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A SOCIEDADE

João Arriscado Nunes

Resumo
A participação da sociedade na avaliação de tecnologias emergentes, como as na-
notecnologias, suscita problemas diferentes dos que têm sido associados à avalia-
ção de tecnologias através de produtos ou aplicações já disponibilizados, como
aconteceu, por exemplo, com os organismos geneticamente modificados, e que,
para além do grau de controvérsia que suscitam, podem ser sujeitas a escrutínio e
debate públicos a partir dos seus efeitos observáveis ou previsíveis. No caso de tec-
nologias que estão ainda em fase de desenvolvimento, e muitas vezes não passa-
ram, ainda da fase da investigação fundamental, tem sido defendida a necessida-
de de um envolvimento público “a montante” da própria escolha das orientações
e prioridades da investigação e desenvolvimento. Os participantes na avaliação de
tecnologias emergentes são assim chamados a lidar com cenários possíveis para o
futuro e com as implicações desses cenários. Ainda que experiências anteriores com
diferentes tipos de tecnologias e com os seus efeitos possam, naturalmente, ser re-
levantes para essa avaliação “a montante”, as tecnologias emergentes trazem con-
sigo novas interrogações e desafios. A demarcação entre o que já existe e aquilo que
está em projecto, entre aquilo que é considerado viável hoje e o que (ainda?) per-
tence ao domínio de uma imaginação tecnocientífica ousada é um dos maiores de-
safios à tarefa colectiva de debater as promessas das tecnologias emergentes e as
preocupações acerca das possíveis orientações da investigação e do desenvolvi-
mento tecnológico, que vão de domínios como o dos efeitos sobre a vida quotidia-
na, a saúde e o ambiente à possível criação de novos e poderosos meios de des-
truição, passando por transformações na própria definição do que é o humano e da
materialidade do mundo. Nesta comunicação, são apresentados e discutidos os re-
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sultados de um projecto internacional que teve como um dos seus objectivos o de-
senho de formas de envolvimento público no debate sobre as implicações éticas e
sociais das nanotecnologias. Os dispositivos de envolvimento e participação cida-
dã criados no âmbito desse projecto abriram espaços para a exploração colectiva
das promessas, expectativas, preocupações e receios associados às tecnologias
emergentes, com o objectivo de contribuir para informar e influenciar as definições
de prioridades de investigação e desenvolvimento tecnológico neste domínio e as
políticas públicas ligadas à sua regulação.•
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