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RESUMO
O objetivo central do projeto, a ser desenvolvido no período 2017-2021, com base nas realizações dos
períodos 2007-2011 e 2012-2015 (em que o projeto contou com financiamento da Fapesp), é investigar os
papéis desempenhados pelos valores éticos e sociais, sustentados por indivíduos e incorporados em
instituições, nas práticas científicas e tecnológicas da atualidade. Esse objetivo desdobra-se em três conjuntos
de pesquisas. O primeiro concerne à importância contemporânea da tecnociência, incluindo o impacto de sua
pesquisa e desenvolvimento nos processos e na institucionalização da ciência; o segundo trata do
desenvolvimento histórico da ciência e da tecnociência; o terceiro desenvolve uma estratégia sociológica de
abordagem transversal das relações entre ciência, tecnologia e sociedade no Brasil.
Dentre as questões do primeiro conjunto encontram-se: (a) as mudanças ocorridas em décadas recentes
nos modos de produção social da tecnociência com o aumento do financiamento privado da pesquisa científica;
(b) o modo como as mudanças afetam o status dos valores tradicionais da comunidade científica: objetividade
(imparcialidade), neutralidade, autonomia, abrangência (universalidade); (c) a função dos direitos de
propriedade intelectual nesse processo; (d) problemas teóricos e práticos da biotecnologia; (e) avaliação do
significado dessas mudanças a partir de alternativas às práticas tecnocientíficas e o papel da bioética e do
“princípio de precaução”. As investigações do segundo conjunto incluem: (a) a ideia do “controle da natureza”
e os valores do progresso tecnológico e seu impacto na formação da pesquisa científica moderna; (b) as
relações entre a ciência e a tecnologia na modernidade, especialmente o papel representado pelas máquinas e
pelas ideias mecanicistas, e pelo avanço da experimentação na ciência, e (c) o impacto de ideias da tradição
do ceticismo no desenvolvimento da ciência moderna. O terceiro conjunto concentra-se no estudo da sociedade
brasileira, contemplando: (a) o debate público sobre educação: a produção contemporânea da doxa na
sociedade brasileira; (b) cultura digital e desigualdade: os usos sociais das novas tecnologias de informação e
comunicação, e (c) instituições de produção, difusão e legitimação do conhecimento.
Os três grupos de investigações serão reforçados pelo uso de um modelo de atividade científica,
amplamente discutido e aceito pelos membros da equipe de pesquisa, que identifica as interelações entre a
adoção, na pesquisa, de estratégias metodológicas particulares e a sustentação de valores éticos e sociais
particulares.
O segundo objetivo do projeto, não menos importante, é prático: continuar e expandir as atividades de
organização de seminários, de publicação dos trabalhos relevantes e de participação regular em eventos, que
reúnem, para uma discussão construtiva e racional, cientistas, filósofos e cientistas sociais brasileiros (e de
outros países), de abordagens metodológicas e perspectivas éticas divergentes, de modo a assegurar que um
amplo leque de pontos de vista sejam considerados nas investigações, e explorar como os resultados obtidos
podem ter um impacto positivo na pesquisa científica, no ensino de ciências e na educação superior.

