi -

ca). Toda esta te má ti ca so bre onde co me ça e ter -

mi na a vida, in clu in do as re gras de atu a ção so bre

o pró prio cor po (mu dan ça de sexo e abor to são

al gu mas das mais ex pres si vas), a clo na gem hu ma -

na e ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, são

exem plos de o quan to a vida in for ma da e con tro -

la da pela tec no ciên cia tor nou-se um tema po lí ti co

e não sim ples men te ci en tí fi co.

Qu an to à re la ção des ta dis cus são so bre con -

ce i tos das ciên ci as hu ma nas com o de sen vol vi -

men to de pes qui sas na no tec no ló gi cas no Bra sil,

con si de ro que ain da sejam in ci pi en tes as abor da -

gens que le vem em con ta as in ter fa ces en tre o uso

de ar te fa tos e in for ma ções pro ve ni en tes das ino -

va ções na no tec no ló gi cas pela so ci e da de, e as pes -

qui sas com viés nas ciên ci as hu ma nas. Exis te um

fru tí fe ro cam po de pes qui sa (prin ci pal men te para

os es tu dos so ci a is so bre ciên cia e tec no lo gia), que

pode ins ti lar in ves ti ga ções so bre como gru pos es -

pe cí fi cos de usuá ri os ou a mé dia da po pu la ção in -

ter na li zam des cre vem e re e la bo ram suas ações

co ti di a nas, e mes mo os sen ti dos de suas on to lo -

gi as (o que é na tu ral e ar ti fi ci al?), com o cons tan te

uso des tas no vas tec no lo gi as. Eu con si de ro que a

Re na no so ma28 esteja sen do pi o ne i ra nes tes es tu -

dos no Bra sil, ao re u nir pes qui sa do res de vá ri as

áre as das hu ma ni da des com in te res ses nos pos sí -

ve is im pac tos so ci o e co nô mi cos, éti cos, agrí co las,

no mun do do tra ba lho e am bi en ta is pro vo ca dos

pe las na no tec no lo gi as Além dis so, a rede man tém 

um es for ço em tor no do cons tan te diá lo go com

pes qui sa do res en vol vi dos di re ta men te com a pro -

du ção de na no ciên cia e na no tec no lo gi as, na ten -

ta ti va de for mar um es pa ço tan to teó ri co, como

po lí ti co, para se pen sar es tas ques tões em con jun -

to e de for ma mul ti dis ci pli nar.

IHU On-Line – Ca mi nha mos cada vez mais

para nos trans for mar mos em ci bor gues.

Que in ter pre ta ção você faz das trans for ma -

ções pos si bi li ta das pe las na no tec no lo gi as e 

bi o tec no lo gi as e da re con fi gu ra ção da nos -

sa iden ti da de e so ci a bi li da de?

Adri a no Pre me bi da – Re al men te, com as tec no -

lo gi as con ver gen tes (bi o tec no lo gi as, na no tec no lo -

gi as, ciên ci as cog ni ti vas e tec no lo gi as da in for ma -

ção), a me tá fo ra do ci bor gue foi para além da fic -

ção ci en tí fi ca. Gra ças à Don na Ha ra way,29 o ter mo 

ci bor gue ad qui re ma i or con sis tên cia ao ex pres sar

uma pos si bi li da de de rom per com um ide al de

“su je i to na tu ral”, ple no de hu ma ni da de, pen sa do

nes te sen ti do mes mo an te ri or a qual quer tipo de

so ci a li za ção. Ha ra way pre ten de des cons tru ir uma

ima gem na tu ral de ca te go ri as, tais como sexo,

cor po, raça, ani mal (pri ma tas). Em seus es tu dos,

ela pro cu ra mos trar como a hu ma ni da de é fru to

da téc ni ca. É isso que me atrai nela. Atra vés de

uma abor da gem vin cu la da à so ci o lo gia da ciên cia 
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26 Agnes Hel ler: foi pro fes so ra de So ci o lo gia na Uni ver si da de de Tro be, na Aus trá lia. Atu al men te, le ci o na na New Scho ol for So ci al
Re se arch, em Nova Ior que. (Nota da IHU On-Line)

27 Fran cis co Ja vi er Gu er re ro Orte ga: dou tor em Fi lo so fia, pela Uni ver si tät Bi e le feld, Ale ma nha. Atu al men te, é co or de na dor da
equi pe bra si le i ra do pro je to de co o pe ra ção in ter cul tu ral Bra sil/Ale ma nha PROBRAL so bre o tema “O su je i to ce re bral: im pac to
das ne u ro ciências na so ci e da de con tem po râ nea”. É pro fes sor do de par ta men to de ciên ci as hu ma nas em sa ú de do Insti tu to de
Me di ci na So ci al da UERJ. (Nota da IHU On-Line)

28 Rede de Pes qui sa em Na no tec no lo gia, So ci e da de e Meio Ambi en te da fun da ção de Ampa ro à Pes qui sa do Esta do de São Pa u lo.
(Nota da IHU On-Line)

29 Don na Ha ra way: es cri to ra, cri a do ra da Ci bor go lo gia. Seu ob je ti vo apa re ce logo na pri me i ra fra se de seu li vro Ma ni fest for
cyborgs: “Este en sa io ser vi rá para cons tru i ar um mito po li ti co che io de fé so bre fe mi nis mo, so ci a lis mo e ma te ri a lis mo (...). No
cen tro de mi nha fé irô ni ca, mi nha blas fê mia, é a ima gem de um cyborg”. (Nota da IHU On-Line)



(e seu foco é a bi o lo gia), pro cu ra des fa zer uma

ima gem hu ma nis ta de in di ví duo cal ca da em uma

on to lo gia da pu re za na tu ra lis ta, o que para ela é

um pre ju í zo para as mu lhe res, por exem plo (e nes -

te pon to cri ti ca par te das fe mi nis tas), ao es sen ci a li -

zar uma “na tu re za fe mi ni na”. Para esta au to ra, a

hu ma ni da de é a ex pres são de fu sões en tre ar te fa -

tos téc ni cos e cor po, no pro ces so de dis tin ção en -

tre hu ma no e ani mal: a po lí ti ca da ho mi ni za ção.

O ci bor gue é uma pro mes sa po lí ti ca ins ta la da des -

de a li te ra tu ra, te o ri as so ci a is e mo vi men tos re i vin -

di ca tó ri os com vi são qua se me ta fí si ca da tec no lo -

gia con tem po râ nea, como os tran su ma nis tas. É

uma nar ra ti va enal te ce do ra do re fi na men to de

no vas fa cul da des (cog ni ti vas, es té ti cas, fí si cas), da

di ver si da de de pos si bi li da des nas cons tru ções

iden ti tá ri as e de ex pe riên ci as pro mo vi das por es -

tas no vas tec no lo gi as.

IHU On-Line – Como se dá a bi o po li ti za ção

da vida nas di ver sas es fe ras da vida afe ta das

pelo de sen vol vi men to das bi o tec no lo gi as?

Adri a no Pre me bi da – A vida bi o ló gi ca tor -

nou-se tema e ob je to po lí ti co. Tal vez sem pre te -

nha sido, mas, com as pos si bi li da des de seu con -

tro le e ma ni pu la ção mo le cu lar pela tec no ciên cia,

exis te atu al men te uma mu dan ça qua li ta ti va. A no -

ção de bi o po lí ti ca, nes te caso, se ori gi nal men te

pen sa da qua se como uma pre mo ni ção por Mi chel 

Fou ca ult, con su ma-se como fato. O que dis cu to

na mi nha pes qui sa é a ten dên cia dos dis cur sos de

(des)le gi ti ma ção das no vas bi o tec no lo gi as fun da -

men ta rem-se ape nas na di men são dos be ne fí ci os

à sa ú de, ao am bi en te, ao bem-es tar. Estes ca te go -

ri as aca bam fun da men tan do-se so bre um ci en ti fi -

cis mo bi o lo gi zan te, “po li ti ca men te cor re to”, e de -

man dam ex pec ta ti vas po lí ti cas ba se a das em

va riá ve is bi o ló gi cas. Vá ri os au to res, en tre eles

Fran cis co Orte ga, Pe ter Pál Pel bart30 e Agnes Hel -

ler, apon tam os li mi tes des te tipo de de man da em

re la ção a um ide al de es pa ço pú bli co. Este fun ci o -

na pe las dis cus sões ba se a das na no ção de opi nião 

e não do enun ci a do da ver da de – bi o ló gi ca, ge né -

ti ca, pois ci en tí fi ca.

Não exis te uma ne u tra li da de na con fluên cia

de ar te fa tos tec no ló gi cos à nos sa ro ti na diá ria.

Estes ar te fa tos sem pre mo di fi cam, de uma for ma

ou ou tra, a ima gem que te mos do mun do e de nós 

mes mos. Para as ciên ci as hu ma nas, isso é im por -

tan te em ter mos po lí ti cos, pois um mo de lo de go -

ver no (dos hu ma nos e não-hu ma nos) ne ces si ta

de uma ima gem de sub je ti vi da de. No atu al con -

tex to de ino va ções bi o tec no ló gi cas, exis tem gran -

des chan ces da cons ti tu i ção de um su je i to que se

com pre en de e se go ver na so bre pro ces sos de dis -

tin ção bi o ló gi cos, e não cul tu ra is ou so ci a is. Se

Fou ca ult apon tou o pa pel da se xu a li da de na

ques tão das tec no lo gi as de cons tru ção de si, pre -

vê-se isso, no atu al con tex to, com os ge nes. A ra ci -

o na li da de po lí ti ca ba se a da no li be ra lis mo

modi fi ca os ter mos da pro ble má ti ca da go ver na -

men ta li da de. Aos in di ví du os pre ga-se a li ber da -

de para di ri gi rem-se a si mes mos de acor do com

seus in te res ses par ti cu la res. Mas esta li ber da de é

dada quan to mais se in ter na li za me ca nis mos de

au to go ver no e auto-re gu la ção. A ques tão é

como téc ni cas de si ba se a das em en ti da des bi o ló -

gi cas se cons ti tu i rão: ou de modo es sen ci a lis ta ou

de modo cri a ti vo e che io de sur pre sas. Os usos

das no vas bi o tec no lo gi as cons ti tu em mais uma

ex pe riên cia para a ma nu ten ção de um re gi me de

ver da de (que le gi ti ma os an se i os por es tas ino va -

ções) e de con tro le so bre a vida. As pro mes sas da 

mo der ni da de, do co nhe ci men to ci en tí fi co prin ci -

pal men te, po dem ser ana li sa das por um en fo que

do avan ço da ló gi ca bi o po lí ti ca so bre va ri a das

áre as do co nhe ci men to. Se o eixo de ação po lí ti -

ca de um sis te ma de po der si tua-se prin ci pal men -

te so bre o cor po, o que está em jogo ago ra não é

ape nas o cor po hu ma no em sua in te i re za in di vi -

du al e li mi ta da por bar re i ras en tre es pé ci es

(como apontam Jo na tas Fer re i ra31(UFPE) e Rosa

56

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

30 Pe ter Pál Pel bart: dou tor em Fi lo so fia, pela Uni ver si da de de São Pa u lo. Atu al men te, é pro fes sor da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca -
tó li ca de São Pa u lo. (Nota da IHU On-Line)

31 Jo na tas Fer re i ra: dou tor em So ci o lo gia, pela Uni ver sity of Lan cas ter. Atu al men te, é pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral de Per -
nam bu co. (Nota da IHU On-Line)



Pe dro32 (UFRJ), mas a in dis tin ção de fron te i ras cul -

tu ra is como a de ani mal, ve ge tal e hu ma no na ins -

tru men ta li za ção in dus tri al de po lí ti cas so ci o téc ni cas 

so bre a vida bi o ló gi ca. A pró pria na tu re za em sua

to ta li da de, ago ra mais do que nun ca, é um es pa ço

mol dá vel, fle xí vel e tran si tá vel para uma ló gi ca po lí -

ti ca ata da a um novo ho ri zon te tec no ló gi co.

IHU On-Line – Por mais que as na no tec no lo -

gi as pos sam se de sen vol ver, elas es tão bas -

tan tes pre sen tes no nos so co ti di a no atu al.

Ca mi nha mos para uma so ci e da de pós-mo -

der na? Como o se nhor de fi ne essa so ci e da -

de pós-mo der na?

Adri a no Pre me bi da – Este é um de ba te ár duo,

pois im pli ca a di fí cil de fi ni ção ou ma pe a men to de

cri té ri os que in di quem o que seja a mo der ni da de.

Vejo o pós-mo der no mais como um cor pus que

agre ga todo um con jun to de mu dan ças con ce i tu a is 

e es ti lís ti cas, de 30 anos para cá mais ou me nos,

ocor ri do na aca de mia (cons tru ci o nis mo, es tu dos

cul tu ra is, mul ti cul tu ra lis mo etc.), na ex pres são in -

di vi du al (cul tu ra pop), no dis cur so po lí ti co e no

cam po ar tís ti co. Eu não con si go ar ti cu lar mu i to

bem as mu dan ças so ci a is e cul tu ra is de nos sa épo -

ca sob a ex pres são de “so ci e da de pós-mo der na”.

Uti li zo al gu mas das di cas me to do ló gi cas de au to -

res apon ta dos como pós-mo der nos, mas não con -

si go si tu ar-me mu i to bem, em ter mos em pí ri cos

ou his tó ri cos, na vas ta agen da te má ti ca e de pres -

su po si ções des te con jun to de idéi as.

IHU On-Line – E como o se nhor vê o lu gar

da éti ca den tro des sa so ci e da de em cons -

tan te trans for ma ção de vi do à evo lu ção das

tec no lo gi as e a in ser ção dela na vida das

pes so as? Qual será a éti ca do fu tu ro pós

mo der no, em sua opi nião?

Adri a no Pre me bi da – Espe ro que o ter mo éti ca

não se tor ne mo e da gas ta pelo seu uso ex ces si vo

em um mo men to em que mais se pre ci sa rá dela. As 

cons tan tes on das de trans for ma ções tec no ló gi cas

im põem-nos es co lhas so ci o téc ni cas mais com ple -

xas e ra di ca is. Se nos sas in ten ções e ra zões prá ti cas 

(o cam po do jul ga men to) não es ti ve rem fo ca das

mais no pla no pú bli co e me nos no pri va do, sem

dú vi da tudo con ti nu a rá como está (para o bem o

para o mal). Não faço idéia de como será cons ti tu í -

da uma éti ca do fu tu ro, mas pos so apon tar al gu -

mas ques tões de cu nho teó ri co, vá li das, ima gi no,

para esta cons tan te in te ra ção en tre hu ma nos e

não-hu ma nos. A mo der ni da de oci den tal, gra ças à

in fluên cia do cris ti a nis mo, en si nou-nos a to mar mos

de ci sões cor re tas so bre nos sos com por ta men tos

como se exis tis se es tru tu ral men te no mun do uma

ver da de ori en ta do ra des te com por ta men to (no

caso, a ver da de di vi na): bas ta-nos se guir esta ver -

da de e to mar mos a de ci são so bre nos sas ações.

Isso trans põe-se para o mun do mo der no e se -

cu lar. É por isso que te mos dú vi da de tudo, pre ci sa -

mos de ex perts, de uma au to ri da de para nos

ori en tar mos so bre sa ú de, o que co mer, como edu -

car nos sos fi lhos, como fa zer isso ou aqui lo. Não es -

tou cri ti can do esta pos tu ra, mas in di can do como,

de for ma ge ral, to ma mos nos sas de ci sões. A ques -

tão é que en tre a ver da de e com por ta men tos cor re -

tos exis te mu i ta con tin gên cia. Qu e ro di zer com

isso, de for ma mu i to re su mi da, que nos sas de ci sões 

a res pe i to de ques tões so ci o téc ni cas não po dem ser 

de i xa das ape nas nas mãos de es pe ci a lis tas. Eles

são im pres cin dí ve is para es tas de ci sões, mas pre ci -

sam con si de rar ou tras opi niões em uma are na de

de ba te pú bli co. Dá-se a pa la vras a eles, que ex pli -

cam a jus te za de seus ar gu men tos, a va li da de de

suas in for ma ções, mas não pre ci sa mos lhes dar o

po der de de ci são. Isso con tra ria o exer cí cio da de -

mo cra cia. No en tan to, de cer ta for ma, já te mos al -

guns mo de los in te res san tes de fó runs so bre

es co lhas e pos tu ras a ado tar em re la ção a na no tec -

no lo gi as, por exem plo – os na no fó runs re a li za dos

em al guns pa í ses no âm bi to da União Eu ro péia.

Se apro xi mar mos a dis cus são so bre éti ca de

uma “es té ti ca da exis tên cia”, as pos si bi li da des da -

das por es tas no vas tec no lo gi as são mu i to in te res -

san tes, em ter mos de no vas con fi gu ra ções so ci a is.

Os in di ví du os te rão chan ces ex tra or di ná ri as de

ex pe ri men ta ção de for mas de vida e de auto-ela -

bo ra ção cor po ral, um pra to che io para quem gos -
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32 Rosa Ma ria Le i te Ri be i ro Pe dro: dou to ra em Co mu ni ca ção, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro. Atu al men te, é pro fes -
so ra do Insti tu to de Psi co lo gia da UFRJ, onde co or de na a Pós-Gra du a ção em Psi cos so ci o lo gia de Co mu ni da des e Eco lo gia So -
ci al. (Nota da IHU On-Line)



ta das dis cus sões so bre o pós-hu ma no. Esta é uma 

dis cus são que Fou ca ult de sen vol veu no fi nal de

sua vida, ao as so ci ar éti ca e es té ti ca, para além de

um su je i to de se jan te e ávi do por en con trar sua

iden ti da de se xu al. Este es pa ço de en con tro en tre

éti ca e po lí ti ca tor na-se um lo cus de dis cus são teó -

ri ca a res pe i to da cri a ção de no vas re la ções so ci a is 

e sis te mas de per ten ci men to gru pal, cen tra das em

uma éti ca da ami za de. Fran cis co Orte ga, no li vro

Para uma po lí ti ca da ami za de, ana li sa bri lhan te -

men te esta ques tão.

IHU On-Line – Será que es ta mos pre pa ra -

dos para ta ma nhas trans for ma ções?

Adri a no Pre me bi da – Não sei. Só sa be re mos

dis so após o “acon te ci men to”. Alguns se pre o cu -

pam com a ve lo ci da de des sas ino va ções tec no ló -

gi cas e a ma ne i ra como ire mos acom pa nhar isso.

Ou seja, nos sas ins ti tu i ções so ci a is, nos sas re gras

ju rí di co-nor ma ti vas es tão pre pa ra das para ta ma -

nha ve lo ci da de de mu dan ça? Ve jam-se as pos si bi -

li da des da re pro du ção as sis ti da e as dis cus sões

so bre ma ter ni da de ou pa ter ni da de daí de cor ren -

tes. As tec no lo gi as re con fi gu ram ca te go ri as so ci a is 

(como ma ter ni da de, fi li a ção etc.). As dis ci pli nas

que tra tam des tas ca te go ri as, como a psi co lo gia,

so ci o lo gia e an tro po lo gia, pre ci sam acom pa nhar

es tas mu dan ças. De acor do com Lay mert Gar cia33

(Uni camp), a dis tân cia en tre a tec no lo gia con tem -

po râ nea e os pa râ me tros que uti li za mos para re -

pre sen tá-la, jul gá-la e en ten dê-la é enor me. Para

quem se gue es tas ino va ções em bio e na no tec no -

lo gi as, esse fe nô me no é im pres si o nan te. A ques tão

é como se equi par com fer ra men tas con ce i tu a is,

éti cas e po lí ti cas (ge o po lí ti ca), para li dar mos com

es tas mu dan ças que aba lam nos sos re fe ren ci a is

so bre na tu ral/ar ti fi ci al, cor po/es pí ri to, am bi en te/

so ci e da de. As re i vin di ca ções re la ci o na das a es tas

no vas tec no lo gi as pu lu lam por todo lado, pos si bi -

li da des de clo na gem de se res hu ma nos, mo di fi ca -

ções cor po ra is ra di ca is, ani ma is trans gê ni cos de

uso do més ti co, mu dan ças re la ci o na das à iden ti -

da de se xu al, por exem plo. Pre ci sa mos nos equi par

com um bom ar se nal teó ri co para com pre en der -

mos es tas de man das e seus im pac tos.

IHU On-Line – Esse de sen vol vi men to das

tec no lo gi as, tor nan do tudo cada vez me nor,

mas nos tor nan do cada vez mais ci da dãos

des sa al de ia glo bal, como pen sou McLu han,

pode mu dar nos sa mo ral e os va lo res que pre -

do mi nam hoje na so ci e da de? De que for ma?

Adri a no Pre me bi da – Cre io que quan to mais

nos en tre la ça mos nes ta “al de ia glo bal” mais ex pli -

ci ta mos nos sas di fe ren ças. Pre ci sa re mos ter cada

vez mais, pela apro xi ma ção das dis tân ci as ge o grá -

fi cas e “ate nu a ção” das fron te i ras na ci o na is, que

apren der a con vi ver com o ou tro. A hu ma ni da de

cons ti tui-se pela di ver si da de, e o âm bi to pú bli co é

es sen ci al para as po ten ci a li da des de ex pres são

des ta di ver si da de (for mas de vida). A cons ti tu i ção

de uma po lí ti ca que in clua, de for ma jus ta, a de -

man da pelo uso des tes no vos ar te fa tos tec no ló gi -

cos – num pro ces so de mun da ni za ção – é algo

im por tan te para re fle tir mos este cons tan te re cru ta -

men to do am bi en te e da vida bi o ló gi ca nas de ci -

sões hu ma nas.

IHU On-Line – Se mu dar mos es ses va lo res,

es ta re mos ca mi nhan do para uma éti ca mun -

di al, onde ha ve rá uma uni da de en tre as na -

ções, ou as di fe ren ças e sin gu la ri da des fi ca -

rão ain da mais em evi dên cia pre do mi nan do 

o es ta do de ex ce ção?

Adri a no Pre me bi da – Não bas ta ela bo rar mos

car tas de in ten ções se a dis po si ção das re la ções de

po der no mun do eco nô mi co, por exem plo, con ti -

nu ar de si gual e con cen tra da. Se Gi or gio Agam -

ben34 es ti ver cer to, o es ta do de ex ce ção é o pa ra -

dig ma po lí ti co da atu a li da de. Para mim – e con cor -

do com ele –, a nar ra ti va po lí ti ca con tem po râ nea é

for te men te ba se a da so bre a “vida nua”. Com a
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33 Lay mert Gar cia dos San tos: jor na lis ta, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, dou tor em Ciên ci as da Infor ma ção, pela
Uni ver si te de Pa ris VII – Uni ver si te De nis Di de rot, e pós-dou tor, pela Uni ver si da de de Pa ris VII, pela Eco le des Ha u tes Etu des
en Sci en ces So ci a les e pela St. Antony’s Col le ge – Oxford Uni ver sity. Atu al men te, é pro fes sor do de par ta men to de So ci o lo gia
da Uni camp. (Nota da IHU On-Line)

34 Gi or gio Agam ben: nas ceu em Roma, em 1942. For ma do em Di re i to, com uma tese so bre o pen sa men to po lí ti co de Si mo ne
Weil, é res pon sá vel pela edi ção ita li a na da obra de Wal ter Ben ja min. Foi pro fes sor da Uni ver si tá Di Ve ro na e da New York Uni -
ver sity, car go ao qual re nun ci ou em pro tes to à po lí ti ca de se gu ran ça do go ver no nor te-ame ri ca no. Atu al men te, le ci o na Esté ti ca



pro du ção e di fu são ver ti gi no sa de co nhe ci men tos

bio e na no tec no ló gi cos a vida (di ver si da de de for -

mas de vida so ci al) trans for ma-se, em ter mos de re -

gi me dis cur si vo, em vida bi o ló gi ca. Para Han nah

Arendt,35 a en tra da do “fato da vida” na po lí ti ca

foi de ci si va na cons ti tu i ção da mo der ni da de oci -

den tal, con cre ti zan do-se no es ta do na zis ta um re -

gi me bi o po lí ti co por ex ce lên cia. Por ou tro lado, a

bi o po lí ti ca, en quan to mo de lo ex pli ca ti vo, tem

seus li mi tes em pí ri cos. De pen den do da for ma

como as pes so as in te ra gem com es tas no vas tec -

no lo gi as (e a enun ci a ção da ver da de ci en tí fi ca) e o 

con se qüen te ar ran jo es tru tu ral de po der so bre

elas, as pos si bi li da des de ação são imen sas. Digo

isso, pois as pes so as não va li dam as cren ças ou

enun ci a dos ci en tí fi cos, ti dos como ver da de i ros,

de uma for ma es tri ta men te con ce i tu al.

Elas va li dam suas cren ças pela ex pe ri men ta -

ção diá ria, abu san do das pos si bi li da des e rom -

pen do as bar re i ras pos tas pelo con ce i to. Isto é

im por tan te nes ta dis cus são so bre como as pes so as 

po dem uti li zar de for ma fle xí vel ca te go ri as ti das

como fun da men ta is para a cons tru ção de iden ti -

da des, como a se xu a li da de e, ago ra, as in for ma -

ções ge né ti cas. Se es tas ca te go ri as fo rem

uti li za das de for ma es tri ta (con ce i tu al), va li dan -

do-as de for ma uni ver sal e atem po ral como de ter -

mi nan tes do hu ma no, cor re-se o ris co de

le gi ti mar mos uma “eu ge nia li be ral” dis po ní vel no

mer ca do bi o tec no ló gi co, como men ci o na do por

Jür gen Ha ber mas.36 Mas as cren ças são uti li za das

– e mo di fi ca das – pe las pes so as como for mas de

ação, como meio de ajus tar as in te ra ções dos ob -

je tos no mun do e con si go mes mo. Nes te pon to es -

tou mais pró xi mo de Ian Hac king,37 e seu re a lis mo 

de en ti da des, com uma pro pos ta que visa mos trar

as cons tan tes ade qua ções das pes so as com as ca -

te go ri as e clas se de se res que tran si tam por suas

ex pe riên ci as co ti di a nas. É uma po si ção teó ri ca

mais aber ta, sem dú vi da, em bo ra pre ci se mos es -

tar aten tos às dis po si ções con cre tas das re la ções

de po der en vol vi das nos pro ble mas so ci o téc ni cos

con tem po râ ne os.
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na Fa col tà Di De sign e Arti del la IUAV, de Ve ne za. Sua pro du ção cen tra-se nas re la ções en tre fi lo so fia, li te ra tu ra, po e sia e, fun -
da men tal men te, po lí ti ca. Entre suas prin ci pa is obras, es tão Infân cia e his tó ria, Estân ci as, A lin gua gem e a mor te e Homo sa cer:
o po der so be ra no e a vida nua I (to dos lan ça dos pela edi to ra UFMG) e Esta do de ex ce ção e Pro fa na ções (lan ça dos pela Bo i tem -
po). Leia tam bém a edi ção 81 da re vis ta IHU On-Line so bre “Esta do de ex ce ção e vida nua”, ba se a do nas te o ri as de Agam -
ben. (Nota da IHU On-Line)

35 Han nah Arendt: teó ri ca po lí ti ca ale mã. Estu dou fi lo so fia com Mar tin He i deg ger, re la ci o nan do-se pas si o nal e in te lec tu al men te
com ele. Pos te ri or men te, Arendt foi es tu dar em He i del berg, ten do es cri to na res pec ti va uni ver si da de uma tese de dou to ra men -
to so bre a ex pe riên cia do amor na obra de San to Agos ti nho, sob a ori en ta ção do fi ló so fo exis ten ci a lis ta Karl Jas pers. O tra ba lho 
fi lo só fi co de Han nah Arendt abar ca te mas como a po lí ti ca, a au to ri da de, o to ta li ta ris mo, a edu ca ção, a con di ção la bo ral, a vi o -
lên cia, e a con di ção de mu lher. So bre seu tra ba lho, exis tem os Ca der nos IHU em for ma ção de nú me ro 17, in ti tu la do Han -
nah Arendt & Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX. As edi ções 168 e 206 da Re -
vis ta IHU On-Line tam bém fa la ram so bre a au to ra. (Nota da IHU On-Line)
Jür gen Ha ber mas: fi ló so fo e so ció lo go ale mão. Foi as sis ten te de The o dor Ador no no Insti tu to de Pes qui sa So ci al de Frank furt.
Em 1968, trans fe riu-se para Nova York, pas san do a le ci o nar na New Yor ker New Scho ol for So ci al Re se arch. A par tir de 1971,
di ri giu o Insti tu to Max Planck, em Starn berg, na Ba vi e ra. Em 1983, trans fe riu-se para a Uni ver si da de Jo hann Wolf gang von
Go et he, de Frank furt, onde per ma ne ceu até apo sen tar-se, em 1994. Con ti nua, até o pre sen te mo men to, mu i to pro lí fi co, pu bli -
can do no vos tra ba lhos a cada ano, e fre qüen te men te par ti ci pa de de ba tes e atua em jor na is, como cro nis ta po lí ti co. Em ge ral
con si de ra do como o prin ci pal her de i ro das dis cus sões da Esco la de Frank furt, Ha ber mas pro cu rou, no en tan to, su pe rar o pes si -
mis mo dos fun da do res da Esco la, quan to às pos si bi li da des de re a li za ção do pro je to mo der no, tal como for mu la do pe los ilu mi -
nis tas. (Nota da IHU On-Line)
Ian Hac king: fi ló so fo es pe ci a li za do em Fi lo so fia da Ciên cia. Gra du ou-se na Uni ver sity of Bri tish Co lum bia (1956) e na Uni ver -
sity of Cam brid ge (1958), onde es tu dou no Tri nity Col le ge. Hac king dou to rou-se em Cam brid ge em 1962, sob a ori en ta ção de
Ca si mir Lewy, um ex-alu no de Witt gens te in. Após le ci o nar por vá ri os anos na Stan ford Uni ver sity, foi para a Uni ver sity of To -
ron to em 1982. Em 2001, ele foi apon ta do para a cá te dra de Fi lo so fia do Coll ège de Fran ce. (Nota da IHU On-Line



Na no tec no lo gia e na no ciên cia

Entre vis ta com Wic tor Car los Mag no

Wic tor Car los Mag no é gra du a do, mes tre e

dou tor em Fí si ca, pela Uni ver si da de Fe de ral de

Per nam bu co (UFPE), e pós-dou tor, pela Uni ver si -

da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp). Atu al -

men te, é pro fes sor de Enge nha ria da Com pu ta ção 

da Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos (Uni si -

nos) e pes qui sa dor co la bo ra dor da Uni ver si da de

Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Tem ex -

pe riên cia na área de Fí si ca, com ên fa se em Téc ni -

cas Expe ri men ta is e Instru men ta ção, atu an do prin -

ci pal mente nos te mas so bre na no ciên cia e na no -

tec no lo gia, fí si ca atô mi ca e mo le cu lar, óp ti ca não-

li ne ar e en si no de fí si ca.

Na en tre vis ta que Wic tor Car los Mag no con ce -

deu à IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as do

Dia no site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), dia 19 de 

ou tu bro de 2006, so bre na no tec no lo gia e na no -

ciên cia, ele ex pli ca que “A na no ciên cia es tu da ob -

je tos com di men sões fí si cas da or dem de al guns

na nô me tros. Um na nô me tro (1nm = 10-9 m) re -

pre sen ta a bi li o né si ma par te do me tro, um com -

pri men to ex tre ma men te pe que no para nós se res

hu ma nos”.

IHU On-Line – Como po de mos de fi nir na no -

tec no lo gia e na no ciên cia? Qu a is suas apli -

ca ções na con tem po ra ne i da de? Qu a is fo -

ram os avan ços?

Wic tor Mag no – A na no ciên cia es tu da ob je tos

com di men sões fí si cas da or dem de al guns na nô -

me tros. Um na nô me tro (1nm = 10-9 m) re pre sen -

ta a bi li o né si ma par te do me tro, um com pri men to

ex tre ma men te pe que no para nós se res hu ma nos.

A es pes su ra de um fio de ca be lo hu ma no, por

exem plo, é ti pi ca men te da or dem de um dé ci mo

de mi lí me tro (0.1 mm). Um na nô me tro é, por tan -

to, 100.000 ve zes mais fino que um fio de ca be lo.

Esta es ca la de com pri men to com pre en de o mun -

do dos in fi ni ta men te pe que nos, como os ví rus,

pe que nas bac té ri as e a pró pria mo lé cu la de DNA,

fun da men tal para a exis tên cia da vida na Ter ra. A

na no tec no lo gia em pre ga as pro pri e da des dos na -

no ma te ri a is para pro du zir dis po si ti vos tec no ló gi -

cos apli ca dos nun ca an tes ima gi na dos, como a

pro du ção de na no má qui nas, na no ro bôs, mi ni a tu -

ri za ção dos com pu ta do res, cri a ção de no vos ma -

te ri a is e no vos dis plays de al tís si ma re so lu ção, uti -

li zan do na no tu bos de car bo no, den tre ou tras

apli ca ções. Estas áre as são in ter dis ci pli na res, pois

en vol vem co nhe ci men tos di ver sos como quí mi ca, 

fí si ca, bi o lo gia, me di ci na, in for má ti ca, fi lo so fia,

den tre ou tras áre as.

Avan ços nos es tu dos

Nos úl ti mos anos, fo ram fe i tos enor mes

avan ços no de sen vol vi men to das ba ses teó ri cas e

ex pe ri men ta is des ta nova ciên cia, com o au men to 

das pes qui sas em ins tru men ta ção na es ca la na no -

mé tri ca e a cri a ção de no vos sis te mas de ima gens

na es ca la aba i xo da mi cros co pia ele trô ni ca con -

ven ci o nal (sub mi cro mé tri ca). A na no tec no lo gia

pro me te para um fu tu ro pró xi mo uma re vo lu ção

tec no ló gi ca de for ma se me lhan te à Re vo lu ção da

Infor ma ção, ocor ri da logo após a in ven ção do

tran sis tor há 50 anos e com o ad ven to da mi cro e -

le trô ni ca e o es ta be le ci men to da base tec no ló gi ca

dos ma te ri a is se mi con du to res na es ca la mi cro mé -

tri ca, a par tir dos qua is sur gi ram os com pu ta do res

e os dis po si ti vos ele tro e le trô ni cos atu a is que ca rac -

te ri zam a so ci e da de de in for ma ção con tem po râ -

nea em que vivemos.
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IHU On-Line – Um novo tipo de ser hu ma no

está em as cen são. Qual é o seu pon to de

vis ta?

Wic tor Mag no – Acre di to que a tec no lo gia e a in -

for ma ção têm mu da do o modo como os pa í ses se

re la ci o nam e como as pes so as in te ra gem en tre si.

A mi ni a tu ri za ção dos dis po si ti vos ele trô ni cos (ce -

lu la res, com pu ta do res por tá te is, palm tops) tem fa -

vo re ci do a dis se mi na ção da in for ma ção em um

rit mo sem igual na his tó ria da Hu ma ni da de, o que 

fa vo re ce o aces so per ma nen te a da dos e a in for -

ma ção, de for ma in de pen den te de equi pa men to,

lu gar ou tem po (com pu ta ção per va si va ou ubí -

qua). Esse fato ten de a cri ar um novo tipo de ser

hu ma no in ter li ga do em tem po real com sua re a li -

da de ex te ri or.

IHU On-Line – O ho mem con tem po râ neo é

um ho mem pós-hu ma no? Como o se nhor

de fi ni ria esse con ce i to?

Wic tor Mag no – A idéia de um ho mem pós-hu -

ma no co me çou com a fic ção ci en tí fi ca, atra vés

dos li vros de Issac Asi mov, con si de ra do o pai da

ro bó ti ca. A cri a ção de au tô ma tos e ro bôs in te li -

gen tes e auto-re pli can tes é um de sa fio atu al da

tec no lo gia e a na no tec no lo gia per mi te hoje a cons -

tru ção de na no en gre na gens e na no má qui nas, as

qua is po de rão em um bre ve trans for mar-se em

nano-ro bôs. Exis tem pes qui sas em de sen vol vi -

men to so bre a in te ra ção ho mem-má qui na, como,

por exem plo, a pos si bi li da de de es ta be le cer in ter -

fa ces en tre os com pu ta do res e o cé re bro hu ma no.

Nes sas pes qui sas, são uti li za dos dis po si ti vos que

ca pam os si na is ne u ra is sob a for ma de im pul sos

elé tri cos. Com a aju da de com pu ta do res, é pos sí -

vel mo vi men tar bra ços ro bó ti cos e ser vo me ca nis -

mos, o que é par ti cu lar men te útil para pes so as

por ta do ras de de fi ciên ci as fí si cas. O ho mem pós-

hu ma no se ria en tão a in te gra ção com ple ta das

pes so as com má qui nas e dis po si ti vos in te li gen tes,

o que se con ven ci o nou cha mar de AI (Inte li gên cia

Arti fi ci al).

IHU On-Line – Qu a is são os ca mi nhos que

es ta mos se guin do de no vos mo de los de

exis tên cia?

Wic tor Mag no – Vi ve mos atu al men te numa so -

ci e da de da in for ma ção, em que esta é o bem de

con su mo mais im por tan te e va li o so. O ser hu ma -

no con tem po râ neo deve per ma ne cer in for ma do

não ape nas so bre o con tex to da sua vida lo cal,

mas tam bém so bre a re a li da de glo bal que in flu en -

cia e re fle te-se na re a li da de es pe cí fi ca da sua ci da -

de. Os acon te ci men tos e os fe nô me nos glo ba is

afe tam atu al men te o pre ço dos com bus tí ve is, dos

in su mos agrí co las, dos ali men tos e dos pro du tos

in dus tri a li za dos. Os me i os de co mu ni ca ção são

res pon sá ve is pela dis se mi na ção da in for ma ção

para os in di ví du os, e a dis po ni bi li da de em tem po

real des sa in for ma ção, atra vés dos dis po si ti vos

ele trô ni cos mi ni a tu ri za dos, tem um pro fun do im -

pac to na vida das pes so as.

IHU On-Line – Como a tec no lo gia au xi lia na 

cons tru ção da iden ti da de do su je i to con -

tem po râ neo?

Wic tor Mag no – Os atu a is pa í ses em de sen vol vi -

men to so men te con se gui ram sair do sub de sen vol vi -

men to e avan çar, atra vés de in ves ti mos ma ci ços em

ciên cia e tec no lo gia, na edu ca ção e na me lho ria da

qua li da de de vida das pes so as. A tec no lo gia é ca paz

de mo di fi car a re a li da de ex te ri or das pes so as e das

so ci e da des, uma vez que fa vo re ce em ge ral a dis se -

mi na ção da in for ma ção e é ca paz de for mar opi nião 

e cons tru ir a iden ti da de de um povo.

IHU On-Line – Há como tra çar em um fu tu ro 

pró xi mo, qua is se rão nos sos ma i o res de sa -

fi os, como se res hu ma nos?

Wic tor Mag no – O pri me i ro gran de de sa fio é de

re ver ter o rit mo atu al de vas ta dor das atu a is so ci e -

da des de con su mo, re la ti vo ao gas to de ener gia,

dis po ni bi li da de de água po tá vel e de ali men tos

para os po vos do pla ne ta. Esses pon tos são con si -

de ra dos os gran des gar ga los atu a is da hu ma ni da -

de, com sé ri as re per cus sões mun di a is nas pró xi mas 

dé ca das. Su pe ra dos es ses im pas ses cru ci a is, res -

tam ques tões im por tan tes a se rem re sol vi das

como a cura de do en ças gra ves e o con tro le de en -

de mi as e epi de mi as. A na no tec no lo gia pro me te

ser uma fer ra men ta efi caz no de sen vol vi men to de

no vos me di ca men tos e de no vas téc ni cas de di ag -

nós ti co de do en ças. Na área de ener gia, os nano-

ma te ri a is per mi tem au men tar a efi ciên cia de con -

ver são de ener gia, o que é de im por tân cia fun da -

men tal para a so ci e da de em um fu tu ro pró xi mo.
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IHU On-Line – É pos sí vel que nós hu ma nos

aca be mos sen do pri si o ne i ros dos com pu ta -

do res? Onde fica a ques tão éti ca?

Wic tor Mag no – Em maio de 1997, o su per com -

pu ta dor Deep Blue da IBM jo gou a cé le bre par ti da 

de xa drez com o cam peão mun di al Garry Kas pa -

rov, um du e lo inu si ta do en tre má qui na e ho mem,

com cla ro do mí nio da má qui na. O de sen vol vi -

men to de uma nova ge ra ção de ro bôs in te li gen tes, 

em bar ca dos com fer ra men tas de Inte li gên cia Arti -

fi ci al, pos si bi li ta rá o do mí nio das má qui nas em al -

guns se to res da pro du ção in dus tri al e tec no ló gi ca

em um fu tu ro pró xi mo. Alguns es tu di o sos apon -

tam que a au to ma ção e a de pen dên cia atu al da

so ci e da de em re la ção aos com pu ta do res po dem

au men tar pro ble mas so ci a is como o de sem pre go,

com sé ri as im pli ca ções nos pa í ses sub de sen vol vi -

dos e em de sen vol vi men to. Ou tros pes qui sa do res

de fen dem, no en tan to, o fato de que os ro bôs

subs ti tu em o tra ba lho hu ma no pe sa do e pe ri go so, 

e no vas for mas de tra ba lho e ocu pa ção es tão em

de sen vol vi men to, em subs ti tu i ção aos an ti gos

pos tos de tra ba lho ocu pa dos atu al men te pe las

má qui nas. Não há con sen so, mas o fato é que há

ne ces si da de de um me lhor es tu do so bre o as sun to 

do pon to de vis ta éti co, e não ape nas do pon to de

vis ta eco nô mi co como co mu men te é fe i to.
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“Pen sar a cé lu la como uma es pé cie de com pu ta dor”

Entre vis tas com Ney Lem ke

Ney Lem ke é gra du a do, mes tre e dou tor em

Fí si ca, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de

do Sul (UFRGS). Sua tese in ti tu la-se Si mu la ção

nu mé ri ca de sis te mas com ple xos. Sua pro du ção

aca dê mi ca in clui de ze nas de ar ti gos pu bli ca dos

em pe rió di cos es pe ci a li za dos, bem como ca pí tu -

los de li vros. Atu al men te, é do cen te na Uni ver si -

dade Esta du al Pa u lis ta Jú lio de Mes qui ta Fi lho

(UNESP).

No dia 3 de no vem bro de 2004, du ran te o

even to Abrin do o Li vro, pro mo vi do pelo IHU, o

pro fes sor Ney Lem ke apre sen tou a obra The com -

pu ta ti o nal be a uty of na tu re: com pu ter explo ra ti -

ons of frac tals, cha os, com plex systems and

adap ta ti on (A be le za com pu ta ci o nal da na tu re za:

ex plo ra ções com pu ta ci o na is de frac ta is, de caos,

de sis te mas com ple xos e adap ta ção), de G. W. Fla -

ke. Já no even to IHU Idéi as, dia 28 de ou tu bro de

2004, Ney Lem ke apre sen tou o tema Bi o in for má -

ti ca: uma nova pers pec ti va para com pre en der a

vida.

Neste Ca der nos IHU em for ma ção, pu bli -

ca mos duas en tre vis tas com ele. A pri me i ra foi

pu bli ca da na edi ção 120 da re vis ta IHU

On-Line, de 25 de ou tu bro de 2004, sob o tí tu lo

“Pen sar a cé lu la como uma es pé cie de com pu ta -

dor”, na qual fala so bre a bi o in for má ti ca e os es tu -

dos pós-ge nô mi cos.

A se gun da en tre vis ta de Lem ke, pu bli ca da

na edi ção 195, de 11 de no vem bro de 2006, tem

como tí tu lo “A Fí si ca de ve rá se re in ven tar”. Esta

en tre vis ta tem como re fe rên cia a con fe rên cia que 

o pro fes sor Ney Lem ke pro fe riu no II Ci clo de

Estu dos De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: um 

diá lo go des de a Fi lo so fia so bre Pri go gi ne e a seta

do tem po. Ilya Pri go gi ne (1917-2003), ci en tis ta

de ori gem rus sa, re ce beu o Prê mio No bel de Qu í -

mi ca em 1977. A edi ção 62, de 2 de ju nho de

2003, de di cou-lhe a edi to ria Me mó ria. Na edi ção 

64, de 16 de ju nho de 2003, pu bli ca mos o ar ti go

“A di men são ‘nar ra ti va’ do uni ver so”, de sua

au to ria.

Se gun do o fí si co Lem ke, a Fí si ca pre ci sa se

re in ven tar, “seja de sen vol ven do ex pe ri men tos re -

vo lu ci o ná ri os que nos per mi tam co lo car ve lhas

ques tões em no vos en qua dra men tos, seja pro -

pon do no vas ques tões que pos sam ser ata ca das”.

So bre o con ce i to de seta do tem po, Lem ke ex pli ca 

que ele é “uma es pé cie de re ló gio uni ver sal”.

IHU On-Line – Por que a Bi o in for má ti ca re -

pre sen ta “uma nova pers pec ti va para com -

pre en der a vida”, con for me o tí tu lo da sua

pa les tra pre vis ta para o pró xi mo IHU Idéi as?

Ney Lem ke – A Bi o in for má ti ca é uma área re la ti -

va men te nova e pre ten de unir as fer ra men tas da

in for má ti ca apli ca da à com pre en são dos da dos de 

bi o lo gia. O que tem acon te ci do é que a Bi o lo gia é

uma ciên cia bas tan te re du ci o nis ta. Du ran te mu i to

tem po, se co le tou uma mas sa im por tan te de da -

dos pon tu a is so bre como fun ci o nam os or ga nis -

mos. Mu i tas pes so as, por exem plo, fa zi am a tese

de dou to ra do em Bi o quí mi ca e ba si ca men te es tu -

da vam o fun ci o na men to de uma úni ca en zi ma,

que ca ta li sa va uma úni ca re a ção que ocor ria den -

tro de um or ga nis mo. Só que em um or ga nis mo,

mes mo no mais sim ples, ocor rem mi lha res de re a -

ções di fe ren tes. Du ran te mu i to tem po, es sas in for -

ma ções fo ram co le ta das e ago ra se têm ma ne i ras

no vas de tra tar es ses da dos. A pró pria sis te má ti ca

des se pro ces so le vou a uma si tu a ção em que se

ge ra ram mo de los, unin do es sas in for ma ções co le -
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ta das de for ma es par sa, pelo me nos nos úl ti mos

200 anos. Além dis so, sur gi ram no vas me to do lo -

gi as ex pe ri men ta is que pro du zem mas sas de da -

dos ina ces sí ve is à aná li se tra di ci o nal dos bió lo gos. 

Então, es ses da dos an ti gos e no vos cla mam por

no vas idéi as, que vão con tex tu a li zá-los, co lo cá-los 

numa pers pec ti va mais in te res san te, mais ra zoá -

vel. A Bi o in for má ti ca for ne ce esse fer ra men tal

para des cre ver a vida como fe nô me no bi o ló gi co,

para com pre en der mos as suas gran des ques tões.

Então, o pla no é apre sen tar al gu mas idéi as que

es tão sen do de sen vol vi das, con tex tu a li zá-las numa

pers pec ti va que não seja tão téc ni ca, que seja um

pou co mais fi lo só fi ca, ten tar re u ni-las com al gu -

mas cor ren tes de pen sa men to evo lu ci o nis tas e

apre sen tá-las numa rou pa gem que eu ima gi no in -

te res san te para um pú bli co mais le i go.

IHU On-Line – Em li nhas ge ra is, que rou pa -

gem se ria essa?

Ney Lem ke – Bom, a idéia se ria a de apre sen tar

um pou co a ver ten te, di ga mos, in for má ti ca, apre -

sen tar al guns con ce i tos de in for má ti ca que são re -

le van tes. Expor um pou co da te o ria dos sis te mas

com ple xos, que é um ou tro com po nen te im por -

tan te; ex pli car al gu mas co i sas so bre evo lu ção e aí

fa lar não só da de Dar win, mas tam bém de ou tras

abor da gens evo lu ti vas para en ten der a vida e ten -

tar mos trar como es sas co i sas se unem.

IHU On-Line – Qual é o es tá gio da Bi o in for -

má ti ca no mun do?

Ney Lem ke – A Bi o in for má ti ca é uma ciên cia re -

la ti va men te nova. Ela não deve ter mais de 20

anos. Prin ci pal men te no fi nal dos anos 1990 e no

iní cio do sé cu lo XXI, ela teve um cres ci men to, tan -

to mun di al como na ci o nal, mu i to rápido. Em re la -

ção ao mun di al, o gran de mar co é o Ge no ma

Hu ma no, pro je to de big sci en ce. Envol ve mu i to di -

nhe i ro, é um gran de de sa fio, ex pe ri men tal e com -

pu ta ci o nal, que im pul si o nou vá ri as áre as do

co nhe ci men to hu ma no ci en tí fi co, des de a Bi o lo gia

pro pri a men te dita, abran gen do a Bi o quí mi ca, a

Ele trô ni ca e a Com pu ta ção em pa ra le lo. Do pon to

de vis ta com pu ta ci o nal, esse foi um dos pro ble mas 

mais com ple xos que já se re sol veu.

IHU On-Line – Como a Uni si nos se po si ci o -

na nes se tipo de co nhe ci men to, na ci o nal e

in ter na ci o nal men te?

Ney Lem ke – A Bi o in for má ti ca teve uma im por -

tân cia gran de no qua dro na ci o nal, por que o Bra sil 

en trou de uma ma ne i ra mu i to for te nes sa área.

Prin ci pal men te a Fun da ção de Ampa ro à Pes qui -

sa do Esta do de São Pa u lo (FAPESP) pa tro ci nou o 

se qüen ci a men to de um or ga nis mo cha ma do

Xylel la fas ti di o sa, o pri me i ro a ser se qüen ci a do

aba i xo da li nha do Equa dor e foi capa da Na tu re,

uma re vis ta ex tre ma men te pres ti gi a da. Inspi ra do

nes se mo de lo de su ces so em São Pa u lo, o Con se -

lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e

Tec no ló gi co (CNPq) fo men tou a cri a ção de vá ri os

gru pos de pes qui sa que de ve ri am re pro du zir, em

es ca la ma i or ou me nor, esse pro ces so, ou seja,

des co brir o ge no ma de um de ter mi na do or ga nis -

mo. No Rio Gran de do Sul, por exem plo, aqui na

Uni si nos, par ti ci pa mos, o meu gru po e um gru po

li ga do à bi o lo gia, em duas fren tes. Par ti ci pa mos

des se pro ces so, vin cu la dos ao que cha ma mos de

se qüen ci a men to do ge no ma do Myco plas ma

hyop ne u mo ni ae, que é um or ga nis mo mu i to sim -

ples, res pon sá vel pela pne u mo nia em por cos,

cujo nome é Pro je to Inte gra do Ge no ma Sul

(PIGS). O pro je to leva o nome do bi cho. Des de

en tão, a Bi o in for má ti ca tem se guin do avan çan do. 

Há al guns gru pos con so li da dos no Rio Gran de do

Sul, mas em ter mos de atu a ção em Bi o in for má ti -

ca, ex pli ci ta men te, eu acho que o gru po da Uni si -

nos é um dos mais con so li da dos, por que os de ma is

gru pos não são tão for te men te di re ci o na dos como 

o nos so, prin ci pal men te na nos sa área es pe cí fi ca

de atu a ção, cha ma da de pós-ge nô mi ca.

IHU On-Line – No que con sis tem os es tu dos 

pós-ge nô mi cos?

Ney Lem ke – Encon trar a se qüên cia de le tras

que com põe o DNA é o equi va len te a des co brir

um li vro es cri to numa lín gua des co nhe ci da – in -

clu si ve, es tes te mas são re la ci o na dos. Vá ri as téc ni -

cas de aná li se lin güís ti ca fo ram usa das para ten tar

in ter pre tar este li vro. A aná li se pós-ge nô mi ca são

to das as aná li ses que re a li za mos para in ter pre tar

este li vro. Ten do essa se qüên cia de le tras, o pas so
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se guin te é en ten der o que quer di zer, é como de -

co di fi cá-la. O nos so gru po tem atu a do na re cons -

tru ção de me ta bo lis mo de mi cror ga nis mos. O me -

ta bo lis mo de sig na as re a ções bá si cas que fa zem o

fun ci o na men to das cé lu las. A que bra de gli co se, a

con ver são de ener gia, todo fun ci o na men to bá si co 

de uma cé lu la está des cri to em ter mos de me ta bo -

lis mo, en tão a nos sa idéia é a de es tu dá-lo, ten tar

en ten der o me ta bo lis mo, co nhe cen do o ge no ma

do or ga nis mo. Isso exi ge um tra ba lho con si de rá -

vel de in for má ti ca e de bi o quí mi ca. Te mos atu a -

do, tam bém, em ou tras áre as re la ci o na das com a

aná li se pós-ge nô mi ca, in te ra ção de pro te í nas e

cons ti tu i ção de re des re gu la tó ri as.

IHU On-Line – O se nhor se re fe re à Bi o in for -

má ti ca como ciên cia. Ela, de fato, tem essa

di men são para o co nhe ci men to hu ma no?

Ney Lem ke – Acre di to que sim. A Bi o in for má ti ca 

é uma área in trin se ca men te nova, tem suas me to -

do lo gi as ex plí ci tas. É uma área que hoje ain da

não tem uma for ma ção es pe cí fi ca. Em al guns lu -

ga res do mun do, está se co me çan do a pen sar em

um per fil ade qua do para isso, mas ela é uma área

por si só. Tem vá ri os des do bra men tos pos sí ve is.

Como uma área em for ma ção, ela não está, ne -

ces sa ri a men te, con so li da da. Se gun do al gu mas

pes so as, a Bi o in for má ti ca é uma es pé cie de mu -

le ta para a Bi o lo gia, que só vai aju dar a Bi o lo gia a 

fun ci o nar. Ou tras pes so as acham que não, que a

Bi o in for má ti ca tem in te res se ci en tí fi co por si só.

IHU On-Line – Em que sen ti do?

Ney Lem ke – A Bi o in for má ti ca ten ta en ten der o

fun ci o na men to de uma cé lu la, usan do como pa -

ra dig ma, ou como me tá fo ra, me lhor di zen do, a

idéia de um com pu ta dor. Ou seja, a cé lu la sen do

pen sa da como uma es pé cie de com pu ta dor, com

a di fe ren ça de que este é mu i to especial, e tem

uma sé rie de par ti cu la ri da des que po dem ge rar in -

sights, idéi as in te res san tes que te rão re per cus são,

por exem plo, na com pu ta ção e em ou tras áre as.

Exis te um gru po no MIT, que con se gue ma ni pu lar

o me ta bo lis mo de bac té ri as de uma for ma aná lo -

ga a cir cu i tos in te gra dos. O pes qui sa dor con se gue

ma ni pu lar o ge no ma das bac té ri as para fa zer com

que elas atu em como por tas ló gi cas (ele men tos

fun da men ta is de um com pu ta dor). Para aque les

pre o cu pa dos com as ques tões éti cas, é pre ci so en -

fa ti zar que es ta mos li dan do com bac té ri as, isto é,

não es tou fa lan do de or ga nis mos su pe ri o res.

IHU On-Line – Qual é a li ga ção que esse

tema tem com a obra que o se nhor vai apre -

sen tar na pró xi ma edi ção de “Abrin do o

li vro”?

Ney Lem ke – Na ver da de, são duas co i sas in de -

pen den tes, não ne ces sa ri a men te li ga das. O li vro

tem in ter sec ção com o que eu vou fa lar, mas a in -

ter sec ção não é to tal. Ele tem co i sas que não per -

ten cem à Bi o in for má ti ca, e esta tem co i sas que, de 

cer ta ma ne i ra, não es tão tra ta das no li vro. Então,

a in ter sec ção é par ci al. O li vro está mais vol ta do

para aqui lo que a gen te cha ma de ciên cia da com -

ple xi da de. Ele des cre ve, como diz o tí tu lo, a “be le -

za com pu ta ci o nal da na tu re za” ou, como se diz, a

CBN, si gla da ex pres são “com pu ta ti o nal be a uty of 

na tu re”. A na tu re za é en ten di da não só como or -

ga nis mo, como ser vivo, mas tam bém como sis te -

ma fí si co-quí mi co. Por tan to, a in ter sec ção en tre as 

duas pa les tras se dá, quan do eu ten to en ten der a

vida como um agen te com pu ta ci o nal. Mas, via de

re gra, há itens que serão tra ta dos numa ex po si ção 

e não se rão tra ta dos na ou tra.

IHU On-Line – Qu a is são as idéi as prin ci pa is 

des se li vro?

Ney Lem ke – Ao abor dar a CBN, Fla ke re u niu

uma sé rie de idéi as in te res san tes que es tão re la ci o -

na das à com pu ta ção, por exem plo, al guns re sul ta -

dos bem co nhe ci dos, como o Te o re ma de Gö del e 

suas con tra par ti das com pu ta ci o na is, como a tese

de Church, são tra ta das no iní cio. Ele ex põe ou -

tros te mas que vêm da fí si ca, como, por exem plo,

sis te mas caó ti cos, frac ta is, e abor da, além de al -

guns mo de los de sis te mas eco ló gi cos, os au tô ma -

tos ce lu la res, que são com pu ta ci o na is tam bém

bas tan te in te res san tes. É um li vro com um es pec -

tro bem am plo de atu a ção. O que é um sis te ma

com ple xo? É um sis te ma for ma do por mu i tas par -

tes in te ra gen tes. Como é que a com pu ta ção sur ge

em sis te mas com ple xos? São ba si ca men te es tas as 

idéi as. Então, a in ter sec ção que tem com a bi o lo -

gia tam bém é essa. Os sis te mas bi o ló gi cos tam -
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bém são pen sa dos como sis te mas com ple xos e de

al gu ma ma ne i ra a com pu ta ção emer ge dis so. Os

se res vi vos, de al gu ma ma ne i ra, re a li zam al gu ma

es pé cie de com pu ta ção. Eu que ro de i xar bem cla -

ro que isso é uma me tá fo ra, uma ma ne i ra de en -

ten der a vida. Não quer di zer que o pro pó si to da

vida seja fa zer com pu ta ção, mas é uma ma ne i ra

de nós, como se res hu ma nos, te o ri zar mos, ba se -

an do-nos em pro ces sos bi o ló gi cos.

IHU On-Line – Essa li ga ção da Bi o lo gia com 

a Infor má ti ca nos dá uma idéia de exa ti dão, 

de res pos tas pre ci sas, mas há mu i tas per -

gun tas que não fo ram res pon di das...

Ney Lem ke – Cada um tem a sua ima gem do que 

é a ciên cia, de como ela avan ça. Mas ela não

avan ça como se fos se uma gota d’á gua numa su -

per fí cie, com uma gran de fren te que se ex pan de.

Ela pa re ce mais com uma go ti nha de água que cai 

atra vés de pe dras e se di fun de como den dri tos.

Para mim, a ciên cia evo lui des te je i to; ela vai cres -

cen do, atin gin do cada vez mais lon ge, mas, do la -

di nho, exis tem pon tos que ain da não fo ram atin -

gi dos. A ciên cia não avan ça res pon den do a to das

às per gun tas, mas, sim, ge ran do mais per gun tas e, 

ao mes mo tem po, cla ro, tra zen do al gu mas res pos -

tas. A ob je ti vi da de da ciên cia está res tri ta a um

cam po ex pe ri men tal mu i to es pe cí fi co. A me câ ni -

ca quân ti ca, por exem plo, con se gue fun ci o nar

com gran de pre ci são, por que ela é um mo de lo.

Há si tu a ções que eu con si go mo de lar com mu i ta

pre ci são, mas há ou tras que eu não con si go, e

aca bou. Não con si go mo de lar com pre ci são, por

exem plo, uma pro te í na. As pro te í nas es tão den tro

do nos so or ga nis mo e são for ma das por mi lha res

de áto mos. Em tese, elas são des cri tas pela me câ -

ni ca quân ti ca, e 99% dos ci en tis tas do mun do in -

te i ro acre di tam que ela é per fe i ta men te ca paz de

fa zer essa des cri ção. Só que isso não se tra duz ob -

je ti va men te no sen ti do de que eu con si ga pre ver

re al men te, por que essa te o ria é tão com ple xa

com pu ta ci o nal men te, que eu pos so re u nir to dos

os com pu ta do res do mun do para ten tar re sol ver o 

pro ble ma que eles não vão fazê-lo. Então qual é a

al ter na ti va que eu te nho? Pre ci so fa zer apro xi ma -

ções. Esse é o fa zer da ciên cia.

IHU On-Line – A ciên cia avan ça atra vés de

apro xi ma ções?

Ney Lem ke – Algu mas pes so as acham que

“avan çar” seja uma su per sim pli fi ca ção, mas es ta -

mos ten tan do de fi nir o que que re mos di zer com

avan çar. Eu acre di to que a ciên cia con si ga am pli -

ar o nú me ro de per gun tas. Há per gun tas a que ela

res pon de ob je ti va men te e, ao fa zer isso, gera per -

gun tas que não sabe res pon der. Qu al quer te o ria

es ta rá sem pre ba se a da em co i sas das qua is não se

tem cer te za, que são di fí ce is de en ten der, ou pon -

tos obs cu ros. Por exem plo, a me câ ni ca new to ni a -

na tam bém ti nha seus pon tos obs cu ros, seus pon -

tos des co nhe ci dos, os seus mis té ri os. O caos,

por exem plo, foi um de les. New ton, cer ta men te, 

não ti nha a me nor idéia so bre os sis te mas caó ti -

cos, quan do ele pro pôs a me câ ni ca new to ni a na, 

e as pes so as tra ba lha ram com ela du ran te 200

anos e nun ca per ce be ram. Po in ca ré foi o pri -

me i ro a per ce ber que, de al gu ma ma ne i ra, os

sis te mas de ve ri am ter isso que a cha ma mos de

com por ta men to caó ti co hoje. No en tan to, isso

tam bém fi cou li mi ta do a um pe que no gru po de

es pe ci a lis tas. Qu an do sur gi ram os com pu ta do -

res, pas sou-se do des co nhe ci men to to tal para

um co nhe ci men to abran gen te da so ci e dade.

IHU On-Line – Vol tan do ao li vro, ape sar de

re la ci o nar a na tu re za com a com pu ta ção,

es sas li mi ta ções da ciên cia es tão pre sen tes

nele?

Ney Lem ke – Todo ci en tis ta tem mu i to cla ro as li -

mi ta ções. Sabe que o nú me ro de per gun tas que

ele não con se gue res pon der é in fi ni ta men te ma i or 

do que o que ele con se gue. Nos so in te res se é o de

fa lar de co i sas que pos sa mos en ten der e, às ve zes,

até fa zer per gun tas que, acre di ta mos, pos sam ser

res pon di das num cur to pra zo de tem po. Eu cre io

que Fla ke tem cons ciên cia das li mi ta ções, e ele

fala um pou co de las, mas esse não é o foco do li -

vro. O foco é o que dá para fa zer com o que te mos 

hoje, que é a pers pec ti va prag má ti ca da ma i or

par te dos ci en tis tas. O ci en tis ta só con se gue avan -

çar quan do tem a cons ciên cia cla ra do que pode

fa zer hoje e faz.
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A Fí si ca de ve rá se re in ven tar

IHU On-Line – Qual é a atu a li da de das des -

co ber tas fí si cas de Pri go gi ne?

Ney Lem ke – As pes qui sas de Pri go gi ne ata cam

ques tões re le van tes, como a na tu re za do tem po,

as im pli ca ções da Te o ria do Caos para a ter mo di -

nâ mi ca ou ain da a in ter pre ta ção da me câ ni ca

quân ti ca. To dos es ses te mas es tão bas tan te em

voga em nos sos dias.

IHU On-Line – O que é a seta do tem po?

Ney Lem ke – A seta do tem po se re fe re ao prin cí -

pio fí si co que se ria res pon sá vel pela pas sa gem do

tem po. Uma es pé cie de re ló gio uni ver sal. Na te o -

ria de Pri go gi ne, esta quan ti da de é a en tro pia, que 

sem pre au men ta no uni ver so.

IHU On-Line – Qu a is são as apli ca ções

atu a is dos es tu dos de Pri go gi ne so bre as es -

tru tu ras dis si pa ti vas?

Ney Lem ke – Entre os sis te mas fora do equi lí brio

mais es tu da dos nos dias de hoje, po de mos in clu ir

o me ta bo lis mo de or ga nis mos vi vos, re a ções quí -

mi cas os ci la tó ri as e as cé lu las de con vec ção (es tas

cé lu las sur gem em re giões onde exis te uma di fe -

ren ça de tem pe ra tu ra).

IHU On-Line – Como a con cep ção do tem po 

pode ser re pen sa da de acor do com o con ce i -

to de bi fur ca ção de Pri go gi ne, so bre tu do

para a emer gên cia do novo em ter mos so ci a is

e ci en tí fi cos, ten do em con si de ra ção que

esse con ce i to com pre en dia in clu si ve a His -

tó ria? Essa con cep ção não de ter mi nis ta de

Pri go gi ne está re la ci o na da com a Te o ria

dos Sis te mas, de Ber tal lanfy?

Ney Lem ke – Pri go gi ne ob ser vou que mes mo

sis te mas ma cros có pi cos exi bem com por ta men to

ale a tó rio. Acre di ta-se que sis te mas fí si cos mais

com ple xos que os es tu da dos por Pri go gi ne, como

orga nis mos vi vos, se res hu ma nos ou mes mo so -

ci e da des, po de ri am ser com pre en di dos des ta for -

ma. Con tu do, se ria ba si ca men te im pos sí vel apli -

car as te o ri as de Pri go gi ne para es tes ca sos, por -

tan to de ve mos ser ca u te lo sos an tes de es ten der

es tes re sul ta dos para as ciên ci as hu ma nas.

IHU On-Line – O le ga do de Pri go gi ne é sa u -

da do como trans dis ci pli nar en tre ciên cia,

fi lo so fia e cul tu ra. Qual é o elo en tre es sas

áre as do co nhe ci men to que po dem ser fe i -

tas com base em suas idéi as?

Ney Lem ke – Pri go gi ne foi um ci en tis ta que co -

nhe cia pro fun da men te fi lo so fia, es pe ci al men te o

tra ba lho de Berg son. Os seus tex tos tam bém fo -

ram li dos por mu i tos fi ló so fos, o que não de i xa

de ser sur pre en den te, dada a com ple xi da de téc -

ni ca de mu i tas de suas ex po si ções. Ele foi um dos 

ma i o res res pon sá ve is por in tro du zir no meio fi lo -

só fi co a dis cus são de al guns te mas ca ros aos fí si -

cos da se gun da me ta de do século XX, en tre eles

caos, frac ta is, base mi cros có pi ca para en tro pia,

en tre ou tros.

IHU On-Line – Na Car ta para as fu tu ras ge -

ra ções, Pri go gi ne ma ni fes tou-se oti mis ta

em re la ção ao fu tu ro da hu ma ni da de e diz

que a ciên cia une os po vos. Par tin do des sa

pers pec ti va, como a fí si ca está au xi li an do

nos so pla ne ta a tor nar-se um lu gar mais

“ha bi tá vel”?

Ney Lem ke – A ciên cia pode co la bo rar de duas

for mas com esta ques tão. Em pri me i ro lu gar, mos -

tran do que a com pre en são da na tu re za é um em -

pre en di men to su pra na ci o nal, no qual di fe ren tes

cul tu ras po dem e de vem co la bo rar. Ou tro ca mi -

nho é de mons trar o ca rá ter ex cep ci o nal de nos so

pla ne ta, e ain da nos lem bran do dos li mi tes que

de ve mos nos im por para ga ran tir às ge ra ções fu -

tu ras um am bi en te na tu ral ade qua do à vida. A fí -

si ca tam bém pode co la bo rar de for ma prá ti ca,

for ne cen do fer ra men tas, por exem plo, que nos

per mi tam ava li ar o efe i to de ga ses na tem pe ra tu ra

do Pla ne ta, ou pre ven do de sas tres na tu ra is, como 

ter re mo tos e tsu na mis.

IHU On-Line – O que o con ce i to de bi fur ca -

ção pode en si nar às Ciên ci as Hu ma nas e

Exa tas de nos sa so ci e da de glo ba li za da?

Ney Lem ke – É capaz de en si nar que o com por -

ta men to de sis te mas com ple xos pode ser im pre vi -

sí vel e que even tu al men te mu dan ças qua li ta ti vas

po dem ocor rer de for ma abrup ta.
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IHU On-Line – Pri go gi ne afir mou que a ciên -

cia es ta va ape nas em sua in fân cia. Para o

se nhor, qua is são os prin ci pa is de sa fi os da

fí si ca para nos so sé cu lo?

Ney Lem ke – Eu acre di to que o ma i or de sa fio da

fí si ca será se re in ven tar, seja de sen vol ven do ex pe -

ri men tos re vo lu ci o ná ri os que nos per mi tam co lo -

car ve lhas ques tões em no vos en qua dra men tos,

seja pro pon do no vas ques tões que pos sam ser

ata ca das. A Fí si ca vive al guns im pas ses, pos sui di -

ver sas te o ri as mu i to bem-su ce di das em ex pli car

fe nô me nos em áre as es pe cí fi cas, mas não pos sui

uma te o ria uni fi ca do ra. Por sua vez, di ver sas ciên -

ci as, como a Bi o lo gia, es tão se tor nan do mais

quan ti ta ti vas e de man dam por mé to dos que nos

per mi tam tra ba lhar com sis te mas de com ple xi da -

de sem pre ce den tes. Mes mo a cé lu la mais sim ples

é mu i to mais di fí cil de ser des cri ta por mo de los

qua li ta ti vos do que qual quer ou tro sis te ma fí si co

tra ta do até o mo men to. A con fec ção des tes mo de -

los im pli ca rá o sur gi men to de mé to dos que per mi -

tam a co le ta au to ma ti za da de gran des mas sas de

da dos e de fer ra men tas que nos per mi tam ex tra ir

in for ma ção re le van te de les.
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Mun do do tra ba lho, sin di ca lis mo e na no tec no lo gi as

Entre vis ta com Ruy Go mes Bra ga Neto

Ruy Go mes Bra ga Neto é dou tor em Ciên ci as 

Soci a is, pela Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp). 

Atu al men te, é mem bro do Cen tro Stu di Tras for -

ma zi o ni Eco no mi co So ci a li, da Itá lia, di re tor do

Sin di ca to dos So ció lo gos do Esta do de São Pa u lo

e pro fes sor da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP).

É au tor de A res ta u ra ção do ca pi tal: um es tu -

do so bre a cri se con tem po râ nea (São Pa u lo:

Xamã, 1997), A nos tal gia do for dis mo: mo -

der ni za ção e cri se na te o ria da so ci e da de

sa la ri al (São Pa u lo: Xamã, 2003) e Re vo lu ção

in vi sí vel: de sen vol vi men to re cen te da na no -

tec no lo gia no Bra sil (São Pa u lo: Xamã, 2007).

So bre os te mas mun do do tra ba lho, sin di ca -

lis mo e na no tec no lo gi as, Ruy Go mes con ce deu

en tre vis ta à IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí -

ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 29 de mar ço de 2008. Ele afir ma

que o sin di ca lis mo bra si le i ro vive uma fla gran te

cri se, mas que “pre ci sa ser de fi ni da de uma ma ne i -

ra mais con sis ten te por que um se tor do sin di ca lis -

mo bra si le i ro evi den te men te não se en con tra em

cri se; é aque le que po de mos cha mar de bu ro cra -

cia sin di cal, in te gran te des sas gran des cen tra is sin -

di ca is  que se en con tram bas tan te bem aco mo da -

dos no in te ri or da es tru tu ra do Esta do”. O so ció lo -

go fa lou tam bém so bre sua pes qui sa, em que

re la ci o na so ci e da de, meio am bi en te e na no tec no -

lo gi as. “A in cor po ra ção de na no tec no lo gi as, tan to

em ter mos de pro ces so quan to em ter mos de pro -

du to, é uma ten dên cia for te e que está pre sen te no 

mun do do tra ba lho”, de cla rou o pes qui sa dor.

IHU On-Line – Qual é o pa no ra ma atu al da

re la ção do mun do do tra ba lho com o sin di -

ca lis mo no Bra sil?

Ruy Go mes Bra ga Neto – De uma ma ne i ra ge -

ral, se você pe gar os pa í ses ca pi ta lis tas de sen vol vi -

dos e os pa í ses ca pi ta lis tas in dus tri a is, a des pe i to

dos rit mos di fe ren tes, o sin di ca lis mo pas sa por

uma fla gran te cri se em vá ri os pa í ses, es pe ci al men -

te no Bra sil. Essa cri se pre ci sa ser de fi ni da de uma

ma ne i ra mais con sis ten te, na me di da em que um

se tor do sin di ca lis mo bra si le i ro evi den te men te

não se en con tra em cri se; é aque le se tor que po de -

mos cha mar de bu ro cra cia sin di cal, in te gran te

des sas gran des cen tra is sin di ca is que se en con -

tram bas tan te bem aco mo da das no in te ri or da es -

tru tu ra do Esta do. Entre tan to, exis te, de fato, uma

cri se do sin di ca lis mo bra si le i ro que acom pa nha

uma ten dên cia mun di al, se pen sar mos numa idéia 

mu i to im por tan te para o sin di ca lis mo em di fe ren -

tes mo de lo his tó ri cos. Essa cri se é a da or ga ni za -

ção de base do mi li tan tis mo de ope rá ri os ou dos

tra ba lha do res. Isso sig ni fi ca que exis te uma cri se

no sin di ca lis mo bra si le i ro, no ati vis mo sin di cal e

nas for mas de ação co le ti va es tru tu ra das em tor no 

da de mo cra cia do tra ba lho, ou seja, das de ci sões

to ma das na base e im ple men ta das de al gu ma ma -

ne i ra pe las di re ções sin di ca is. Nes se sen ti do, den -

tro de uma par ce la do sin di ca lis mo bra si le i ro, está

bem in te gra da a nova or dem do tra ba lho e dos

sin di ca tos.

O sin di ca lis mo es tru tu ra do em tor no das

ações co le ti vas, da so li da ri e da de e das for mas de

mi li tân cia sin di cal, en con tra-se em cri se. As ra zões 

dela são múl ti plas e com ple xas, pas san do tan to

pela di men são sub je ti va quan to pela di men são

ob je ti va. Do pon to de vis ta ob je ti vo, po de ria ci tar

no ta da men te a con fi gu ra ção de um novo re gi me

de acu mu la ção bra si le i ro com pre do mi nân cia fi -

nan ce i ra. Ele al te rou sig ni fi ca ti va men te o meio
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am bi en te das em pre sas, que apon ta para três di -

re ções prin ci pa is. A pri me i ra de las diz res pe i to à

in di vi du a li za ção das re la ções de tra ba lho e, con -

se qüen te men te, à frag men ta ção dos co le ti vos

ope rá ri os das dé ca das de 1970 e 1980. A se gun da 

di men são pas sa pelo pro ces so de ter ce i ri za ção e

sub con tra ta ção, o que faz com que o sin di ca lis mo

en con tre for tes di fi cul da des para or ga ni zar sua

base. Na ter ce i ra, te mos a pre ca ri za ção do es ta tu -

to re pro du ti vo do as sa la ri a do. As ca u sas sub je ti -

vas de ri vam da qui lo que po de mos iden ti fi car

como a in te gra ção das for ças so ci a is do tra ba lho a 

or dem ne o li be ral. Isso su põe uma in te gra ção do

prin ci pal par ti do ope rá rio, que é o PT, ao Esta do

e, con se qüen te men te, à Cen tral Úni ca dos Tra ba -

lha do res. Sub je ti va men te, isso foi um pro ces so

com ple xo che io de idas e vin das, mas que, de for -

ma con sis ten te, ope ra no sen ti do de au men tar a

cri se do mi li tan tis mo sin di cal.

IHU On-Line – Uma das prin ci pa is re cla ma -

ções, hoje, por par te dos tra ba lha do res é de

que os sin di ca tos já não lu tam mais por

uma ca u sa ver da de i ra; eles só se re la ci o -

nam com es sas ins ti tu i ções quan do acon te -

cem os dis sí di os, ou para as so ci ar-se a al -

gum tipo de be nefí cio de en tre te ni men to

pro por ci o na do. Os sin di ca tos até a dé ca da

de 1980 ti ve ram um im por tan te pa pel em

re la ção aos di re i tos dos tra ba lha do res. O

que acon te ceu com eles?

Ruy Bra ga Neto – Ba si ca men te, eles se bu ro cra -

ti za ram. Ou seja, a ca ma da de di ri gen tes sin di ca is

que li de ra vam os sin di ca tos cu tis tas na dé ca da de

1980 se dis tan ci a ram das suas ba ses. Isso fez com

que o pró prio sin di ca to e sua de mo cra cia se dis -

tan ci as se tam bém do in te res se real dos tra ba lha -

do res, ou fi cas se cir cuns cri to a um mo men to es pe -

ci al, como é o dis sí dio co le ti vo. Hou ve um pro ces -

so de bu ro cra ti za ção, ao lon go das dé ca das de

1980 e 1990, nes sa di re ção sin di cal. Ela se tor nou

cada vez mais dis tan te da base e, con se qüen te -

men te, de cor reu des se pro ces so tam bém um des -

mo ro na men to da de mo cra cia sin di cal, o que au -

men ta a sen sa ção de que os sin di ca tos só es tão

pre sen tes nos mo men tos es pe ci a is.

IHU On-Line – Qual é a aná li se que faz dos

mo vi men tos so ci a is em prol dos tra ba lha -

do res hoje no país?

Ruy Bra ga Neto – Bom, a exis tên cia de um go -

ver no como o de Lula, que, de al gu ma ma ne i ra,

di a lo ga com mais con sis tên cia com os mo vi men -

tos so ci a is, al te rou bas tan te o pa no ra ma da ação

po lí ti ca dos mo vi men tos so ci a is no Bra sil nos úl ti -

mos anos. Entre tan to, a idéia ge ral que per ma ne -

ce de pé é a de que os mo vi men tos so ci a is en con -

tram-se em cri se e lu tan do de ma ne i ra de fen si va,

ou seja, eles bus cam ga ran tir di re i tos e con quis tas

pas sa das, mais do que am pli ar o ho ri zon te das vi -

tó ri as e dos be ne fí ci os fu tu ros. Nes se sen ti do, se

você pen sar nos prin ci pa is mo vi men tos sin di ca is

que te mos no país, o mo vi men to sin di cal é se gu ra -

men te o mais im por tan te de les. É pos sí vel per ce -

ber cla ra men te essa luta de fen si va pela ma nu ten -

ção de de ter mi na dos di re i tos e ga ran ti as so ci a is

tra ba lhis tas. Por ou tro lado, esse é um pro ces so

que tam bém acon te ce com, por exem plo, o MST e 

di fe ren tes mo vi men tos so ci a is re pre sen ta ti vos da

so ci e da de ci vil. Então, exis te uma luta de fen si va,

mais do que uma luta ofen si va pela am pli a ção dos 

di re i tos e das ga ran ti as, pelo au men to da de mo -

cra cia bra si le i ra e que se tor na mais tur va quan do

se pen sa na re a li da de do go ver no Lula. Por exem -

plo, o go ver no Lula en tre gou, no pri me i ro man da -

to, o Mi nis té rio do Tra ba lho à CUT, o que, evi den -

te men te, traz re per cus sões no âm bi to sin di cal. Por 

ou tro lado, ele tem uma Mi nis tra do Meio Ambi en -

te, Ma ri na Sil va, mu i to iden ti fi ca da com o mo vi -

men to eco ló gi co, mas que faz uma po lí ti ca

pró-agro bu si ness. Ou seja, es sas con tra di ções aju -

dam a tur var o pa no ra ma. De modo ge ral, no en -

tan to, eu di ria que exis te um con sen so en tre os

pes qui sa do res, se gun do o qual os mo vi men tos so -

ci a is en con tram-se hoje numa luta de fen si va, mais 

do que uma luta pela am pli a ção dos di re i tos e das

ga ran ti as.

IHU On-Line – Qual é a sua aná li se, como

so ció lo go, do tra ba lho in for mal?

Ruy Bra ga Neto – A es tru tu ra do mar ca do de

tra ba lho bra si le i ros, nos úl ti mos 25 anos, mu dou.

Ou seja, você ti nha uma es tru tu ra em tor no do tra -
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ba lho for mal que era pre do mi nan te quan ti ta ti va -

men te, e ago ra tem uma in ver são dis so. Hoje, o

tra ba lho in for mal é quan ti ta ti va men te ma i or. É

uma ten dên cia que acom pa nha o com por ta men -

to eco nô mi co bra si le i ro de modo ge ral. Acom pa -

nha tam bém ten dên ci as in ter na ci o na is de in for -

ma li za çã do do tra ba lho, que têm evi den te men te

como fon te o re tro ces so das lu tas so ci a is, que aca -

bou fa zen do com que os di re i tos e as con quis tas

pro gres si va men te fos sem bom bar de a dos e di mi -

nu í dos. Isso se re per cu te na es tru tu ra do mer ca do

de tra ba lho, mas tam bém na pró pria idéia de um

tra ba lho com car te i ra as si na da que te nha um mí -

ni mo de vin cu la ção com be ne fí ci os e ga ran ti as so -

ci a is, por que o tra ba lho não é ape nas o sa lá rio.

Ele é o sa lá rio e a in ser ção numa for ma es pe ci al

de de mo cra cia e re pro du ção eco nô mi co-de mo -

crá ti ca, que é a for ma do di re i to so ci al. É isso que

tem re tro ce di do.

IHU On-Line – Você está de sen vol ven do

uma pes qui sa que es tu da na no tec no lo gi as,

so ci e da de e meio am bi en te. Como es sas

áre as, jun tas, se re la ci o nam com as li de ran -

ças tra ba lhis tas e as en ti da des de fen so ras

de di re i tos di fu sos da so ci e da de den tro des -

te novo con tex to?

Ruy Bra ga Neto – O de sen vol vi men to de na no -

tec no lo gi as é uma ten dên cia mun di al e apon ta

para um ho ri zon te das trans for ma ções ca pi ta lis tas

num pró xi mo pe río do. Isso sig ni fi ca que a in cor -

po ra ção de na no tec no lo gi as, tan to em ter mos de

pro ces so quan to em ter mos de pro du to, é uma

ten dên cia for te e está pre sen te no mun do do tra -

ba lho. A pes qui sa, na qui lo que me diz res pe i to,

tem li ga ção com duas fren tes prin ci pa is. A pri me i -

ra de las pas sa pela dis cus são so bre o pa pel e o es -

pa ço das na no tec no lo gias na es tru tu ra pro du ti va

bra si le i ra hoje e as suas ten dên ci as de am pli a ção e 

cres ci men to. Por ou tro lado, o im pac to da di fu são

das na no tec no lo gi as, seja em ter mos de pro ces so,

seja em ter mos de pro du to no con tex to das em -

pre sas, e con se qüen te men te o im pac to em ter mos 

de em pre go e sa ú de do tra ba lha dor, car re ga con -

si go um po ten ci al de ris co mu i to alto. As pes qui sas 

epi de mi o ló gi cas, de ris co, são mu i to pou co nu me -

ro sas. Isso au men ta o es pa ço de in de ter mi na ção

da uti li za ção des sa base tec no ló gi ca nova nos pro -

ces sos de tra ba lho e pro du ti vo de uma ma ne i ra

em ge ral. Os as pec tos do meio am bi en te en tram

tam bém nes sa dis cus são so bre o ris co. Sabe-se

mu i to pou co do com por ta men to de par tí cu las

pro du zi das com base na no tec no ló gi ca no meio

am bi en te e na sa ú de do tra ba lha dor, da que le que

ma nu se ia di re ta men te essa tec no lo gia.

IHU On-Line – Para o se nhor, qual é a in -

fluên cia do ca pi ta lis mo no fu tu ro das so ci e -

da des?

Ruy Bra ga Neto – A in fluên cia que você pode

ima gi nar no pro ces so de va lo ri za ção do ca pi tal

que só co nhe ce o im pul so pelo cres ci men to do va -

lor, da quan ti da de do di nhe i ro e pas sa por cima

das ne ces si da des hu ma nas mais ele men ta res.

Nes se sen ti do, se não hou ver um es for ço co le ti vo

so li dá rio de re gu la ção des sa ló gi ca de acu mu la -

ção de di nhe i ro, mu i to pro va vel men te acon te ce rá 

uma de gra da ção so ci o am bi en tal cada vez ma i or,

co lo can do em ris co, in clu si ve, a exis tên cia hu ma -

na na Ter ra.

71

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



O Bra sil e a pes qui sa em na no tec no lo gi as

Entre vis ta com Ro nal do Giro

Ro nal do Giro é dou tor em Fí si ca, pela Uni -

ver si da de de Cam pi nas (Uni camp), e pós-dou tor,

pela USP, onde, atu al men te, re a li za da a pes qui sa

Estu do da in ter fa ce en tre o me tal e o po lí me ro em

dis po si ti vos or gâ ni cos emis so res de luz.

Des de 2004, o pro fes sor Ro nal do Giro de -

sen vol ve, na Uni ver si da de de São Pa u lo (USP),

uma pes qui sa que po de rá au men tar a efi ciên cia

lu mi no sa de dis po si ti vos como a lâm pa da elé tri ca,

ao mes mo tem po em que esse dis po si ti vo ne ces si -

ta ria de me nos ener gia elé tri ca para ope rar, uti li -

zan do-se os co nhe ci men tos da área de na no tec -

no lo gi as. Inú me ros es tu dos en vol ven do as na no -

tec no lo gi as es tão em de sen vol vi men to no país.

Entre tan to “o gran de gar ga lo do Bra sil é que ele

não apro ve i ta as pes so as for ma das. Não há vaga

de tra ba lho para quem es tu da as na no tec no lo gi as

por que a in dús tria não ab sor ve”, dis se ele, na en -

tre vis ta con ce di da à IHU On-Line, em 31 de mar -

ço de 2008.

IHU On-Line – De que for ma o es tu do da in -

ter fa ce en tre o me tal e o po lí me ro, que é o

seu foco de pes qui sa, nos dis po si ti vos or gâ -

ni cos, que são emis so res de luz, con tri bu -

em para a evo lu ção da so ci e da de atu al?

Ro nal do Giro – O prin ci pal ob je ti vo des se es tu -

do é me lho rar a efi ciên cia lu mi no sa des se dis po si -

ti vo. A ma i or con tri bu i ção para a so ci e da de, por

sua vez, é de eco no mia de ener gia elé tri ca na área

de ilu mi na ção. Eu pen so em apli car es ses dis po si -

ti vos, atu al men te, na área de dis plays. Então, se

tra ria uma eco no mia mu i to gran de a essa área de

es ta do só li do, e no fu tu ro po de ria subs ti tu ir as lu -

mi ná ri as de tung stê nio e até flu o res cen te.

IHU On-Line – Qu a is são os re sul ta dos que

o se nhor já per ce beu com essa pes qui sa?

Ro nal do Giro – Aqui no Bra sil, já exis te um po -

ten ci al hu ma no bem ra zoá vel, pois em tor no de

600 pes so as já es tão bem for ma das nes sa área. O

nos so ob je ti vo é en ten der a in je ção de por ta do res

elé tron na in ter fa ce, por que, hoje, o gar ga lo des sa

tec no lo gia é jus ta men te isso: você tem, na in ter fa -

ce me tal e or gâ ni ca, áre as em que o elé tron en tra

pelo dis po si ti vo e ou tras em que ele não en tra.

Nas re giões em que en tra, for ma cor ren tes mu i to

in ten sas, que faz com que o tem po de vida des se

dis po si ti vo di mi nua bas tan te. O nos so ob je ti vo é

ten tar en con trar res pos tas de por qual ra zão acon -

te ce isso. Ape sar de che gar já no es tá gio de co -

mer ci a li za ção, a so ci e da de vai re ce ber o dis po si ti -

vo com es sas fa lhas ain da. Ele fun ci o na, mas

po dia ter uma vida útil mu i to ma i or.

IHU On-Line – Já exis te al gum con sen so das 

na no tec no lo gi as em re la ção à sua pes qui sa?

Ro nal do Giro – Qu an do fa la mos em nano, sig -

ni fi ca fa lar de uma es ca la que até en tão a so ci e -

da des ain da não ti nham al can ça do. Tudo o que

vi mos de dis po si ti vos es tão na es ca la mi cros có pi -

ca, ago ra que co me ça mos a che gar à es ca la

nano. Logo, te re mos tran sis tor na es ca la na no -

mé tri ca. O in te res san te dis so é que, quan do você

vai di mi nu in do a es ca la, per ce be pro pri e da des

que até en tão nun ca eram vis tas. Com isso, você

pas sa a con tro lar pro pri e da des óti cas. Por exem -

plo, a emis são de luz pode ser con tro la da na fa i xa 

cer ta do es pec tro, as sim como a ab sor ção de luz.

Então, você co me ça a oti mi zar pro pri e da des que

an tes eram pra ti ca men te im pos sí ve is. Isso ser ve
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para se en ten der como se faz uma en ge nha ria áto -

mo a áto mo.

IHU On-Line – De po is de tan tas trans for ma -

ções e cri a ções, o ho mem pode, de re pen te,

per der o seu es pa ço e dar lu gar às tec no lo -

gi as com in te li gên cia ar ti fi ci al?

Ro nal do Giro – Não, eu cre io que o ho mem

nun ca será subs ti tu í vel. Ele é cri a ti vo e nem uma

má qui na con se gui rá subs ti tuí-lo. So mos se res mu -

i to com ple xos. Acre di to que isso só ve nha para

com ple men tar e fa ci li tar a vida do ser hu ma no.

Con for me as tec no lo gi as sur gem, nos adap ta mos

e evo lu í mos, de for ma que a so ci e da de pode fi car

tran qüi la. As tec no lo gi as ar ti fi ci a is só tra rão fa ci li -

da des para nos sas vi das, mais efi ciên cia para eco -

no mia de ener gia. Para você ter uma idéia, 30%

da ener gia elé tri ca é con su mi da com ilu mi na ção.

Isso é mu i to. Se você con se gue fa zer um dis po si ti -

vo que tem o do bro de efi ciên cia de uma lâm pa da 

flu o res cen te – que hoje é a mais efi ci en te –, você

faz uma eco no mia ab sur da. A na no tec no lo gia tra -

rá me lho ra à qua li da de de vida e à eco no mia

mun di al. Ela não vem com pe tir com o ho mem,

mas atu ar como um plus em sua vida.

IHU On-Line – Mas al guns es tu di o sos fa lam

que o ho mem tem cada vez mais ten dên cia

para se trans for mar num ci bor gue, para trans-

for mar o seu cor po a par tir das tec no lo gi as

e, no fu tu ro, atra vés das na no tec no lo gi as.

Que con se qüên ci as es sas trans for ma ções

podem tra zer para a so ci e da de?

Ro nal do Giro – Nes se sen ti do, você tem ra zão.

Há bas tan tes ma te ri a is bi o com pa tí ve is com o ho -

mem. Alguns po dem, por exem plo, subs ti tu ir um

bra ço. Fu tu ra men te, até olhos biô ni cos po de rão

ser fe i tos. Mas eu não acre di to que exis ta algo que

seja mais com ple xo do que o cé re bro hu ma no, ou

seja, nem uma má qui na po de rá subs ti tuí-lo. Ape -

nas nós te mos ca pa ci da de de nos adap tar e de

achar res pos tas para si tu a ções ad ver sas, res pos tas 

que uma má qui na não tem. Se você co lo ca um

robô, por exem plo, numa mis são em Mar te, você

pode fa zer o pro gra ma mais com ple to pos sí vel: se

der al gu ma co i sa er ra da, a mis são é per di da. Só o

ho mem tem ca pa ci da de de se adap tar e de ten tar

achar um je i to de re sol ver uma si tu a ção ines pe -

rada. Então, a na no tec no lo gia e a in te li gên cia ar ti -

fi ci al, ou a evo lu ção que pos sa vir a exis tir, não su -

pe ram o cé re bro hu ma no. Po de mos ter algo ci -

bor gue se ti ver mos uma per na hu ma na, um bra ço 

me câ ni co, uma vi são me câ ni ca, mas con ti nu a mos 

a ser hu ma nos. Pos si bi li tar re a li zar aqui lo que

nos sa cri a ti vi da de per mi tir é algo que as no vas

tec no lo gi as fa zem.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a si tu a ção

da pes qui sa na área de na no tec no lo gi as

hoje no país?

Ro nal do Giro – A pes qui sa no Bra sil é um caso

sé rio. Exis te um gran de es for ço para que ela re al -

men te des lan che. Então, co me çou a ser for ma da

uma pós-gra du a ção na área, que hoje é for te, com 

pro fis si o na is al ta men te com pe ti ti vos. A Eu ro pa e

os Esta dos Uni dos já re co nhe cem essa re a li da de e 

vêm atrás da gen te. No en tan to, o gran de gar ga lo

do Bra sil é que ele não apro ve i ta as pes so as for -

ma das. Não há vaga de tra ba lho para quem es tu -

da na no tec no lo gi as, por que a in dús tria não ab -

sor ve. A uni ver si da de não tem como con tra tar

por que já está sa tu ra da e o em pre sá rio bra si le i ro

não sabe o que é ino va ção, ape nas o que é ges -

tão. Então, pre ci sa vir uma nova ge ra ção, que sa i -

ba o que é ino va ção, o que não acon te ce rá tão

cedo. Eu, por exem plo, es tou de i xan do o país

para não fi car de sem pre go. É isso o que está

acon te cen do: es ta mos ex por tan do mão-de-obra

qua li fi ca da, por que não sa be mos apro ve i tá-la

aqui. Per de-se mu i to, por que uma pes soa na área

de na no tec no lo gia pode ge rar bi lhões para o país.

O mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia sabe, mas

pou co pode ser fe i to, à me di da que é um pro ble -

ma cul tu ral do Bra sil.

IHU On-Line – As na no tec no lo gi as de sen -

vol vi das hoje, aqui no Bra sil, aten dem às

exi gên ci as da ra zo a bi li da de prá ti ca?

Ro nal do Giro – Esse é o pro ble ma. Na par te

aca dê mi ca, nós es ta mos pé a pé com os pa í ses de -

sen vol vi dos. No en tan to, o pro ble ma é que nada

sai da área aca dê mi ca para a prá ti ca. Nada che ga

à in dús tria ou a uma li nha de pro du ção, e de po is à 

so ci e da de. Esse é o gran de pro ble ma do Bra sil.
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Não trans for ma mos co nhe ci men to em ri que za.

No en tan to, o pro ble ma não é da aca de mia, e sim

da so ci e da de. O Bra sil con cen tra sua in dús tria na

área ex tra ti vis ta e um pou co na área pe tro quí mi -

ca. Essas em pre sas não têm men ta li da de de ter fa -

bri ca ção de tec no lo gia pró pria e não es tão in te res -

sa das em de sen vol vê-la.

A in te li gên cia ar ti fi ci al pode ser usa da para

fa ci li tar o es tu do mais au to má ti co e en con trar res -

pos tas para pro ble mas mu i to com ple xos de es tu -

dos de ma té ri as. Já a na no tec no lo gia é algo mu i to

vas to. Vai da área de ma te ri a is, pas sa pela área de 

fár ma cos, en tra na de agri cul tu ra, pode ser usa da

para tra ta men to de eflu en tes e con se guir eli mi nar

ma te ri a is tó xi cos e me ta is pe sa dos. Ela tam bém

tem ris cos. Não sa be mos o que pode acon te cer na 

na tu re za e nos se res hu ma nos. É tudo novo, mas

tra rá mais be ne fí ci os do que ma le fí ci os, com cer te -

za. Tudo o que é novo des per ta cu ri o si da de e um

cer to medo, mas as opor tu ni da des são imen sas. A

cada dia, o mer ca do mun di al de na no tec no lo gi as

cres ce. E as na ções de sen vol vi das olham com

muita atenção para esse assunto, porque ele é

estratégico para a economia e para a garantia da

sobrevivência do Estado.
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O Di re i to re gu la men ta rá as na no tec no lo gi as?

Entre vis ta com Ânge la Kretschmann

Ânge la Kretschmann tem mestrado em Di re i -

to, pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio

Gran de do Sul (PUCRS), e dou to rado na mes ma

área, pela Uni si nos, onde atu al men te atua como

do cen te.

De acor do com ela, não cabe ao Di re i to li mi -

tar o de sen vol vi men to ci en tí fi co. Mas, no caso das

na no tec no lo gi as e da na no ciên cia, res sal ta a ad vo -

ga da, “os pe ri gos da ma ni pu la ção em es ca la atô -

mi ca to mam uma pro por ção nun ca an tes

ima gi na da”. Assim, é ne ces sá ria a apli ca ção de

prin cí pi os ge ra is do “Di re i to quan to à res pon sa bi -

li da de ci vil por da nos ca u sa dos”, ex pli ca Ânge la,

na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line, em 8

de ou tu bro de 2007.

IHU On-Line – Que re la ção exis te en tre as

na no tec no lo gi as e o Di re i to?

Ânge la Kretschmann – A prin cí pio, a tec no lo -

gia e a na no tec no lo gia não são mo ra is ou imo ra is

em si mes mas. A pre o cu pa ção que se tem é quan -

to ao uso que é fe i to das in ven ções em ge ral, e é aí

que en tra o Di re i to. A ques tão é quan to aos ris cos

que a pró pria pes qui sa pode acar re tar ao meio

am bi en te e ao ser hu ma no. Por isso, é ne ces sá ria

a re a li za ção de uma pes qui sa con jun ta dos im pac -

tos ge ra dos pela na no tec no lo gia. Ao Di re i to, a

prin cí pio, não cabe li mi tar a ciên cia e o de sen vol -

vi men to ci en tí fi co, mas, no caso da na no ciên cia e

da na no te co lo gia, os pe ri gos da ma ni pu la ção em

es ca la atô mi ca to mam uma pro por ção nun ca an -

tes ima gi na da. Exis tem, na atu a li da de, pre o cu pa -

ções que di zem res pe i to a qual quer pes qui sa que

te nha por ob je to o ser hu ma no. A pre o cu pa ção é,

por tan to, in ter na ci o nal e vi sí vel nas De cla ra ções

de Di re i tos Hu ma nos e Pac tos Inter na ci o na is. Tal -

vez de vês se mos per gun tar o que não in te res sa ao

Di re i to.

Na re a li da de, o Di re i to está pre sen te em to -

das as re la ções hu ma nas, e visa a re gu lar es sas re -

la ções, evo lu in do des de tem pos ime mo ri a is, onde 

vi go ra va a vin di ca ta (vin gan ça pri va da) para os

tem pos atu a is, onde se es ta be le ce ram so fis ti ca dos

sis te mas de con tro le ju ris di ci o na is. No mes mo

sen ti do, sen do a na no tec no lo gia a ma ni pu la ção

de áto mos na cons tru ção de es tru tu ras mi cros có -

pi cas, sua abran gên cia é sim ples men te ili mi ta da,

afe tan do to das as áre as, seja na sa ú de, com uma

pos sí vel re vo lu ção na Me di ci na, seja na área ele -

trô ni ca, da Enge nha ria, da Fí si ca, da Qu í mi ca, na

área de ali men tos: en fim, se ria pos sí vel, mu i to

pro va vel men te sem exa ge ros, lis tar aí to das as

áre as do co nhe ci men to. E, en tão, en tram as ques -

tões ju rí di cas en vol ven do o mer ca do con su mi dor

que receberá os benefícios ou malefícios de

produtos nanotecnológicos.

No caso da na no tec no lo gia, é como se um

novo mun do se abris se di an te de nós, ao olhar -

mos para ba i xo, as sim como um mun do novo se

abriu quan do olha mos para cima, para o es pa ço.

Do mes mo modo, acon te ceu algo se me lhan te

quan do per ce be mos que a rede vir tu al nos trou xe

um novo mun do no qual se es ta be le cem re la ções

que nun ca po de ría mos ima gi nar e que ne ces si tam 

de ur gen te re gu la men ta ção, pois a Cons ti tu i ção

Fe de ral de ter mi na que não há cri me sem lei an te -

ri or que o pre vi na, no caso da in ter net. Cer ta men -

te, em ca sos en vol ven do re sul ta dos de apli ca ções

na no tec no ló gi cas, será ne ces sá rio, no cam po pe -

nal, ade quar as atu a is leis e ve ri fi car a ne ces si da de 

de leis no vas para o caso de no vas for mas de

ações que pos sam ser con si de ra das da no sas ao
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ser hu ma no ou ao meio am bi en te. Ao mes mo

tem po, ao Di re i to não in te res sa res trin gir pes qui -

sas e seus re sul ta dos que pos sam ser ex tre ma men -

te be né fi cos ao ser hu ma no, ao bem co mum, ao

meio am bi en te, bem pelo con trá rio. Como se des -

ta ca com a Lei de Incen ti vo e a Lei de Pro pri e da de

Indus tri al.

IHU On-Line – Pes qui sa do res ad ver tem para 

a pre ven ção e con tro le do apa re ci men to de

fo cos de in fec ções e de in to xi ca ções, ori gi -

na das pe los pro du tos de na no tec no lo gia,

como tam bém para os pos sí ve is ris cos que

es ses po dem ca u sar ao meio am bi en te.

Nes se sen ti do, as mu dan ças oca si o na das

pe las na no tec no lo gi as in flu en ci a ram nas

leis atu a is?

Ânge la Kretschmann – As mu dan ças oca si o na -

das pe las na no tec no lo gi as po dem afe tar a in ter -

pre ta ção que é dada às leis atu a is, as sim como

im põem a ne ces si da de de no vas leis que não ape -

nas pre vi nam da nos como in cen ti vem a pes qui sa

e pos si bi li tem o aces so das pes so as a pro du tos na -

no tec no ló gi cos, em es pe ci al aque les des ti na dos à

sa ú de.

A ques tão está vin cu la da di re ta men te com as 

con se qüên ci as da pes qui sa em na no tec no lo gi as

so bre o mun do em que vi ve mos. E é de se ter em

men te que os im pac tos ain da não são com ple ta -

men te co nhe ci dos. As pes so as de vem se be ne fi -

ci ar do re sul ta do das pes qui sas de for ma se gu ra.

O pro ble ma é que a aná li se dos ris cos está no seu

co me ço, e nem se pode afir mar que terá um meio

ou um fim, pela na tu re za da pes qui sa em si. E o

Bra sil já deu exem plos de si tu a ções em que as co i -

sas fi ca ram in com ple tas, como no caso dos ali -

men tos trans gê ni cos. A moda é o con su mo de

ali men tos com base em soja, mas o que é soja

trans gê ni ca? Qu a is são os im pac tos dis so para a

sa ú de? Se os im pac tos à sa ú de são des co nhe ci -

dos, e a in dús tria de se ja cres cer, au to ri za-se o

plan tio. Nes se caso, a len ti dão do di re i to e das ca -

sas le gis la ti vas per de ram para a ur gên cia do in te -

res se eco nô mi co.

As ad ver tên ci as es tão aí. A má qui na le gis la ti -

va, en tre tan to, está do en te. É pos sí vel di zer que,

em ter mos de le gis la ção, en vol ven do na no tec no -

lo gi as, o Bra sil está ape nas acor dan do para o pro -

ble ma. Infe liz men te, a si tu a ção po lí ti ca vi vi da pelo 

Bra sil, com o atra van ca men to das pa u tas de vo ta -

ção em fun ção de in con tá ve is CPIs e in te res ses pri -

va dos de po lí ti cos (que de ve ri am pen sar, pela

fun ção que exer cem, no in te res se pú bli co), aca ba

re sul tan do um la men tá vel atra so bra si le i ro na le -

gis la ção, não ape nas para na no tec no lo gia, mas

para tudo. Obser ve-se a si tu a ção ri dí cu la da Lei

de Infor má ti ca, sem pre “pres tes a ser” vo ta da (há

anos). Enquan to isso, pre ci sa mos ler nos jor na is

di a ri a men te as con fu sões de po lí ti cos que mo no -

po li zam a mí dia com si tu a ções es drú xu las, e ain da 

a pró pria in ca pa ci da de ju rí di co-le gis la ti va da que -

les que fo ram ele i tos para vo tar leis que têm como

te mas as sun tos que mu i tos nem se quer ima gi nam

o que pos sam sig ni fi car. Teve um que não sa bia

ex pli car nem o que era CPMF, ou tra dis cus são que 

tem mo no po li za do o le gis la ti vo fe de ral. Estu dos

de co mis sões es pe ci a is po de rão su prir a fal ta de

co nhe ci men to dos le gis la do res, mas para pri vi le -

gi ar qua is in te res ses? A co mu ni da de ci en tí fi ca deve

pres tar aten ção ao mo men to que se vive, à dis cus -

são e à vo ta ção das leis.

Nes se sen ti do, a Lei de Ino va ção Tec no ló gi -

ca per mi te que se pen se al ter na ti vas para in cen ti -

var as pes qui sas e, ao mes mo tem po, mo ti var em -

pre sas, apro xi man do a pes qui sa, ela bo ra da nas

Uni ver si da des, das em pre sas, vi san do ao in cre -

men to da pro du ção na ci o nal e ao cres ci men to

eco nô mi co-so ci al como um todo. Se já exis tem

pes qui sas em na no tec no lo gia no Bra sil, e elas de

fato exis tem, de vem-se cri ar con di ções para que

elas re sul tem em pro du ti vi da de e ri que za. As leis,

nes se as pec to, de vem le var em con ta a re a li da de

in ter na ci o nal, para que o Bra sil não seja pre ju di -

ca do com re gu la men ta ções in ter na ci o na is que en -

vol vam nor mas am bi en ta is, de di re i to do con su -

mi dor, de se gu ran ça do meio am bi en te etc., para

evi tar que qua is quer di fe ren ças nas re gu la men ta -

ções aca bem pre ju di can do a in dús tria na ci o nal

(que pode de se jar ex por tar) e o povo bra si le i ro

(que pode desejar importar).

IHU On-Line – Qual será a par ti ci pa ção e o

pa pel do Di re i to nes sas mu dan ças ge ra das

pela na no tec no lo gia?
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Ânge la Kretschmann – O pa pel do Di re i to é o

de re gu la dor das re la ções de in te res ses sem pre

con fli tan tes. Eu di ria que pre ci sa mos per gun tar

qual o pa pel de cada um de nós nes se con tex to. A

uni ver si da de pre ci sa pro mo ver o diá lo go en tre as

áre as, pos si bi li tan do que o en con tro, como o que

é pro mo vi do ago ra, re sul te em da dos con cre tos

que au xi li em no tra ta men to e or ga ni za ção das

ques tões fun da men ta is, in cen ti van do a pes qui sa

e re gu la men tan do o co mér cio e uso do re sul ta do

dela, a fim de al can çar o má xi mo be ne fí cio, com

o má xi mo de se gu ran ça e o me nor dano pos sí vel

em re la ção ao uso das na no tec no lo gi as. Algu mas 

pes qui sas já ad ver tem para o po ten ci al da no so

de pro pri e da des sin gu la res de pro du tos tec no ló -

gi cos, e nes se as pec to uma le gis la ção se ria per ti -

nen te, in clu si ve li mi tan do a pes qui sa, para que

pro du tos ba se a dos em na no tec no lo gia não pre -

ju diquem àque les a quem se des ti nam, os even tu -

a is con su mi do res.

A ten dên cia ini ci al é sem pre blo que ar o uso

de ma te ri a is quan do os ris cos não são com ple ta -

men te cla ros, o que aca ba sen do um dis cur so va -

zio, na me di da em que a pes qui sa nun ca tem

pra zo fi nal para en cer rar, que pu des se per mi tir

uma ava li a ção con clu si va acer ca dos ris cos. Nes se 

sen ti do, é ne ces sá ria a apli ca ção de prin cí pi os ge -

ra is do Di re i to quan to à res pon sa bi li da de ci vil por

da nos ca u sa dos, seja em pro du tos ele trô ni cos,

para di ver são ou para a sa ú de, ali men tos ou a res -

pon sa bi li da de do pro du tor, no caso de Di re i to do

Con su mi dor, en tre ou tras. Mas, no caso da na no -

tec no lo gia, res sal ta-se o pe ri go que al gu mas par tí -

cu las po dem re ve lar, de modo que há uma

pre o cu pa ção ma i or em re gu lar a ques tão. Assim,

se a re gu la men ta ção da pes qui sa pode cons ti tu ir

um en tra ve para a mes ma, al gu mas vo zes res sal -

tam que sua não re gu la ção po de rá sig ni fi car um

pre ju í zo ain da ma i or (ao ter a pos si bi li da de de

afe tar a sa ú de pú bli ca e o meio am bi en te em es ca -

la nun ca co nhe ci da e, as sim, afe tar a pró pria in -

dús tria na no tec no ló gi ca).

IHU On-Line – As nor mas vi gen tes per mi -

tem re gu lar mu i tas apli ca ções das na no tec -

no lo gi as? Elas são su fi ci en tes e con ve ni en -

tes para a so ci e da de ou te rão de se rem

re vis tas ao lon go do tem po?

Ânge la Kretschmann – A cada vez que se en -

fren ta um tema novo, sur ge a dis cus são so bre a

ne ces si da de de uma le gis la ção es pe cí fi ca, e o im -

pac to da na no tec no lo gia, que pode sig ni fi car o

sur gi men to de uma ci vi li za ção na no tec no ló gi ca,

se ria su fi ci en te para al gu mas vo zes de fen de rem

uma ver da de i ra re vo lu ção le gis la ti va. De todo

modo, as leis sem pre são pro du to do tem po, e

des ti na das às pes so as da que le tem po es pe cí fi co.

Não acre di to que o ex ces so de re gu la men ta ção

tra ga al gum be ne fí cio, além da ten dên cia de li mi -

tar e atra sar a pes qui sa, mas deve-se ter em con ta

que pe cu li a ri da des po dem de fato tor nar ne ces sá -

rio o in cre men to de lei ou a am pli a ção da in ter pre -

ta ção em al guns ca sos. Na es fe ra pe nal, sa be mos

que deve exis tir a pre vi são le gal de for ma cla ra,

para que al gum cri me na área pos sa ser as sim

con si de ra do. Já na es fe ra cí vel, as leis exis ten tes

po de ri am mu i to bem ser apli ca das sem ma i o res

di fi cul da des, seja quan to ao di re i to am bi en tal,

seja quan to ao di re i to do con su mi dor, e ór gãos de 

vi gi lân cia sa ni tá ria, fár ma cos, de con su mo e de

in for ma ções.

Uma le gis la ção im por tan te no se tor, exis ten -

te, é a Lei de Pro pri e da de Indus tri al, que per mi te

ao pes qui sa dor ou em pre sa pes qui sa do ra re gis trar 

uma pa ten te de in ven ção re la ti va à na no tec no lo -

gia, de ten do, as sim, os di re i tos de ex plo ra ção so -

bre sua cri a ção pelo pra zo de 20 anos, con for me

de ter mi na do em Lei. Nes se caso, pa í ses como Ja -

pão e Esta dos Uni dos, as sim como a União Eu ro -

péia, saem na fren te, com um nú me ro de re gis tros

in ve já vel, en quan to o Bra sil, ape sar de já pos su ir

pe di dos de pa ten tes na área, ain da é bas tan te li -

mi ta do. É uma le gis la ção im por tan te e fun da men -

tal que re gu la, de modo abran gen te, os re sul ta dos

da cri a ção in te lec tu al e que in te res sa, so bre mo do

para o crescimento econômico, e, junto com a Lei

de Inovação Tecnológica, poderá alavancar a

economia brasileira.

O Nú cleo de Assun tos Estra té gi cos da Pre si -

dên cia da Re pú bli ca (Ca der nos NAE, ed. Espe ci al

de maio/20007, ISSN 1806-8588) fala so bre o po -

ten ci al da na no tec no lo gia mun di al (um mer ca do

que po de rá che gar em 2012 a 2,6 tri lhões de dó la -

res, com par ti ci pa ção de 26 bi lhões pelo Bra sil,

cer ca de 1%) e des ta ca que o Bra sil já dis põe de

boas con di ções para so bres sa ir-se no ce ná rio in -
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ter na ci o nal de na no pro du tos. O do cu men to res -

sal ta que, para isso, pre ci sa cu i dar de uma

re gu la men ta ção para a ati vi da de na no tec no ló gi -

ca, al can çar uma ma i or in te ra ção das em pre sas

com os cen tros de pes qui sa e de li nhas es pe ci a is

de cré di to (via BNDES) para em pre sas com pro me -

ti das com es tu dos de na no tec no lo gia. Os se to res

mais ci ta dos para a apli ca ção da no no tec no lo gia

são os de fár ma cos, ener gia, bi o mé di ca e ele trô ni -

ca. A ur gên cia da re gu la men ta ção es ta ria em mar -

cos am bi en ta is, de se gu ran ça dos tra ba lha do res,

de se gu ran ça dos con su mi do res e pri va ci da de no

caso da sa ú de.

IHU On-Line – Como o Di re i to per ce be a

ques tão da es co lha pelo con su mi dor, que

tem o di re i to de es co lher pro du tos que con -

te nham na no par tí cu las ou não?

Ânge la Kretschmann – Não cre io que o con su -

mi dor es te ja pre pa ra do para a es co lha en tre pro -

du tos que con te nham na no par tí cu las ou que não

as con te nham. Ele se quer está pre pa ra do para o

con su mo de ou tros pro du tos. A ques tão é que

pro du tos, en vol ven do na no tec no lo gia em ge ral,

es ta rão en vol ven do cos mé ti cos, te ci dos mais re -

sis ten tes, fil tros de pro te ção so lar com ma i or re sis -

tên cia e du ra ção, mar ca-pas sos e re mé di os, in -

clu in do re mé di os con tra vá ri os ti pos de cân cer. Já 

sa be mos que em se tra tan do de sa ú de, e de cân -

cer, o con su mi dor/pa ci en te não tem mu i ta chan ce 

de es co lha.

A real ca pa ci da de de per cep ção do con su mi -

dor como su je i to de fa zer e ela bo rar suas pró pri as

es co lhas só será re al men te al can ça da quan do as

agên ci as re gu la do ras de pro pa gan da e mar ke ting

co lo ca rem ma i o res li mi tes na mí dia, que vi o len ta

te les pec ta do res com de se jos de con su mo ine xis -

ten tes, des tru in do a au to no mia do su je i to, que em 

ge ral não sabe mais por que ad qui riu de ter mi na -

do pro du to. E ele o ad qui riu pen san do que se ria

fe liz, pois a mí dia cons trói, na atualidade, o

conceito de felicidade vinculado ao consumo – e

não à necessidade.
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Na no tec no lo gia e fi lo so fia

Entre vis ta com Ri car do Timm de Sou za

Ri car do Timm de Sou za é pro fes sor dos Pro -

gra mas de Pós-Gra du a ção em Fi lo so fia e Ciên ci as 

Cri mi na is e co or de na dor do es cri tó rio de Éti ca em 

Pes qui sa da PRPPG/PUCRS.

Na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line,

em 16 de abril de 2007, o pro fes sor Ri car do Timm 

afir ma que a fun ção da fi lo so fia não é apon tar di -

re ções de de sen vol vi men to às ciên ci as, “mas, no

que diz res pe i to es pe ci fi ca men te ao de sen vol vi -

men to ace le ra do de tec no lo gi as so fis ti ca das, de

aler tar para a pos si bi li da de e o pe ri go de que tais

tec no lo gi as se au to no mi zem”.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is li mi -

ta ções e pos si bi li da des apon ta das pela Fi -

lo so fia às na no tec no lo gi as?

Ri car do Timm de Sou za – A fun ção da Fi lo so -

fia não é apon tar di re ções de de sen vol vi men to às

ciên ci as, mas, no que diz res pe i to es pe ci fi ca men te

ao de sen vol vi men to ace le ra do de tec no lo gi as so -

fis ti ca das, de aler tar para a pos si bi li da de e o pe ri -

go de que tais tec no lo gi as se au to no mi zem. Em

ou tros ter mos: no vas tec no lo gi as, tec no ciên cia, o

de sen vol vi men to da pró pria ciên cia como tal, ad -

vêm, em prin cí pio, da pro cu ra ra ci o nal da so lu ção 

de pro ble mas que afli gem a hu ma ni da de, o ecos -

sis te ma etc. Qu an do isso não ocor re, te mos ao

me nos duas pos si bi li da des: ou a ra ci o na li da de

ci en tí fi ca es ta tu iu-se em ra zão ins tru men tal, no

sen ti do da Esco la de Frank furt, e as su miu como

sua, de cer to modo, a ta re fa de le gi ti ma ção do sta -

tus quo, re fe ren dan do ló gi cas de ex plo ra ção e po -

der in jus to, ou – o que, em cer to sen ti do, é até pior 

– ain da não se des co lou da idéia mo der na de pro -

gres so que via no pró prio de sen vol vi men to da ra -

zão o seu sen ti do mais pro fun do, num pe no so

pro ces so de to ta li za ção su i ci da. Ora, as gra vís si mas 

ques tões so ci a is e eco ló gi cas que vi ven ci a mos

mun di al men te nos pro vam que isso não é o caso:

o sen ti do da téc ni ca e da ciên cia só pode ser en -

ten di do con tem po ra ne a men te como ten ta ti vas de 

res pos tas res pon sá ve is – “res pon sas-(ha)bi li da des” 

– a es sas ques tões.

IHU On-Line – Le o nar do Boff dis se que as

na no tec no lo gi as são um “tsu na mi tec no ló -

gi co”. Como es sas tec no lo gi as po dem al te -

rar a con cep ção atu al de ser hu ma no? O ser

hu ma no está se re in ven ta ndo a par tir des se

tipo de tec no lo gi as?

Ri car do Timm de Sou za – Vi ve mos ul ti ma -

men te uma su ces são fre né ti ca de re vo lu ções

tec no ló gi cas, mas eu con cor do que a po tên cia

da “re vo lu ção na no tec no ló gi ca”, já em cur so,

de ve rá em pa li de cer até mes mo a “re vo lu ção in -

for ma ci o nal” ou a “re vo lu ção ge né ti ca” ain da

em cur so, o que sig ni fi ca que, ine vi ta vel men te,

a ques tão do hu ma no terá de ser pro fun da men -

te re pro pos ta em no vas ba ses e que, se não qui -

se rem ob so le ti zar ime di a ta men te, te rão de ser

ba ses éti cas.

IHU On-Line – Com o ad ven to das no vas

tec no lo gi as, re ce be mos um po der cri a dor

se me lhan te a Deus e já não há se quer Ele

como ins tân cia a que re cor rer em bus ca da

le gi ti mi da de do uso des se po der. Como es -

sas idéi as do fi ló so fo ale mão Marc Jon gen

se apro xi mam do pa no ra ma já ex pres so no

sé cu lo XIX por Ni etzsche? De que for ma po -

de mos fun da men tar eti ca men te o agir des -

se ho mem como ex pe ri men to de si mes mo

(Jon gen), e que cons trói sua vida como uma 

obra de arte (Ni etzsche)?
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Ri car do Timm de Sou za – A com pre en são da

fun da men ta ção éti ca do agir, nes te iní cio de sé cu -

lo XXI, pas sa es sen ci al men te por uma re fun da -

men ta ção da pró pria idéia de éti ca como fun da -

men to da re a li da de, como te nho de ta lha do em

meus es cri tos. Sem isso, es ta re mos vi ven do e so -

fren do as con se qüên ci as de uma cru el des pro por -

ção en tre os fa tos que efe ti va men te ocor rem e

uma tá bua ar gu men ta ti va ou axi o ló gi ca ela bo ra -

da em ou tros tem pos e para ou tros mun dos.

IHU On-Line – E quan to às po pu la ções que

não têm aces so a tec no lo gi as como a nano?

Não ocor re ria uma co lo ni za ção tec no ló gi ca 

da hu ma ni da de com a con co mi tan te ob je ti -

fi ca ção da pes soa hu ma na?

Ri car do Timm de Sou za – A ques tão do su per -

de sen vol vi men to de de ter mi na das tec no lo gi as

não está ab so lu ta men te des co la da das gran des

op ções ge o po lí ti cas as su mi das es pe ci al men te

após a Se gun da Gu er ra Mun di al. Já exis te tan to

um vas to le que de mo da li da des de co lo ni za ção

tec no ló gi ca como uma evi den te ob je ti fi ca ção da

pes soa hu ma na que, para os de síg ni os ma cro po lí -

ti cos he ge mô ni cos de ter mi na dos pe las atu a is cir -

cuns tân ci as so ci o e co nô mi cas glo ba is, tem ape nas

va lor en quan to ca de ia no pro ces so de pro du ção e

con su mo de bens e mer ca do ri as.

IHU On-Line – Como ana li sa o pa ra do xo de

que a tec no lo gia con fe re, ao mes mo tem po,

au to no mia e apri si o na o ho mem a ela? Não

es ta ría mos nos en re dan do cada vez mais

numa so ci e da de ni i lis ta?

Ri car do Timm de Sou za – A aná li se par te do

pró prio con ce i to de “ho mem”. O que é o hu ma -

no, hoje? Quem é o hu ma no que é apri si o na do e

quem é o hu ma no au to no mi za do por efe i to de

no vas tec no lo gi as? Onde está a sin gu la ri da de da

al te ri da de? Sem res pon der a esta ques tão, ain da

não con se gui mos, no meu en ten di men to, equa -

ci o nar ade qua da men te os ver da de i ros im pac tos

da tec no lo gia na vida hu ma na em ter mos ver da -

de i ra men te con tem po râ ne os, o que pode nos im -

pe dir, in clu si ve, de apli car ade qua da men te uma

ex pres são como “ni i lis mo” à tre pi da ção so ci o e co -

ló gi ca con tem po râ nea. Pois vi ve mos, como dis se -

ram Kaf ka, Le vi nas e mu i tos ou tros, em uma era

onde o on tem não mais nos apóia e o ama nhã

ain da bal bu cia.

IHU On-Line – Se ri am as na no tec no lo gi as o

“pe que no ir mão”, po den do con tro lar as

pes so as e seus atos “de den tro”, ou há uma

dose de exa ge ro nes sa idéia? Como fica a

ques tão da au to no mia do su je i to fren te a

es sas ino va ções?

Ri car do Timm de Sou za – Toda nova tec no lo -

gia, ao sur gir, traz con si go uma boa dose de te mor 

ante o des co nhe ci do. Tal vez no caso das na no tec -

no lo gi as, este te mor seja mais fun da men ta do do

que em ou tros ca sos que co nhe ce mos. Mas tudo

de pen de rá da res pos ta que der mos à pri me i ra

ques tão, aci ma. Des ta res pos ta – qual o sen ti do

que se deve im pri mir não ape nas ao de sen vol vi -

men to na no tec no ló gi co, mas da ciên cia e da tec -

no lo gia como tais – é que de pen de a pos si bi li da de 

de trans for ma ção ou não de qual quer tec no lo gia

em “pe que no ir mão”.

IHU On-Line – O so ció lo go ale mão Ulrich

Beck fala que vi ve mos em uma so ci e da de

do ris co ci men ta da pe las in cer te zas fa bri -

ca das, em gran de me di da, pe las rá pi das

mu dan ças tec no ló gi cas. Qual é o pa pel das

na no tec no lo gi as den tro des se con tex to?

Ricar do Timm de Sou za – As na no tec no lo gi as 

se in se rem per fe i ta men te na ló gi ca am pla, por

exem plo, da so ci e da de de ris co (Beck) e de ace -

le ra ção (Vi ri lio). Cum pre a lu ci dez de quem tem

a res pon sa bi li da de de pen sar a te má ti ca do sen ti -

do do agir, as su mir o ônus de de nun ci ar a vi o lên -

cia im plí ci ta ou ex plí ci ta da con tem po ra ne i da de

e de in ves ti gar al ter na ti vas à “lín gua ge ral da vi o -

lên cia”, no di zer fe liz do an tro pó lo go Hé lio R. S.

Sil va. Nem a na no tec no lo gia nem a ciên cia ou

tec no lo gia al gu ma são en ti da des se mo ven te; não 

pas sam, em úl ti ma aná li se, da ex pres são de op -

ções e es tra té gi as mu i to es pe cí fi cas de quem as

pen sa, con duz e de ter mi na. É des tes que de pen -

de o que elas são ago ra e o que se rão no fu tu ro.
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Impli ca ções da Fí si ca nas na no tec no lo gi as

Por Car mo He i ne mann

Car mo He i ne mann é gra du a do em Fí si ca e

Ma te má ti ca, pela Uni ver si da de do Vale do Rio dos 

Si nos (Uni si nos), es pe ci a lis ta em Ener gia e Meio

Ambi en te, mes tre em Me ta lur gia de Trans for ma -

ção e dou to ran do em Me ta lur gia de Trans for ma -

ção,  pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do

Sul (UFRGS). Atu al men te, Car mo é pro fes sor e

co or de na dor do Cur so de Li cen ci a tu ra em Fí si ca

da Uni si nos.

A Fí si ca é a ciên cia que es tu da as pro pri e da -

des ge ra is da ma té ria e as leis ge ra is que des cre -

vem seu com por ta men to e a com pre en são dos

fe nô me nos, quan do há al te ra ções na na tu re za. A

Fí si ca tem gran de con tri bu i ção com as na no tec no -

lo gi as, a par tir do mo men to em que gera a base

do co nhe ci men to que de sen ca de ia o de sen vol vi -

men to de no vas tec no lo gi as. “Assim, a Fí si ca, em

re la ção à Na no ciên cia, tem como meta en ten der e 

des cre ver a na tu re za da or ga ni za ção da ma té ria

áto mo a áto mo, mo lé cu la a mo lé cu la”, afir ma o

co or de na dor do cur so de Fí si ca da Uni si nos Car -

mo He i ne mann. Além dis so, He i ne mann ex pli ca

que a na no tec no lo gia, a par tir dos co nhe ci men tos

ge ra dos pela na no ciên cia, visa a ma ni pu lar e con -

tro lar a ma té ria na es ca la na no mé tri ca, criando

novos materiais com propriedades específicas e

otimizadas para aplicações industriais diversas.

Para es tu di o sos e pes qui sa do res da Fí si ca,

des ven dar as pro pri e da des e co nhe cer o com por -

ta men to da ma té ria em es ca la na no mé tri ca é um

de sa fio. Se gun do He i ne mann, en ten de-se que a

na no tec no lo gia não é uma tec no lo gia es pe cí fi ca,

mas en glo ba todo um con jun to de téc ni cas, ba se -

a das na Fí si ca, na Qu í mi ca, na Bi o lo gia, na Ciên -

cia e Enge nha ria de Ma te ri a is e na Com pu ta ção,

que vi sam a es ten der a ca pa ci da de hu ma na de

ma ni pu lar a ma té ria até os li mi tes do áto mo. “O

en ga ja men to dos fí si cos nes te am bi en te mul ti dis -

ci pli nar é importante e, certamente, tem muito a

contribuir para o desenvolvimento desta área da

Ciência”, enfatiza.

He i ne mann afir ma que o co nhe ci men to pro -

du zi do pe las ciên ci as bá si cas pode de sen ca de ar e

mo ti var o aper fe i ço a men to de tec no lo gi as. “Algu -

mas pos sí ve is apli ca ções da Fí si ca nas na no tec no -

lo gi as in clu em o au men to da ca pa ci da de de

ar ma ze na men to e pro ces sa men to de da dos dos

com pu ta do res, a cri a ção de no vos me ca nis mos

para en tre ga de me di ca men tos, mais se gu ros e

me nos pre ju di ci a is ao pa ci en te dos que os dis po -

ní ve is hoje; o de sen vol vi men to de ma te ri a is mais

le ves e mais re sis ten tes do que me ta is e plás ti cos

para a cons tru ção de pré di os, de au to mó ve is e de

aviões e mu i to mais ino va ções em de sen vol vi -

men to ou que ain da não fo ram se quer ima gi na -

das”, com ple ta o pro fes sor. Ele des ta ca ain da que

a eco no mia de ener gia, pro te ção ao meio am -

bi en te, me nor uso de ma té ri as-pri mas es cas sas,

são pos si bi li da des mu i to con cre tas de de sen vol vi -

men tos em na no tec no lo gia que es tão ocor ren do

hoje e po dem ser an te vis tos.

Mes mo sem os es tu dos da Fí si ca se ria pos sí -

vel fa zer pro je ções acer ca das na no tec no lo gi as.

“A hu ma ni da de evo lui pro cu ran do me lho rar a

con di ção de vida de ser hu ma no. As tec no lo gi as

po dem ser de sen vol vi das sem uma base ci en tí fi ca. 

His to ri ca men te, por exem plo, a Ter mo di nâ mi ca

ini ci ou com a cons tru ção da má qui na a va por e as

leis da ter mo di nâ mi ca fo ram de sen vol vi das pos te -

ri or men te. A tec no lo gia an te ce deu a Ciên cia”, res -

sal ta He i ne mann. Nes te sen ti do, todo o de sen vol -
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vi men to ou ino va ção de uma nova tec no lo gia é

vis ta com oti mis mo “e, num pri me i ro mo men to,

pro cu ram-se os po ten ci a is be ne fí ci os que dela po -

dem ad vir. Mu i tas ve zes, este oti mis mo é in cu ti do

na so ci e da de por in te res ses eco nô mi cos”, sa li en ta 

o professor.

Segun do ele, pela di ver si fi ca ção das na no -

tec no lo gi as, cer ta men te al gu mas tra rão be ne -

fícios para a so ci e da de e ou tros pre ju í zos. “De

acor do com um es tu do re a li za do pela Uni ver si -

da de de Wis con sin-Ma di son e pu bli ca do no Na -

tu re Na no tech no logy, a pre o cu pa ção ma i or dos

ci en tis tas é com re la ção ao des co nhe ci men to dos 

im pac tos das na no tec no lo gi as so bre o meio am -

bi en te e so bre a sa ú de hu ma na. Os ci en tis tas não 

es tão di zen do que há pro ble mas. Estão di zen do

que ‘não sa bem se há pro ble mas, pois as pes qui -

sas ain da não fo ram fe i tas’. Estas con clu sões

con tras tam fron tal men te com con tro vér si as le -

van ta das pelo ad ven to de tec no lo gi as no pas sa -

do, como a ener gia nu cle ar, quan do os ci en tis tas

ti nham uma per cep ção mu i to ma i or dos ris cos

ine ren tes ao de sen vol vi men to das mes mas”, con -

clui He i ne mann.
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Agi li da de: com pu ta ção quân ti ca

Entre vis ta com Re na to Por tu gual

Re na to Por tu gal é gra du a do em Fí si ca, pela

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro 

(PUC-Rio), e mes tre e dou tor em Fí si ca pelo Cen tro

Bra si le i ro de Pes qui sas Fí si cas (CBPF), com a tese

Mo de los cos mo ló gi cos em re gi me de mag ne to hi -

dro di nâ mi ca. É pós-dou tor, pe las uni ver si da des

de Wa ter loo e Qu e en’s Uni ver sity at King ston, am -

bas no Ca na dá. Escre veu Intro du ção à pro gra -

ma ção em Ma ple (Rio de Ja ne i ro: Edi to ra CBPF, 

1996) e é um dos au to res de Uma in tro du ção à

com pu ta ção quân ti ca (São Pa u lo: SBMAC, 2004).

No dia 12 de se tem bro de 2007, Re na to Por -

tu gal pro fe riu pa les tra so bre Com pu ta ção quân ti -

ca, no III Ci clo de Estu dos De sa fi os da Fí si ca para

o Sé cu lo XXI: o ad mi rá vel e o de sa fi a dor mun do

das na no tec no lo gi as, even to do IHU. Na en tre vis ta 

con ce di da à IHU On-Line, afir ma que o pro pó si -

to fi nal da com pu ta ção quân ti ca é “cons tru ir um

com pu ta dor im pen sa vel men te mais rá pi do do que 

os com pu ta do res que dis po mos hoje em dia”. Mas 

isso não quer di zer que os an ti gos com pu ta do res

de i xa rão de exis tir ou fun ci o nar. O fí si co ex pli ca

que eles vão “co e xis tir”, já que o novo com pu ta -

dor pre ci sa do mo de lo clás si co para fun ci o nar.

Assim, a com pu ta ção quân ti ca “é uma ex ten são

da clás si ca”, en fa ti za.

IHU On-Line – O que é a com pu ta ção

quân ti ca?

Re na to Por tu gal – A com pu ta ção quân ti ca é

uma nova área da in ves ti ga ção ci en tí fi ca que muda

pro fun da men te nos sas con cep ções so bre com pu -

ta ção. O pro pó si to fi nal é cons tru ir um com pu ta -

dor im pen sa vel men te mais rá pi do do que os com -

pu ta do res de que dis po mos hoje em dia. Para

isso, um in gre di en te to tal men te novo pre ci sa ser

in tro du zi do: o uso de fe nô me nos quân ti cos. Uma

vez que a mu dan ça é pa ra dig má ti ca, toda a es tru -

tu ra da com pu ta ção deve ser re vis ta, mo di fi ca da e 

am pli a da para esse novo con tex to. O mun do

quân ti co tem al gu mas ca rac te rís ti cas no ta vel men -

te di fe ren tes do mun do clás si co. No mun do clás si -

co, as di fe ren tes pos si bi li da des não po dem co e xis -

tir, dois cor pos não ocu pam o mes mo lu gar ao

mes mo tem po, um au to mó vel não pode do brar a

es qui na e se guir à fren te, ao mes mo tem po, e se

jo gar mos uma mo e da ou ela dá cara ou co roa. No 

mun do clás si co, ou acon te ce isso ou acon te ce

aqui lo, de for ma ex clu den te ou se qüen ci al men te.

Um car ro pode se guir reto e de po is do brar a es -

qui na, se qüen ci al men te. Te mos a op ção da com -

pu ta ção pa ra le la, que é ad qui rir mos dois car ros:

um de les do bra a es qui na e o ou tro se gue reto.

Nes ses dois ca sos, pre ci sa mos usar mu i tos re cur -

sos. No pri me i ro caso o pro ces so leva mu i to tem -

po, pois pre ci sa ser fe i to se qüen ci al men te, e, no

se gun do caso, o pro ces so ocu pa mu i to es pa ço,

pois precisamos du pli car os re cur sos. No mun do

quân ti co, as di ver sas pos si bi li da des po dem co e -

xis tir. Um “car ro quân ti co” pode ir em fren te e do -

brar a es qui na ao mes mo tem po. Uma “mo e da

quân ti ca” pode dar cara e co roa ao mes mo tem -

po. Essa ca rac te rís ti ca nos pa re ce à pri me i ra vis ta

es tra nha e não na tu ral. Mas po de mos nos per gun -

tar como ela pode nos aju dar na com pu ta ção? Va -

mos vol tar à ima gem do car ro quân ti co que se gue

em fren te e do bra a es qui na ao mes mo tem po.

Veja, te mos ago ra duas ver sões do car ro quân ti co, 

cada uma indo numa di re ção. Cada uma de las

pode no va men te en con trar uma es qui na, e pas sa -

mos a ter qua tro ver sões. Na pró xi ma vez, te re mos 

oito ver sões, e, em pou co tem po, pas sa mos a ter
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um nú me ro ex po nen ci al men te gran de de pos si bi -

li da des co e xis tin do. Será que cada ver são pode

exe cu tar uma ta re fa? A res pos ta é po si ti va. Na

com pu ta ção quân ti ca, é pos sí vel re a li zar uma

quan ti da de ex po nen ci al men te gran de de ta re fas

de for ma simultânea. Por exem plo, cada uma das

pos si bi li da des pode fa zer um cál cu lo. Po rém, nem 

tudo são flo res. Após a exe cu ção dos cál cu los si -

mul tâ ne os, é pre ci so ex tra ir a in for ma ção de se ja -

da. Isso não é uma ta re fa sim ples, pois toda vez

que ten ta mos ex tra ir a in for ma ção que está no ní -

vel quân ti co para nos so mun do clás si co ocor re

uma gran de per da, ine vi ta vel men te.

IHU On-Line – Qu a is são suas prin ci pa is

apli ca ções?

Re na to Por tu gal – Essa per gun ta pode ser for -

mu la da de ou tra for ma. Qu a is são os pro ble mas

que o com pu ta dor quân ti co re sol ve mais ra pi da -

men te do que o com pu ta dor clás si co? O com pu ta -

dor quân ti co é mu i to mais caro do que o clás si co.

Se for pos sí vel re sol ver um pro ble ma efi ci en te -

men te no com pu ta dor clás si co, nin guém vai que -

rer com prar o quân ti co para re sol ver esse pro ble -

ma. O que se sabe hoje em dia é que o com pu ta -

dor quân ti co re sol ve al guns ti pos de pro ble mas de 

for ma ex po nen ci al men te mais rá pi da do que o

com pu ta dor clás si co, en quan to que para ou tros ti -

pos de pro ble mas o ga nho não é tão sig ni fi ca ti vo.

A gran de ma i o ria dos pro ble mas ain da está na in -

cóg ni ta. Não sabe se o com pu ta dor quân ti co será

mu i to mais rá pi do ou não. Isso é tema de pes qui sa 

de pon ta atu al men te na área de al go rit mos quân -

ti cos. De for ma con cre ta, atu al men te, po de mos

ga ran tir que os com pu ta do res quân ti cos po dem

que brar os có di gos de crip to gra fia usa dos cor ren -

te men te e, em con tra par ti da, eles for ne cem ou tros 

mé to dos crip to grá fi cos mu i to mais se gu ros. Eles

aju dam re sol ver pro ble mas de oti mi za ção, en vol -

ven do gran de quan ti da de de da dos que não po -

dem ser or de na dos. Eles po dem ser usa dos para

si mu lar sis te mas mo le cu la res com uma enor me

gama de apli ca ções prá ti cas, como, por exem plo,

na área de bi o in for má ti ca. O au men to na ca pa ci -

da de de co mu ni ca ção atra vés de ca na is quân ti cos 

tam bém é uma re a li da de.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as ma i o res di -

fe ren ças en tre a com pu ta ção quân ti ca e a

com pu ta ção clás si ca?

Re na to Por tu gal – Aqui, é im por tan te res sal tar

que a tec no lo gia quân ti ca não veio para to mar o

lu gar da clás si ca, como o CD subs ti tu iu o dis co de

vi nil e o DVD subs ti tu iu as fi tas de ví deo. O com -

pu ta dor quân ti co pre ci sa do clás si co para fun ci o -

nar. Eles vão co e xis tir. O quân ti co só será usa do

na qui lo que ele re al men te é mais rá pi do. Po de -

mos pen sar, en tão, que a com pu ta ção quân ti ca é

uma ex ten são da clás si ca, pois no vas ca rac te rís ti -

cas fo ram in clu í das sem as an ti gas se rem jo ga das

fora. Uma das ca rac te rís ti cas já foi men ci o na da. É

pos sí vel fa zer uma quan ti da de ex po nen ci al men te

gran de de ta re fas si mul ta ne a men te sem one rar os

re cur sos dis po ní ve is. No en tan to, ex tra ir a in for -

ma ção de se ja da não é uma ta re fa fá cil, pois a ma i or

par te das ta re fas pode se per der se não for es pe ci -

fi ca do um mé to do in te li gen te para fi na li zar o pro -

ces so. Uma se gun da ca rac te rís ti ca im por tan te é o

uso do ema ra nha men to. Os sis te mas quân ti cos

pos su em uma cor re la ção não lo cal. Isso quer di zer 

que as di fe ren tes par tes do com pu ta dor quân ti co

es tão in ter li ga das de um modo to tal men te di fe ren -

te do que ocor re no caso clás si co. Essa ca rac te rís -

ti ca, que é mu i to co nhe ci da como o in gre di en te

prin ci pal para a te le por ta ção, pode tam bém ser

usa da para re a li za ção de cál cu los com pu ta ci o na is

sem equi va len te clás si co.

IHU On-Line – Em que as pec tos a pro pri e -

da de da so bre po si ção re pre sen ta um ga nho

à com pu ta ção quân ti ca?

Re na to Por tu gal – A so bre po si ção ou su per po -

si ção é uma ou tra for ma de se fa lar da co e xis tên -

cia das pos si bi li da des. Este é o pri me i ro in gre di en -

te a ser usa do para que um al go rit mo quân ti co te -

nha ga nho so bre o clás si co. Po rém, isso não é

ga ran tia. Não exis te uma re ce i ta para ex tra ir a in -

for ma ção de se ja da de um es ta do de so bre po si -

ção. Cada pro ble ma tem sido ana li sa do in di vi -

du al men te. Em al guns, a so bre po si ção per mi te

ace le rar as ta re fas, en quan to que em ou tros não

se sabe ain da como pro ce der. Vale a pena lem -

brar que o ema ra nha men to é ou tra ca rac te rís ti ca
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que per mi te ga nhos com pu ta ci o na is. O ema ra -

nhan do tem uma na tu re za di fe ren te da su per po si -

ção. O ema ra nha men to só pode ocor rer em sis te -

mas quân ti cos com pos tos. A cor re la ção ocor re

en tre as par tes do sis te ma.

IHU On-Line – Como se re la ci o nam a com -

pu ta ção quân ti ca e as na no tec no lo gi as?

Re na to Por tu gal – A com pu ta ção quân ti ca

pode ser vis ta como uma área da na no tec no lo gia.

Po rém ela tem que ser vis ta como o ma i or de sa fio

da na no tec no lo gia. Sa be mos que, hoje em dia, os

la bo ra tó ri os con se guem li dar com di men sões da

or dem de 10 a 100 na nô me tros. Veja, por exem -

plo, os na no tu bos de car bo no. As apli ca ções prá ti -

cas da ma ni pu la ção nes sa es ca la são in fin dá ve is.

No en tan to, para cons tru ir o com pu ta dor quân ti -

co e fazê-lo fun ci o nar ade qua da men te, é ne ces sá -

rio ma ni pu lar di men sões in fe ri o res a 1 na nô me -

tro. O diâ me tro do áto mo de hi dro gê nio é da

or dem de um dé ci mo do na nô me tro. O mun do do 

quân ti co é des sa es ca la. Ain da é um de sa fio. A

te o ria nos diz que vale a pena in ves tir. Apli ca ções

prá ti cas? Precisamos ter pa ciên cia. Po de mos pen -

sar tam bém no sen ti do in ver so, como a com pu ta -

ção quân ti ca pode in flu en ci ar a Na no tec no lo gia.

A com pu ta ção quân ti ca é ca paz de si mu lar sis te -

mas mo le cu la res efi ci en te men te e isso aju da mu i -

to na na no tec no lo gia. Não é sim ples di zer como

isso irá se dar.

IHU On-Line – A par tir des sa co ne xão, que

in ven ções es tão por sur gir nos pró xi mos

anos?

Re na to Por tu gal – Di fí cil sa ber, mas cer ta men te

a ma ni pu la ção a ní vel mo le cu lar e a com pu ta ção

quân ti ca es tão mu i to re la ci o na das. No mo men to

que os prin cí pi os bá si cos são en ten di dos, na tu ral -

men te sur gem apli ca ções. Daí se guem as in ven -

ções e as pa ten tes. Mas ain da es ta mos ten tan do

en ten der os prin cí pi os bá si cos. Os pro ble mas são

mu i to com ple xos.

IHU On-Line – Como es sas in ven ções al te -

ram ou com ple men tam as con cep ções e

des co ber tas que a Fí si ca vi nha fa zen do até

ago ra?

Re na to Por tu gal – As no vas des co ber tas na Fí si -

ca ge ral men te ocor rem numa es ca la bem in fe ri or

à es ca la na no mé tri ca, por exem plo, nas ex pe riên -

ci as usan do os gran des ace le ra do res de par tí cu las. 

Já se sabe que a me câ ni ca quân ti ca tem li mi ta ções 

e ou tras te o ri as mais fun da men ta is são usa das

para ex pli car os fe nô me nos ob ser va dos nos ace le -

ra do res. To das as in ven ções e apli ca ções a ní vel

na no mé tri co vêm sis te ma ti ca men te con fir man do

as pre vi sões da me câ ni ca quân ti ca, de for ma que

a con tri bu i ção para mo di fi car a te o ria está ape nas

nos de ta lhes. Por ou tro lado, o uso de prin cí pi os

quân ti cos na com pu ta ção mu dou fun da men tal -

men te a Te o ria da Com pu ta ção.

IHU On-Line – A com pu ta ção quân ti ca é

uma fer ra men ta para com pre en der mos a

Te o ria da Com ple xi da de? Por quê?

Renato Por tu gal – É im por tan te dis tin guir a Te o -

ria da Com ple xi da de Com pu ta ci o nal da Te o ria de 

Sis te mas Com ple xos. A com pu ta ção quân ti ca

está mais pró xi ma da pri me i ra nes se mo men to. A

Te o ria da Com ple xi da de Com pu ta ci o nal es tu da

como quan ti fi car a di fi cul da de de re sol ver os pro -

ble mas com pu ta ci o na is. Os pro ble mas são di vi di -

dos em três clas ses. A clas se P con tém os pro ble -

mas que po dem ser re sol vi dos efi ci en te men te. A

clas se NP con tém os pro ble mas da clas se P, e os

pro ble mas para os qua is exis te al gu ma chan ce de

se rem re sol vi dos efi ci en te men te, mes mo que no

pre sen te ain da não sa i ba mos como. A ter ce i ra

clas se con sis te nos pro ble mas que não po dem ser

re sol vi dos efi ci en te men te, nem hoje nem nun ca.

Os com pu ta do res são usa dos no dia-a-dia para

re sol ver os pro ble mas da clas se P. Por exem plo,

soma e mul ti pli ca ção de nú me ros. To dos os dias,

os com pu ta do res re sol vem pro ble mas que usam

soma e mul ti pli ca ção. Os pro ble mas da clas se NP

que não es tão na clas se P são os pre fe ri dos dos

pes qui sa do res. Todo pes qui sa dor na área de

com pu ta ção quer sa ber se es ses pro ble mas, ou se

ape nas al guns de les, têm so lu ção efi ci en te. To das

es sas ques tões de vem ser re pen sa das à luz da

com pu ta ção quân ti ca. Vol tan do à per gun ta: a

com pu ta ção quân ti ca não aju da na com pre en são

da Te o ria da Com ple xi da de Com pu ta ci o nal: pelo

con trá rio, a te o ria fica mais com ple xa do que já é.
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A re fun da ção da Fí si ca pela Cos mo lo gia

Entre vis ta com Ma rio No vel lo

Ma rio No vel lo é pro fes sor do Cen tro Bra si le i -

ro de Pes qui sas Fí si cas (CBPF), no Rio de Ja ne i ro,

onde é co or de na dor do La bo ra tó rio de Cos mo lo -

gia e Fí si ca Expe ri men tal de Altas Ener gi as. É

mes tre e dou tor em Fí si ca, pós-dou tor, pela Uni -

ver sity of Oxford (Ingla ter ra), e dou tor ho no ris

ca u sa, pela Uni ver si da de de Lyon (Fran ça).

É au tor de mais de 150 ar ti gos e de di ver sos

li vros, en tre eles Cos mos e con tex to (Rio de Ja -

ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá ria, 1989), Os jo gos da

na tu re za (Rio de Ja ne i ro: Cam pus, 2004), Má -

qui na do tem po – Um olhar ci en tí fi co (Rio de

Ja ne i ro: Jor ge Za har, 2005) e O que é Cos mo -

lo gia (Rio de Ja ne i ro: Jor ge Za har, 2006). Este úl -

ti mo li vro é o tema da en tre vis ta que se gue,

con ce di da por Ma rio à IHU On-Line e pu bli ca da

nas No tí ci as do Dia do sí tio do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), no dia 26 de abril de 2006.

IHU On-Line – Qual é o seu ob je ti vo com o

li vro O que é Cos mo lo gia?

Ma rio No vel lo – Nos úl ti mos tem pos, apa re ce -

ram mu i tos li vros, exi bin do al gu mas das ma ra vi -

lho sas con quis tas dos cos mó lo gos, en vol ven do

as pec tos glo ba is do uni ver so. Entre tan to, a qua se

to ta li da de des tes li vros não se pre o cu pa em exa -

mi nar os fun da men tos da Cos mo lo gia, sua po si -

ção em re la ção às ou tras ciên ci as e, em par ti cu lar,

sua re la ção com a Fí si ca. Des de o iní cio da cos -

mo lo gia mo der na, com a apli ca ção por Eins te in

de sua te o ria da gra vi ta ção ao uni ver so, este pa pel 

da cos mo lo gia tem sido de i xa do de lado, em fa vor 

de uma vi são sim plis ta que di mi nui sua im por tân -

cia e im pe de que uma im por tan te (tal vez a mais

fun da men tal) fun ção da cos mo lo gia apa re ça: a de 

re fun da ção da Fí si ca. Meu ob je ti vo nes te li vro

con sis te em exi bir e en fa ti zar este seu as pec to, que,

para mim, con sis te em sua ver da de i ra fun ção.

IHU On-Line – Por que a obra tem como

sub tí tu lo “a re vo lu ção do pen sa men to cos -

mo ló gi co”?

Ma rio No vel lo – Isso se re fe re à mu dan ça pro du -

zi da pelo Pro gra ma Cos mo ló gi co de Eins te in, o

que ocor reu nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX,

e aos for mi dá ve is avan ços a par tir dos anos 1980,

que trans tor na ram com ple ta men te o ce ná rio cos -

mo ló gi co an te ri or.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con -

tri bu i ções da obra para o fu tu ro do co nhe ci -

men to ci en tí fi co re la ti vo do Uni ver so?

Ma rio No vel lo – A ca rac te ri za ção de que é pos sí -

vel ir além da sim plis ta vi são do Big-Bang que tan -

to gran de par te da co mu ni da de dos ci en tis tas

quan to a qua se to ta li da de da mí dia in ter na ci o nal

e na ci o nal di vul ga ram e es pa lha ram como um

ver da de i ro pro gra ma ide o ló gi co, im pe din do o

aces so da ciên cia à aná li se do que te ria dado ori -

gem àque la “ex plo são”.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za a re to ma -

da do diá lo go en tre a Cos mo lo gia e a tra di -

ção hu ma nis ta? Qual a im por tân cia des se

diá lo go?

Ma rio No vel lo – To das as ci vi li za ções, em seu

passa do, pro du zi ram “mi tos cos mo gô ni cos de

cri a ção”. A ciên cia, por meio da Cos mo lo gia, está 

pro du zin do o seu. Re co nhe cer que este é um

modo de olhar o mun do, mas não o úni co, re la ti -

vi zan do sua fun ção na so ci e da de, faz par te de um

diá lo go que a ciên cia de i xou de ter com ou tros sa -
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be res. Isso não foi bom, nem mes mo para a ciên -

cia que pro du ziu, ou me lhor, de i xou pre va le cer

seu lado au to ri tá rio e ar ro gan te. Cre io que um

diá lo go con ti nu a do, per ma nen te e ten tan do en -

ten der his to ri ca men te nos sas ver da des como es -

pé cie, cer ta men te será útil para o cres ci men to de

nós to dos.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

de suas afir ma ções para as ra í zes do co nhe -

ci men to ci en tí fi co, como a te o ria da re la ti -

vi da de de Eins te in e as te o ri as so bre a ori -

gem do Uni ver so?

Ma rio No vel lo – A mais im por tan te li ção que de -

ve mos ti rar da pri me i ra ten ta ti va de Eins te in de

em pre en der uma cos mo lo gia é essa: a Fí si ca não

es go ta esta es tru tu ra que cha ma mos uni ver so. É

pre ci so al gu ma co i sa a mais. Ao exa mi nar mos

essa es tru tu ra e esta to ta li da de, nos da mos con ta

de que uma das idéi as mais ma ra vi lho sas de uma

união (ain da que frag men ta da e in com ple ta) do

mun do quân ti co com a Cos mo lo gia leva a um re -

sul ta do ines pe ra do: a ine vi ta bi li da de da exis tên cia 

de al gu ma co i sa, des te (ou de ou tro) uni ver so.

Assim, ao mes mo tem po em que a cos mo lo gia

cria uma vi são ci en tí fi ca dos me ca nis mos pos sí ve is

de cri a ção do Uni ver so, ela está ou san do ten tar

res pon der a ques tão fun da men tal: por que exis te

al gu ma co i sa e não nada? Des se modo, re to ma-se 

uma con ver sa que a ciên cia in ter rom peu com ou -

tros sa be res, quan do to mou a di an te i ra na or ga ni -

za ção do ce ná rio men tal com que de ve mos en ten -

der a na tu re za. Sua efi cá cia so ci al, a pro du ção de

um sis te ma au to ri tá rio, com uma apa rên cia im -

pes so al, ab so lu ta e re tró gra da, co lo can do o ho -

mem fora da na tu re za, li qui dan do com as ten ta ti -

vas al ter na ti vas de ou tros sa be res para en ten der a

na tu re za, pro du ziu um sis te ma que en fra que ce o

ho mem, tor nan do-o po de ro so na fa bri ca ção de

má qui nas de guer ra.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is no vi -

da des da Cos mo lo gia con tem po râ nea?

Ma rio No vel lo – A Cos mo lo gia mo der na está

pro du zin do uma ten ta ti va de cri ar uma har mo nia

do mun do e uma co mu nhão de in te res ses, na ela -

bo ra ção de uma ciên cia da to ta li da de, na qual o

ho mem apa re ce como o seu pon to cen tral. E isso

está além da ge o gra fia.
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As na no tec no lo gi as. Uma re fle xão éti ca a par tir de John Fin nis

Entre vis ta com Wil son Engel mann

Wil son Engel mann é ba cha rel em Ciên ci as

Ju rí di cas e So ci a is e es pe ci a lis ta em Di re i to Po lí ti -

co, além de mes tre e dou tor, pela Uni ver si da de do 

Vale do Rio dos Si nos (Uni si nos). Atu al men te, é

pro fes sor de Intro du ção ao Estu do do Di re i to na

gra du a ção, de Me to do lo gia de Pes qui sa Ju rí di ca

nos cur sos de es pe ci a li za ção e in te gran te da Co -

mis são de Co or de na ção do Cur so de Di re i to da

mes ma uni ver si da de.

Wil son Engel mann, pro fes sor de Di re i to da

Uni si nos, na en tre vis ta que con ce deu, por e-mail,

à IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as do Dia

do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 12 de ja -

ne i ro de 2008, fala so bre a re la ção das te o ri as de

Fin nis e o de sen vol vi men to das na no tec no lo gi as.

Engel mann ex pli ca que o prin ci pio da lei na tu ral

pen sa da pelo es ta du ni den se Fin nis pode ser vir

como um li mi te éti co para o avan ço das tec no lo -

gi as nano e ou tros as sun tos.

John Fin nis, em suas obras, apre sen ta o di re i -

to na tu ral e as leis na tu ra is como algo fun da men tal 

para o de ba te acer ca do fe nô me no ju rí di co atu al.

Em Lei na tu ral e Di re i tos na tu ra is (São Le o -

pol do: Ed. Uni si nos, 2007), por exem plo, Fin nis

apre sen ta pos si bi li da des cri a ti vas para que as

Ciên ci as Ju rí di cas pos sam ter seu pa pel re vi ta li za -

do e pre sen te num ce ná rio in ter dis ci pli nar, de di -

ver sas áre as do co nhe ci men to. Uma des sas áre as

é, jun to com as pro pos tas de Fin nis, re la ti va men te

nova para a con cep ção da gran de mas sa: as na no -

tec no lo gi as. A te o ria da lei na tu ral de Fin nis exe -

cu ta uma crí ti ca das cor ren tes atu a is e apon ta

li mi tes e en ga nos na exis tên cia de uma co mu ni da -

de in ter na ci o nal, na jus ti fi ca ção do po der po lí ti co,

no fun da men to dos di re i tos hu ma nos, na obe -

diên cia à lei. Assim, Fin nis con tri bui po si ti va men te 

para ou tra dis cus são: a bi oé ti ca.

No Sim pó sio Inter na ci o nal Uma so ci e da de

pós-hu ma na? Pos si bi li da des e Li mi tes das na no -

tec no lo gi as, o pro fes sor Engel mann mi nis tra rá um 

mi ni cur so, in ti tu la do “Os prin cí pi os da lei na tu ral

de sen vol vi dos por John Fin nis como um li mi te éti -

co para a na no tec no lo gia”.

A IHU On-Line, con ver sou, por e-mail, com 

o pro fes sor de Di re i to da Uni si nos Wil son Engel -

mann, so bre a re la ção das te o ri as de Fin nis e o de -

sen vol vi men to das na no tec no lo gi as. Engel mann

fala so bre como o princí pio da lei na tu ral pen sa da

pelo es ta du ni den se Fin nis pode ser vir como um li -

mi te éti co para o avan ço das tec no lo gi as nano e

ou tros as sun to.

IHU On-Line – De que for ma os prin cí pi os

da lei na tu ral de sen vol vi dos por John Fin -

nis po dem ser en ca ra dos como um li mi te

éti co para o avan ço das na no tec no lo gi as?

Wil son Engel mann – John Fin nis faz uma re le i -

tu ra do di re i to na tu ral clás si co, for mu la do es pe -

ci al men te a par tir de Aris tó te les e São To más de

Aqui no. Assim, a lei na tu ral é ali nha da ao pri me i -

ro prin cí pio prá ti co que diz: “fa zer e bus car o bem

e evi tar o mal”. Esse co man do se apre sen ta como

auto-evi den te, sen do co nhe ci do. A par tir des se

prin cí pio da ra zão prá ti ca, John Fin nis de sen vol ve 

os prin cí pi os do di re i to na tu ral, pre o cu pa dos com

o flo res ci men to hu ma no, ou seja, os bens hu ma -

nos bá si cos (o co nhe ci men to, a vida, a ami za de, a

ex pe riên cia do belo...) e as exi gên ci as me to do ló -

gi cas da ra zo a bi li da de prá ti ca (pla no de vida co e -

ren te, res pe i tar os va lo res bá si cos em to dos os
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atos, não dis cri mi nar...). Esses dois ele men tos são

per me a dos por uma sé rie de pa u tas mo ra is mos -

tran do um ní ti do re tor no à pre o cu pa ção com o

con te ú do das nor mas e re la ções so ci a is, em de tri -

men to da for ma.

Esse con jun to de va lo res e pre o cu pa ções

com as co i sas hu ma nas ser vi rá como um fun da -

men to ou jus ti fi ca ti va éti ca (de con te ú do) para os

avan ços das pes qui sas das na no tec no lo gi as. É

pre ci so su bli nhar que não se é con tra esse avan ço

da ciên cia. No en tan to, o apro fun da men to das in -

ves ti ga ções não de ve rá per der de vis ta que os seus 

re sul ta dos de vem fa vo re cer o ple no de sen vol vi -

men to das pes so as, focando a sua energia na

satisfação das necessidades humanas.

IHU On-Line – As tec no lo gi as nano que es -

tão sen do de sen vol vi das aten dem as exi -

gên ci as da ra zo a bi li da de prá ti ca?

Wil son Engel mann – As exi gên ci as da ra zo a bi li -

da de prá ti ca são me ca nis mos me to do ló gi cos para 

a con cre ti za ção dos bens hu ma nos bá si cos. Nes se

con tex to, as tec no lo gi as nano de ve rão ser fo ca das 

para a im ple men ta ção ra zoá vel/ ade qua da do ple -

no flo res ci men to hu ma no. Por tan to, o mais cor re -

to será exa mi nar a si tu a ção sob o ân gu lo da

ade qua ção, do ra zoá vel. Não se pre ci sa bus car a

res pos ta cor re ta no en fren ta men to da ques tão. As

tec no lo gi as nano de ve rão fa vo re cer o ade qua do

aten di men to às ne ces si da des das pes so as de “car -

ne e osso”. Se com as ex pe riên ci as ocor re in ter fe -

rên cia no ci clo da vida, no meio am bi en te, no

me lho ra men to da qua li da de de vida das pes so as,

a tec no lo gia é ade qua da e de ve rá pros se guir. No

en tan to, a ava li a ção não de ve rá ser in di vi du al; é

pre ci so con si de rar os men ci o na dos as pec tos no

seu con tex to tran sin di vi du al. Vale di zer, sem pre o

foco deve ser o gru po so ci al como um todo. Além

dis so, a ava li a ção das tec no lo gi as de ve rá ser pa u -

ta da pela ex pe riên cia e in te li gên cia, tal como já

pro pos to pe los re pre sen tan tes da éti ca clás si ca.

Vale di zer, é pre ci so de sen vol ver a sa be do ria prá -

ti ca, isto é, o phroni mos de Aris tó te les, que é ti tu -

lar da “pru den tia” de São To más de Aqui no. Se

con se guir mos re u nir es tes as pec tos, te re mos con -

di ções de ve ri fi car a ra zo a bi li da de das ex pe riên -

ci as com as tec no lo gi as nano.

Ve ri fi ca-se que não é ne ces sá rio um gran de

apa ra to tec no ló gi co para de sen vol ver a ava li a ção. 

Pelo con trá rio, pre ci sa-se res ga tar a ve lha sa be do -

ria gre ga, que só o hu ma no sabe im plan tar na sua

integralidade.

IHU On-Line – A ge né ti ca, a na no tec no lo -

gia, a clo na gem, a ci ber né ti ca e as tec no lo -

gi as de com pu ta dor são par te de uma vi são

pós-hu ma na, que não acre di ta que a bi o lo -

gia seja um des ti no, por que, se gun do eles,

não exis te “lei na tu ral”. Que ti pos de dis -

cus sões de vem ser fe i tas para que pos sa -

mos dis tin guir en tre as trans for ma ções que

são edi fi can tes e as que são des tru ti vas?

Wil son Engel mann – A exis tên cia ou não de

uma lei na tu ral é a dis cus são que acom pa nha as

pes so as des de os pri mór di os da evo lu ção hu ma -

na. Para tan to, bas ta lem brar a he ro í na Antí go na,

de Só fo cles, que se le van ta con tra a nor ma po si ti -

va da por Cre on te, ale gan do a exis tên cia de uma

“lei” an te ri or e su pe ri or. As pers pec ti vas do “pós”

que não acre di tam em al gu mas re fe rên ci as de

base ou de jus ti fi ca ção es tão le van do as pes so as e

a so ci e da de a um es tá gio de “de sen vol vi men to”,

onde o hu ma no (o ser de “car ne e osso”) é subs ti -

tu í do pela téc ni ca, numa to tal des con si de ra ção do 

con te ú do (o ele men to hu ma no), prin ci pal mo ti va -

dor da exis tên cia de todo o avan ço tec no ló gi co.

Tudo in di ca que aque las evo lu ções “ci en tí fi cas”

são des tru i do ras, pois pro vo cam uma tec ni za ção

das re la ções hu ma nas, como se tudo pu des se ser

re su mi do num avan ça do es pa ço li vre de “in fil tra -

ções” que tra zem o sig no de ques tões e pro ble mas 

li ga dos à pes soa. Se não fos sem des tru i do ras, te ri -

am con se gui do re sol ver pro ble mas bá si cos que

pre o cu pam as pes so as. As ex pe riên ci as e as tec no -

lo gi as, para que pos sam ser con si de ra das sa lu ta res, 

ne ces si tam ter base na éti ca. Essa, por sua vez,

nada mais é do que o res pe i to “a vida e seu ple no

de sen vol vi men to. Assim, os “pós-hu ma nis tas” não

po dem es que cer que o es va zi a men to das suas in -

cur sões se dá a par tir do mo men to em que es que -

cem do prin ci pal des ti na tá rio dos re sul ta dos da

pes qui sa: o ho mem e a mu lher. Sem isso, con ti nu -

a re mos pro du zin do “pós” va zios e pe ri go sos des -

co nec ta dos com o mun do real da vida.
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IHU On-Line – A lei na tu ral e os di re i tos na -

tu ra is são ele men tos subs tan ci a is para dis -

cus são do de sen vol vi men to das na no tec no -

lo gi as?

Wil son Engel mann – A va lo ri za ção do hu ma no

é a con cre ti za ção da lei na tu ral e dos di re i tos na tu -

ra is. Se nos der mos con ta dis so, res pe i tan do es ses

ele men tos, es ta re mos dan do a nos sa con tri bu i ção

para o de sen vol vi men to da es pé cie hu ma na. Por

ou tro lado, não se pode con ce ber uma vi são

“pós-hu ma na”, pois sem o hu ma no ne nhum

avan ço tec no ló gi co faz sen ti do. Su bli nhan do: no

con tex to da tra di ção onde es ta mos in se ri dos, no

qual as ex pe riên ci as re ce bem a atri bu i ção de sen -

ti do, não se po de rá es que cer o elo de li ga ção com

o pas sa do, que jus ti fi ca o pre sen te e pro je ta (pre -

pa ra) o fu tu ro. Nes se par ti cu lar, é ne ces sá rio res -

ga tar e va lo ri zar ele men tos subs tan ci a is, como a

ex pres são da ex pe riên cia e do co nhe ci men to le -

ga dos pela tra di ção, úni co modo de se de se nhar a 

pré-com pre en são para atri bu ir o sen ti do hu ma na -

men te ace i tá vel para os avan ços da pes qui sa com

as na no tec no lo gi as.
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Siste mas In te li gen tes de Apo io à De ci são

Entre vis ta com Mar co Au ré lio Ca val can ti Pa che co

Mar co Au ré lio Ca val can ti Pa che co é dou tor

em Ciên ci as da Com pu ta ção, pela Uni ver si da de

de Lon dres, na Ingla ter ra. É tam bém pro fes sor na

Uni ver si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro (UERJ) e

na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja -

ne i ro (PUC-Rio). Ele co or de na o la bo ra tó rio de

Inte li gên cia Com pu ta ci o nal Apli ca da – ICA, da

PUC-Rio, onde vem de sen vol ven do pes qui sas em

sis te mas de in te li gên cia e apo io à de ci são apli ca -

dos às di ver sas in dús tri as, tais como a Pe tro bras e

a Vale do Rio Doce. O ICA é o pri me i ro la bo ra tó rio 

no Bra sil a de sen vol ver a área de na no tec no lo gia

com pu ta ci o nal, que en vol ve a par te de si mu la ção, 

sín te se e ca rac te ri za ção via com pu ta dor, ou seja,

na no tec no lo gia com pu ta ci o nal com esse apor te

de in te li gên cia, atra vés do sis te ma de in te li gên cia.

No li vro Sis te mas in te li gen tes de apo io à

de ci são: aná li se eco nô mi ca de pro je tos de

de sen vol vi men to de cam pos de pe tró leo sob

in cer te za (Rio de Ja ne i ro: Edi to ra PUC-Rio/ Inter -

ciên cia, 2007), Mar co Au ré lio fala das so lu ções ofe -

re ci das pela área de Bu si ness Intel li gen ce às

em pre sas. Na en tre vis ta que con ce deu à IHU

On-Line e que foi pu bli ca da nas No tí ci as do Dia

do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 22 de se -

tem bro de 2007, Mar co Au ré lio aju da a en ten der

como essa área pode con tri bu ir na for ma de se

pen sar a uti li za ção dos re cur sos na tu ra is bra si le i ros

pe las em pre sas. Mar co fala tam bém do de sen vol vi -

men to e uti li za ção das na no tec no lo gi as no país. “A

pes qui sa em na no tec no lo gia no Bra sil já exis te e

está, para os nos sos pa drões, ten do um bom de sen -

vol vi men to, acon te cen do em di ver sas uni ver si da -

des de todo o Bra sil”, afir mou o pes qui sa dor.

IHU On-Line – Como o li vro Sis te mas in te li -

gen tes de apo io à de ci são: aná li se eco nô mi ca

de pro je tos de de sen vol vi men to de cam pos

de pe tró leo sob in cer teza foi con ce bi do?

Marco Au ré lio – O li vro foi fru to de um tra ba lho

de pes qui sa de seis anos, e que ain da con ti nua. A

pes qui sa é pa tro ci na da pela Pe tro bras, atra vés do

seu Cen tro de Pes qui sas. Des de 2000, nós es ta mos 

tra ba lhan do com esse tema, e, após es ses anos to -

dos, re sol ve mos trans for mar o re sul ta do ci en tí fi co

do pro je to em um li vro, até cer to pon to di dá ti co,

por que tem uma in tro du ção a to das as téc ni cas que 

fo ram em pre ga das, e ci en tí fi co, por que des cre ve

uma apli ca ção de aná li se eco nô mi ca de pro je tos

de de sen vol vi men to de cam po de pe tró leo.

IHU On-Line – O se nhor pode de fi nir, aos

nos sos le i to res, o que é Bu si ness Inte li gen ce?

Mar co Au ré lio – Bu si ness Inte li gen ce é um con -

jun to de tec no lo gi as, de mé to dos, que são em pre -

ga dos para dar so lu ção em di ver sos pro ble mas na

área de ne gó ci os e tor nar as em pre sas mais efi ci en -

tes. Está in ti ma men te li ga do à área de com pu ta -

ção, por que en vol ve sis te mas com pu ta ci o na is,

mé to dos e téc ni cas que im ple men tam sis te mas de

apo io à de ci são ge ren ci al e tor nam os ne gó ci os

mais efi ci en tes e ren tá ve is, e as em pre sas mais

com pe ti ti vas, em fun ção dis so.

Isso en vol ve uma sé rie de as pec tos, mas, ca -

rac te ris ti ca men te, a Bu si ness Inte li gen ce uti li za as

in for ma ções dis po ní ve is em ba ses de da dos das

em pre sas para ex tra ir in for ma ções que se jam úte is, 

co nhe ci men tos no vos, es tra té gi cos, para o fun ci o -

na men to da em pre sa, o que é co nhe ci do como

mi ne ra ção de da dos. A Bu si ness Inte li gen ce sem -

pre pas sa pela or ga ni za ção dos da dos da em pre -

sa. Mu i tas ve zes, eles es tão pou co or ga ni za dos,

em di fe ren tes ba ses de da dos. A par tir des sa in te -

gra ção, é pos sí vel mi ne rar co nhe ci men to útil,

91



atra vés de pro ces sa men tos ma te má ti cos, al go rit -

mos, que ex tra em in for ma ções, mu i tas ve zes des -

co nhe ci das pe las em pre sas, o que as tor na mais

com pe ti ti vas, mas nas qua is tam bém são usa das

di ver sas téc ni cas que são im por tan tes em qual -

quer ne gó cio. Téc ni cas que per mi tem à em pre sa

fa zer pre vi sões pre ci sas so bre de man da, pre ços,

con su mo, e per mi tem, tam bém, fa zer oti mi za ção

da lo gís ti ca, do fun ci o na men to da ca de ia de su pri -

men tos, e, de modo ge ral, são em pre ga das em

inú me ras si tu a ções. No caso da Pe tro bras, por

exem plo, a Bu si ness Inte li gen ce é usa da na aná li -

se eco nô mi ca de pro je tos. Ou seja, após a Pe tro -

bras ter ga nho a op ção de uma de ter mi na da área

em le i lão, ava lia-se quan do é que ela deve, den tro 

de cin co anos, co me çar os in ves ti men tos, con si de -

ran do as in cer te zas que há so bre a quan ti da de e a

qua li da de do pe tró leo que está em de ter mi na da

área, e tam bém so bre o pre ço, que pode cair e se

tor nar um ne gó cio não mu i to in te res san te. Nós

tam bém fa ze mos vá ri os ti pos de pla ne ja men to e

oti mi za ção como onde per fu rar po ços, que tipo de 

po ços e qual a pro fun di da de eles de vem ter, ou

pro gra mar toda a pro du ção de uma re fi na ria, tor -

nan do-a mais efi ci en te, ou, ain da, cri ar sis te mas

que au men tem a se gu ran ça e a con fi a bi li da de em

ins ta la ções in dus tri a is, evi tan do aci den tes e pro -

ble mas am bi en ta is. Tam bém fa ze mos aná li se de

ne gó ci os, para o se tor in ter na ci o nal da Pe tro bras

de ci dir se deve ou não in ves tir em de ter mi na do

país. Enfim, há uns cem fins de pos sí ve is apli ca ções 

em qual quer gran de ne gó cio.

IHU On-Line – Como a Bu si ness Inte li gen ce 

pode con tri bu ir para a ma nu ten ção e o con -

tro le dos re cur sos na tu ra is bra si le i ros, como

o pe tró leo?

Mar co Au ré lio – As apli ca ções des ses sis te mas

da Bu si ness Inte li gen ce es tão em to das as áre as de 

ati vi da de. Inclu si ve, nós te mos um cur so aqui que

é um MBA em Bu si ness Inte li gen ce, no qual nós

re ce be mos ad vo ga dos, quí mi cos, mé di cos, en ge -

nhe i ros e o pes so al de tec no lo gi as da in for ma ção,

por que em to das as áre as há es pa ço, de man da

para soluções via sis te mas de apo io à de ci são com 

téc ni cas in te li gen tes. No caso de meio am bi en te,

exis tem vá ri os fins de pos sí ve is apli ca ções, não só

na pre ven ção, como na pre vi são ou na an te ci pa -

ção de um pos sí vel pro ble ma, mas tam bém no

tra ta men to em caso de con tin gên cia, além dis so

com re la ção ao pró prio apro ve i ta men to das di ver -

sas for mas de ener gia re no vá ve is e na tu ra is tam -

bém. Cada si tu a ção é uma si tu a ção. No caso do

pe tró leo, bus ca-se re ti rar mais óleo da que le re ser -

va tó rio. É um pro du to na tu ral, é po lu en te, mas, se 

vai se ex plo rar um cam po, deve-se fa zer efi ci en te -

men te, re ti ran do a ma i or quan ti da de de óleo pelo

me nor pre ço. No caso de se gu ran ça, você pro cu ra 

evi tar que o fa tor hu ma no seja o ca u sa dor de um

de sas tre am bi en tal. Já no caso de apro ve i ta men to 

de ener gia, você tem inú me ras pos si bi li da des de

apro ve i tar me lhor re cur sos de ori gem na tu ral,

como bi o mas sa, ál co ol, ou mes mo a ge ra ção de

ener gia atra vés de ou tras for mas, usan do sis te mas 

de apo io à de ci são, de modo que a re a li da de a

res pe i to dos sis te mas de apo io à de ci são é a se -

guin te: sem pre, atra vés dos anos, o com pu ta dor

tem cada vez fi ca do mais ma du ro e mais pre sen te 

nas res pec ti vas áre as de em pre go, sem pre para

fa zer cál cu los lon gos, exa us ti vos, pro ces sa men -

tos. Com o de sen vol vi men to de áre as como in te -

li gên cia com pu ta ci o nal, sur gi ram téc ni cas que

dão ao com pu ta dor uma ca pa ci da de mu i to es pe -

ci al. Mu i tas ve zes, em al guns ca sos, só en con tra -

das em se res hu ma nos, ou seja, a ca pa ci da de de

re co nhe cer, ra ci o ci nar, evo lu ir. Essas téc ni cas

são, re la ti va men te, re cen tes, e a sua apli ca ção

em ne gó ci os de to das as áre as é ili mi ta da. E ela

vem se ex pan din do em fun ção da glo ba li za ção,

da com pe ti ti vi da de, do au men to da de man da.

As co i sas vêm to man do ou tras di men sões, a par -

tir da glo ba li za ção, seja na área de ne gó ci os, seja

na área de sa ú de, ou de ener gia, e go ver nos e

em pre sas pre ci sam con ti nu ar efi ci en tes. Esses

sis te mas aju dam o ge ren te ou téc ni co a dar pros -

se gui men to, da me lhor for ma pos sí vel, nos seus

ne gó ci os.

IHU On-Line – Como as téc ni cas dos Sis te -

mas Ins pi ra dos na Na tu re za vêm sen do de -

sen vol vi das no Bra sil?

Mar co Au ré lio – Exis tem di ver sas téc ni cas. As

prin ci pa is são os al go rit mos ge né ti cos, ins pi ra dos

na ge né ti ca e na evo lu ção na tu ral, as re des ne u -

ra is, ar ti fi ci a is, ins pi ra das no cé re bro hu ma no, a

ló gi ca “fuz zi”, que tem ins pi ra ção na nos sa lin güís -
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ti ca, na for ma de as pes so as se ex pres sa rem, e os

siste mas es pe ci a lis tas, que são mais an ti gos, em bu -

tindo o co nhe ci men to de um de ter mi na do es pe ci a -

lista de uma de ter mi na da área, e sis te mas con si -

de ra dos hí bri dos, que com bi nam es tas e ou tras

téc ni cas jun to com es ta tís ti cas para li gar a uma de -

ter mi na da fun ção ou re sol ver al gum pro ble ma.

Isso vem sen do en si na do, di vul ga do pela PUC-Rio,

atra vés do nos so de par ta men to, des de 1993.

Algu mas uni ver si da des, hoje em dia, já in clu em

em seus cur rí cu los es ses sis te mas de apo io à de ci -

são. Há, hoje em dia, uma cons ciên cia por par te

do go ver no da ne ces si da de de so lu ções de com -

pu ta dor nes sa clas se de pro ble mas. Isso foi ob ser -

va do atra vés de edi ta is de pro je tos onde o go ver -

no, seja a ní vel es ta du al ou fe de ral, quer so lu ção,

me lho ria, mais efi ciên cia, atra vés de um sis te ma

com pu ta ci o nal. Em fun ção des sa per cep ção, abri -

mos este cur so, o pri me i ro no Bra sil em Bu si ness

Inte li gen ce, mi nis tra do pelo nos so gru po de pes -

qui sa. São 12 dou to res e pes qui sa do res que de -

sen vol vem pes qui sas nes sa área há mu i tos anos

aqui na PUC-Rio.

IHU On-Line – Onde e como a na no tec no lo -

gia é in se ri da nes ses es tu dos dos Sis te mas

Inte li gen tes de Apo io à De ci são?

Mar co Au ré lio – A na no tec no lo gia está mu i to

vin cu la da à par te de sis te mas in te li gen tes. Ela é a

ma ni pu la ção, ob ser va ção, cons tru ção de es tru tu -

ras e ma te ri a is em ní vel na no mé tri co, uma es ca la

de me di das que é um bi li o né si mo do me tro, uma

di men são que já che ga a ní vel mo le cu lar e atô mi -

co. Nós es ta mos ven do isso, ma ni pu lan do a ma té -

ria áto mo a áto mo, mo lé cu la a mo lé cu la. Den tro

des te con tex to, as leis da fí si ca clás si ca são mais

vá li das, e a fí si ca quân ti ca ori en ta o com por ta -

men to da ma té ria e, por tan to, nos re ve la um mun -

do novo que não o ma cro nem o mi cro, mas o na -

no mé tri co. Atra vés des sa ma ni pu la ção, ob ser -

va-se a pos si bi li da de de cri ar ma te ri a is, es tru tu ras, 

quí mi cas de qual quer na tu re za que tem com por -

ta men to di fe ren ci a do, po den do ha ver com por ta -

men to es pe cí fi co para inú me ras apli ca ções. Uti li zo 

mu i to a idéia de que a na no tec no lo gia vai cri ar

um mun do novo. Tudo o que você, hoje em dia,

tem de pro du tos, des de um cre me, um es mal te,

uma bro ca para per fu rar um cam po de pe tró leo,

ou um com bus tí vel, uma cola, um me tal, qual quer 

co i sa, in clu si ve na me di ci na, que está ao nos so re -

dor e pode ser re vis to, pode ser cons tru í do com

ca rac te rís ti cas mais efi ci en tes para a fun ção que

pre ci sa ter. No caso do pe tró leo, você quer ma te -

ri a is mais re sis ten tes e mais le ves para cons tru ir

pla ta for mas de pe tró leo e bro cas que se jam mais

re sis ten tes no pro ces so de per fu ra ção; às ve zes,

você quer ma te ri a is que te nham uma re a ção tér -

mi ca di fe ren te e que te nha ade si vi da de mais for te. 

Enfim, você en con tra apli ca ções es tra nhas, im -

pen sá ve is, como um vi dro auto-lim pan te, que, se

ins ta la do em edi fí ci os, não pre ci sa ria mais ser lim -

po ex ter na men te, ou uma tin ta que evi ta ria ris co

nos au to mó ve is, ou um te ci do que mu da ria de

tem pe ra tu ra, em fun ção da ne ces si da de, se tor -

nan do mais agra dá vel ou não. Você pode in ven -

tar qual quer co i sa. É cla ro que não es ta mos em

pro ces so de in ven tar es sas co i sas 100% co nhe ci -

do. Aí en tra a in te li gên cia com pu ta ci o nal. Atra vés

dela, é pos sí vel au xi li ar fí si cos, quí mi cos e ci en tis -

tas das ciên ci as ma te ri a is a pro je tar no com pu ta -

dor aqui lo que eles vão cons tru ir fi si ca men te, com

o me lhor re sul ta do. A in te li gên cia com pu ta ci o nal

per mi te a si mu la ção, a con cep ção, o de sign in te li -

gen te, a ca rac te ri za ção, a an te ci pa ção de fun ci o na -

mento de pro je tos na no tec no ló gi cos. Eu di ria que

a in te li gên cia com pu ta ci o nal irá agi li zar o de sen -

vol vi men to das na no tec no lo gi as. Numa ana lo gia

com a ele trô ni ca, a pró pria com pu ta ção se de sen -

vol veu sem o au xí lio do com pu ta dor e, mu i to me -

nos, sem o au xí lio de téc ni cas in te li gen tes que só

se de sen vol ve ram mais re cen te men te. A na no tec -

no lo gia não está de sen vol vi da, mas ela en con tra

um ce ná rio di fe ren te. Encon tra um alto po der

com pu ta ci o nal, um de sen vol vi men to avan ça do,

em ter mos de téc ni cas, de al go rit mos, de mo de los, 

que vão fa ci li tar o de sen vol vi men to não só das

na no tec no lo gi as, mas de qual quer ou tra área.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa as

pes qui sas bra si le i ras em re la ção à na no tec -

no lo gia?

Mar co Au ré lio – A pes qui sa em na no tec no lo gia

no Bra sil já exis te e está, para os nos sos pa drões,

ten do um bom de sen vol vi men to, acon te cen do

em di ver sas uni ver si da des de todo o Bra sil. O go -

ver no tem ace na do com re cur sos, ain da que pe -
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que nos. Ele tem re co nhe ci do a im por tân cia de

avan çar e de sen vol ver nes sa área, por que, a lon -

go pra zo, ha ve rá pro du tos na no tec no ló gi cos e

pro du tos con ven ci o na is. É como ter pro du tos de

pri me i ra e de se gun da ca te go ria e, se você não

avan çar nes sa área, terá de co mer ci a li zar os pro -

du tos con ven ci o na is, que tem me nos efi ciên cia,

me nor in te res se. Isso em qual quer co i sa, seja

num com bus tí vel, seja num fár ma co, num pro -

du to ali men tar ou qual quer equi pa men to. Pode

ser vir uma ana lo gia se me lhan te com fi tas cas se -

tes e CDs. Com a pre sen ça dos CDs, que não são

nada na no tec no ló gi cos, mas é uma nova tec no -

lo gia, os dis cos de fe i ra de sa pa re ce ram. Se você

só sabe fa zer fi tas ou dis cos de fe i ra, você não

tem mais mer ca do. A na no tec no lo gia afe ta to dos 

os itens que nos cer cam. Há mu i ta gen te in ten si fi -

can do as suas pes qui sas, mas o en vol vi men to é

mu i to gran de. E o Bra sil, ape sar de ter per ce bi do

isso, por for ça de con tin gen ci a men tos, não vem

in ves tin do o su fi ci en te.

IHU On-Line – De que for ma as te o ri as da

me câ ni ca quân ti ca con tri bu em para o de -

sen vol vi men to das na no tec no lo gi as?

Mar co Au ré lio – Isso é um pou co mais téc ni co.

Pula a ma té ria nes sa di men são, quan do isso é

pos sí vel, por ca u sa de al guns equi pa men tos, como

o mi cros có pi co de for ma atô mi ca e ou tros dis po si -

ti vos que se tor na ram re a li da de mais re cen te men -

te. Vá ri os mo de los são subs ti tu í dos. Ou seja, os

efe i tos gra vi ta ci o na is já não são tão im por tan tes

como na me câ ni ca clás si ca, na ques tão da gra vi -

da de. Pro pri e da des óti cas tam bém são di fe ren tes.

As for ças atô mi cas e mo le cu la res pas sam a ter de

ser con si de ra das, ou seja, a for ça de in te ra ção, de

áto mo com áto mo, for man do uma mo lé cu la.

Apa re cem os efe i tos quân ti cos. O quân ti co diz res -

pe i to a um quan to de ener gia. E es ses efe i tos

quân ti cos são aque les que en vol vem as di fe ren tes

pro pri e da des óti cas, elé tri cas e mag né ti cas dos

ele men tos nes sa di men são. Ou tro efe i to mu i to im -

por tan te é a área da su per fí cie que, nes se caso dos 

ele men tos, é ma i or por uni da de de mas sa. A área

é ma i or em fun ção da pe que na quan ti da de de

ma te ri al. Em fun ção dis so, a re a ti vi da de quí mi ca

dos ele men tos é mu i to mais for te. E isso é di fe ren -

te. Por exem plo, se você pega uma mo e da, a área

dela é um de ter mi na do va lor, mas ela é mu i to pe -

que na em pro por ci o nal a uni da de de mas sa, já

que ela tem mu i tos áto mos. Qu an do você pega

dois ou três áto mos, a mas sa é mu i to pe que na,

mas a área é pro por ci o nal àque les áto mos, e você

tem uma re a ti vi da de di fe ren te da re a ti vi da de que

acon te ce no mun do da me câ ni ca clás si ca. Essas

co i sas não só acon te cem, mas são ex plo ra das em

be nefí cio de ob ter com por ta men tos di fe ren ci a dos

e, até en tão, ini ma gi ná ve is da ma té ria.

IHU On-Line – Como o de sen vol vi men to da

na no tec no lo gia no Bra sil já pode ser ob ser -

va do?

Mar co Au ré lio – A na no tec no lo gia tem em pre go 

em tudo. Os ma i o res de sen vol vi men tos ocor re rão 

na que las si tu a ções onde hou ver mais in ves ti men -

to. A na no tec no lo gia está se de sen vol ven do para

a me di ci na, para o meio am bi en te e para di ver sos

pro du tos. Você en con tra re sul ta dos em si tu a ções

em que ou a apli ca ção era mais fá cil de ser al can -

ça da ou os as pec tos de mer ca do eram mais be né -

fi cos. O pe tró leo é uma área que tem mu i to di -

nhe i ro, e os re sul ta dos tam bém são mais pal pá ve is

de modo que a área de pe tró leo, como foi a pró -

pria guer ra, é uma área de in ves ti men to que ge rou 

avan ço tec no ló gi co em ar ma men tos mi li ta res.

Tam bém é ca paz de ala van car o de sen vol vi men to 

das na no tec no lo gi as, por ca u sa dos va lo res que

ele en vol ve. Você tem di ver sas pos si bi li da des.

Você quer de tec tar a pre sen ça de ma te ri a is em de -

ter mi na do tipo de óleo, de tec tar ga ses, fil trar óleo,

ob ter sen so res para que in for mem as ca rac te rís ti -

cas da que le que está sen do ex plo ra do; quer fa zer

de com po si ção de po lu en tes at mos fé ri cos para tra -

ta men to de água e de ar; e quer fa zer de sen vol vi -

men to de ma te ri a is mais le ves e mais re sis ten tes.

Você atua mu i to na área de ar ma ze na men to de

hi dro gê nio e no pro ces so de re fi no, atra vés do uso 

de ca ta li sa do res na no es tru tu ra dos. Enfim, a área

de pe tró leo não só é im por tan te em ter mos de in -

ves ti men to, mas é uma área que, na tu ral men te,

en vol ve to das as ciên ci as que for mam a na no tec -

no lo gia. Ela tem essa in ter dis ci pli na ri da de, as sim

como a na no tec no lo gia. Ela tra ba lha com a quí -

mi ca, a fí si ca, a ma te má ti ca, a en ge nha ria, o que é 

ca rac te rís ti co da na no tec no lo gia. Tra ta-se de uma 

área in ter dis ci pli nar.
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Na no vi gi lân cia: qual é o li mi te?

Por Ger son Ne ves Pin to

Ger son Ne ves Pin to é gra du a do, mes tre e

dou tor em Di re i to. Atu al men te, é pro fes sor de

Bi oé ti ca da Uni si nos.

Cres ce o de ba te so bre a im por tân cia e, ao

mes mo tem po, a pre o cu pa ção com as na no tec no -

lo gi as. Que elas fa rão par te, com mu i ta in ten si da -

de, do fu tu ro hu ma no, não te mos mais dú vi das,

mas até que pon to as na no par tí cu las não se tor na -

rão in tru sas em nos sas vi das? Para Gér son Ne ves

Pin to, pro fes sor de Bi oé ti ca do Cur so de Di re i to

da Uni si nos, nes se cam po de pes qui sa, dois as pec -

tos im por tan tes de vem ser ob ser va dos. O pri me i -

ro, es cla re ce, diz res pe i to às ques tões dos di re i tos

do in di ví duo à in ti mi da de, que se gun do ele, po -

dem ser ame a ça dos pela “na no vi gi lân cia”.

Em se gun do lu gar, es tão os pro ble mas de or -

dem so ci al. O pro fes sor des ta ca a pos sí vel per da

de con tro le na pro du ção de na no pro du tos, que

po dem ge rar da nos ao con su mi dor e ao meio am -

bi en te. Assim, ex pli ca, “o Di re i to terá como fun -

ção as se gu rar a dig ni da de da pes soa hu ma na e

en con trar o equi lí brio pos sí vel en tre a li ber da de

de in ves ti ga ção ci en tí fi ca e o res pe i to pe los di re i tos 

fun da men ta is do in di ví duo”. As de cla ra ções fa -

zem par te do ar ti go a se guir, con ce di do com ex -

clu si vi da de por Ger son à IHU On-Line.

Gér son Ne ves Pin to pro fe riu a pa les tra “O

ani mal ra ci o nal e as no vas tec no lo gi as”, na Uni si -

nos, dia 31 de ou tu bro de 2007, du ran te o III Ci clo 

de Estu dos De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: o

ad mi rá vel e o de sa fi a dor mun do das na no tec no -

lo gi as, even to pre pa ra tó rio para o Sim pó sio Inter -

na ci o nal Uma so ci e da de pós-hu ma na? Pos si bi li -

da des e li mi tes das na no tec no lo gi as, que se re a li -

za rá de 26 a 29 de maio de 2008, na Uni si nos.

Sa be mos o quan to Fre ud, no iní cio do sé cu lo 

XX, pro vo cou a ma i or es tu pe fa ção no meio mé di -

co de en tão, ao afir mar que a se xu a li da de in fan til

é algo cons ti tu ti vo da ne u ro se hu ma na e que esta

des co ber ta não de ve ria ser algo tão sur pre en den -

te e re pul si va, pois, na re a li da de, ele sim ples men -

te es ta va re cu pe ran do aqui lo que os gre gos já sa -

bi am há mu i to tem po e que está ma ra vi lho sa men -

te nar ra do na tra gé dia de Só fo cles, Édi po Rei: o

des ti no ine lu tá vel do ser hu ma no. Do mes mo

modo, po de mos ima gi nar que, nos dias de hoje,

com o ad ven to da na no tec no lo gia, es te ja mos, no -

va men te, di an te de uma nova ir rup ção da qui lo

que os gre gos já ha vi am pre fi gu ra do: a “ca i xa de

Pan do ra”, aqui lo que sim bo li za, uma vez aber ta, a 

ca u sa das ma i o res ca tás tro fes, pois nela se en con -

tra vam to dos os ma les da hu ma ni da de. Ou tros di -

rão que a na no tec no lo gia se cons ti tui numa “ca i -

xa de Pan do ra” às aves sas, pois se ria a re den ção

do ser hu ma no no que diz res pe i to aos se gre dos

da vida e, so bre tu do, a pos si bi li da de de trans cen -

der o hu ma no, en quan to mor tal, atin gin do as sim,

o pós-hu ma no ou o pós-na tu ral.

Seja como for, a na no tec no lo gia já é uma

re a li da de e diz res pe i to a to dos os se to res da ati vi -

da de hu ma na: a me di ci na e os me di ca men tos,

cos mé ti cos (pro te to res so la res), a in dús tria têx til,

au to mo bi lís ti ca e ele trô ni ca, a ro bó ti ca, a in dús tria 

bé li ca e mi li tar. Enfim, a “ca i xa de Pan do ra” já foi

aber ta, para o bem ou para o mal. Isto é, a na no -

tec no lo gia está no nos so pre sen te e es ta rá, sem

dú vi da, no nos so fu tu ro. O de sa fio ago ra é sa ber

como de ve mos nos con du zir para uma ade qua da

uti li za ção des tes des co bri men tos e ter a cons ciên -

cia de que as na no tec no lo gi as po dem ori gi nar
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pro ble mas de or dem am bi en tal, so ci o e co nô mi -

cos, éti cos que, fun da men tal men te, di zem res pe i -

to às li ber da des in di vi du a is. É uma dis cus são,

por tan to, que trans cen de o pla no me ra men te téc -

ni co e ci en tí fi co, di zen do res pe i to ao con jun to da

so ci e da de que se vê fren te à pos si bi li da de de so -

frer benefícios e malefícios.

O que a na no tec no lo gia traz de novo no sé -

cu lo XXI é algo pa re ci do com o que acon te ceu no

sé cu lo XX com a ge né ti ca: as téc ni cas ino va do ras

pro ve ni en tes da ge né ti ca des lo ca ram a fron te i ra

en tre a base na tu ral in dis po ní vel e o cha ma do re i -

no da li ber da de, como afir mou o fi ló so fo Ha ber -

mas, em seu li vro O fu tu ro da na tu re za hu ma na. A 

in ter ven ção das tec no lo gi as na qui lo que até en tão 

era ab so lu ta men te na tu ral ou por aca so (fe cun da -

ção, ges ta ção, mu ta ções etc.) fez com que ocor -

res se uma am pli a ção do âm bi to de in ter ven ção

do ho mem na qui lo que era “na tu ral”, mo di fi can -

do, as sim, a es tru tu ra ge ral de nos sa ex pe riên cia

mo ral. Isto tam bém é de no mi na do de “des lo ca -

men to mo ral” por Ro nald Dwor kin, em seu li vro A 

vir tu de so be ra na, como sen do uma cri se dos va lo -

res de nos sa tra di ção éti co-mo ral oci den tal para

tra tar e com pre en der me lhor as ques tões e pro ble -

mas tra zi dos pe las rá pi das mu dan ças na ciên cia

ge né ti ca e as apli ca ções des ta nos di ag nós ti cos,

prog nós ti cos e te ra pi as mé di cas. Este novo ho ri -

zon te nos co lo ca fren te a uma de sa fi an te re for mu -

la ção de pro ble mas mo ra is, ju rí di cos e po lí ti cos

que o avan ço des tas no vas tec no lo gi as pro du zi rá

num fu tu ro bem pró xi mo. Des ta ca o au tor que,

di an te de te mas tão in ten sos, fren te a ino va ções

ci en tí fi cas que acar re ta ram mu dan ças, mo di fi cam-se

os va lo res de um ex tre mo para ou tro. Des te modo,

um pe río do de es ta bi li da de mo ral foi subs ti tu í do

pela in se gu ran ça mo ral, o que faz com que al guns

atri bu am o ter mo “brin car de Deus” ao fato dos

ci en tis tas des ven da rem ele men tos da ciên cia ca -

pa zes de lhes con fe rir po der so bre a na tu re za.

Des te modo, a éti ca, a mo ral e o di re i to, a par tir

des te novo qua dro si tu a ci o nal, de no vas tec no lo -

gi as, pre ci sam for mu lar no vos li mi tes e pro te ção

ju rí di ca na re gu la ção, pro du ção e uti li za ção des tes 

na no pro du tos. Des ta ca-se, ain da, a ne ces si da de

de ma i o res in for ma ções aos con su mi do res des tes

pro du tos, a fim de que sua op ção seja cons ci en te

e, para ilus trar, cita-se, como exem plo, o caso de

al guns pro te to res so la res, que hoje são na no pro -

du tos. Con tu do, os con su mi do res não têm co nhe -

ci men to dos pro vá ve is ma le fí ci os e pos sí ve is da -

nos fu tu ros. Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá rio uma

le gis la ção que dis ci pli ne to dos os as pec tos que en -

vol vem a pes qui sa, uti li za ção e co mer ci a li za ção

des tes na no pro du tos. Na ques tão da le gis la ção,

te mos um an te ce den te his tó ri co pa re ci do, no caso 

dos trans gê ni cos: sa be mos que a Eu ro pa dis põe

de uma le gis la ção efi caz acer ca dos trans gê ni cos,

sen do que, no caso do Bra sil, exis te tal le gis la ção,

que não é efe ti va men te apli ca da.

Os ques ti o na men tos per ti nen tes aos im pac -

tos da na no tec no lo gia na vida das pes so as, em es -

pe ci al nas ques tões que en vol vem o di re i to, de -

vem aten tar para a de fi ni ção de na no tec no lo gia

dada pela Co mis são das Co mu ni da des Eu ro péi as

(2004), como sen do “a ciên cia e a tec no lo gia à es -

ca la na no mé tri ca dos áto mos e das mo lé cu las e os 

prin cí pi os ci en tí fi cos e as no vas pro pri e da des que

po dem ser com pre en di dos e con tro la dos ao tra -

ba lhar nes te do mí nio”. No caso da na no tec no lo -

gia, a Eu ro pa ini cia um de ba te ten tan do de li mi tar

es tas ques tões, na Co mis são aci ma alu di da e na

Con ven ção so bre os Di re i tos do Ho mem e a Bi o -

me di ci na, fir ma da em abril de 1997. Te mos dois

ei xos im por tan tes a se rem ob ser va dos: em pri me i -

ro lu gar, a ques tão dos di re i tos do in di ví duo à in ti -

mi da de, li ber da de de ex pres são, os qua is po dem

ser ame a ça dos pela “na no vi gi lân cia”. Em se gun -

do lu gar, os pro ble mas de or dem so ci al, tais como

as pos sí ve is con ta mi na ções, per da de con tro le na

ma ni pu la ção de na no pro du tos e da nos ao meio

am bi en te. O Di re i to, as sim, terá como fun ção as -

se gu rar a dig ni da de da pes soa hu ma na e en con -

trar o equi lí brio pos sí vel en tre a li ber da de de in -

ves ti ga ção ci en tí fi ca e o res pe i to aos di re i tos fun -

da men ta is do in di ví duo.
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