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Ao refletir sobre o tema do dossiê - a Ciência, Tecnologia e Inovação - a partir de uma 
perspectiva social, o corpo editorial deste periódico inaugurou uma discussão interna: 
seria possível estabelecer um diálogo entre nossa linha editorial e esse tema que tem 
recebido cada vez mais expressão no cenário científico brasileiro, algo que pode ser 
percebido pelos inúmeros editais de fomento de pesquisa do país? Será que haveria 
contribuições de autores para fazer a interface com as artes e as humanidades, escopo 
desse periódico e do Laboratório de Estudos da Contemporaneidade? 

Porém, ao recebermos artigos de diversos estados do País, vimos que o desafio fora 
vencido. Os impactos das inovações científicas e tecnológicas sobre a reprodução 
humana, o planejamento urbano e a produção de biocombustíveis são algumas das 
discussões que nossos leitores vão encontrar nesta edição. O dossiê é composto por oito 
artigos que se dedicaram ao tema.

Para configuração, avaliação dos artigos e análise do dossiê, tivemos a colaboração 
do Prof. Dr. Marcos Paulo Fuck, doutor pelo Departamento de Política Científica e 
Tecnológica (DPCT) da UNICAMP e professor da Universidade Federal do Paraná, que 
nos auxiliou a fazer a divulgação da chamada dos artigos entre os pesquisadores da área 
e também ofereceu nomes de consultores ad hocs para a delicada tarefa de avaliação 
e elaboração de pareceres. Fuck também inaugura o dossiê. Seu artigo Inovação 
Tecnológica: da definição à ação¬, assinado em conjunto com a doutora Anapatricia 
Vilha, professora da UFABC e também doutora pelo DPCT/Unicamp, faz uma discussão 
teórica sobre o conceito de inovação e levanta algumas reflexões sobre os desafios 
lançados sobre a agenda de CT&I no Brasil.

Dentre as contribuições recebidas, percebemos que a relação entre arte e tecnologia é 
mais presente do que supúnhamos. Dois artigos sob esse enfoque chamaram a atenção. 
O primeiro, assinado pelo historiador José Gustavo Bononi da Universidade Federal 
do Paraná, A tecnologia fotográfica a serviço da história do espetáculo teatral: na selva 
das cidades do jovem Brecht sob direção de José Celso (1969), analisa a aplicação da 
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tecnologia fotográfica como fonte indispensável para o historiador de espetáculos teatrais, 
ressaltando elementos formais e semânticos da imagem, como ângulos, enquadramentos 
e sentidos construídos.  

O segundo - Da soberania às biopolíticas: a medicina como instrumento de governo 
e a inserção da vida biológica na contemporaneidade - amplia o debate para um fundo 
filosófico, visando entender a discussão de Michel Foucault sobre as biopolíticas que 
investem no prolongamento da vida humana e agem como ferramentas para submeter 
o indivíduo às pretensões do Estado. É assinado pelo doutorando em História pela 
Universidade Federal do Paraná, Ismael Gonçalves Alves.

Os outros artigos analisaram reflexões pertinentes à área de Ciência, Tecnologia e 
Inovação com o intuito de mostrar diferentes diálogos e interfaces com as humanidades; 
é o caso dos dois artigos sobre território e planejamento urbano. As interações entre a 
inovação e seu impacto sobre a construção e organização do espaço urbano foi assunto do 
artigo Os territórios de Inovação, do professor da UFABC, Jeroen Klink, que fomenta o 
debate sobre as dimensões territoriais da inovação a partir do exemplo do ABC paulista, 
explorando os conceitos de governança, competitividade (territorial) e função social 
da metrópole. No segundo artigo, Desenvolvimento urbano em meio à Tecnologia e 
Inovação, escrito por Paolla Clayr de Arruda (Instituto Federal Fluminense) e Cecília 
Umbelina Roza (UFES), o objetivo é indicar as condições que devem ser consideradas 
no planejamento social e ambiental das cidades.

Outras contribuições fomentaram uma discussão sobre questionamentos importantes 
da contemporaneidade que pertencem às áreas das Ciências Biológicas e Ambientais, 
mostrando que mesmo em questões que pertencem à esfera das ciências biológicas, se faz 
possível, e muitas vezes necessário, lançar novo olhar pela perspectiva social. É o caso 
dos artigos A reprodução humana assistida e a seleção de embriões para melhoramento 
genético: uma abordagem da ética 
deontológica e A controvérsia sobre 
as pesquisas com células-tronco 
embrionárias na mídia que ressaltam 
a constante polêmica envolvida na 
reprodução humana. O primeiro 
artigo, redigido pelo mestrando em 
Ciências Humanas e Sociais, Adriano 
de Faria, pela professora Ana Maria 
Dietrich e em parceria com alunos da 
graduação em Ciência e Tecnologia, 
ambos da UFABC, destaca a 
discussão das novas tecnologias 
reprodutivas segundo um ponto de 
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vista ético, contribuindo para esclarecer indagações da sociedade. No segundo texto, 
as autoras Clecí Körbes e Noela Invernizzi (UFPR) enfocaram o papel da mídia nas 
discussões em torno de tais tecnologias e a repercussão dessa cobertura da imprensa nos 
processos regulatórios de pesquisas. 

Também destacando a controvérsia em torno da ciência, o artigo Controvérsias 
científicas e sociais sobre biocombustíveis, de autoria do professor da UFABC, Arilson 

Favareto, em conjunto com Yumi 
Kawamura e João Fábio Diniz, 
apresenta o debate a respeito dos 
objetivos econômicos, sociais 
e ambientais da produção de 
biocombustíveis no Brasil.

A temática abordada pelo dossiê 
foi complementada nas seções de 
Entrevista e Opinião. Mônica Bento 
(UFV) entrevistou a professora 
do Departamento de Ciência da 
Computação da UFMG, Raquel 
Oliveira Prates. A professora 
falou sobre as interações humano-
computador e sobre os desafios e 
avanços das pesquisas na área. Em 

outra entrevista, Lucia Joviano conversou com o professor da UFJF, Rogério de Souza 
Sérgio Ferreira, sobre a narrativa no ciberespaço e as novas relações entre autor e leitor. 
Na coluna Opinião, alguns de nossos leitores foram convidados a se expressarem sobre 
as relações entre ciência, tecnologia e meio ambiente. 

 
Além do debate sobre a CT&I, outros quatro artigos livres completam a 9ª edição 

da Contemporâneos. Entre os restos e o vento: o anjo da história e outras narrativas 
possíveis apresenta as relações entre História e Literatura, revelando seus momentos de 
distanciamento e aproximação. O texto é de autoria de Robert Daibert e Barbara Daibert 
da UFJF. Ana Valéria Celestino, da Universidade Livre de Berlim, analisa o papel do 
Escritório de Expansão Comercial do Brasil na Europa, revelando aspectos das relações 
internacionais do Brasil na década de 30 no artigo Arquivo Privado Gaelzer-Netto no 
Instituto Ibero-americano em Berlim. 

A influência do espaço e do ambiente no romance Amor de Perdição é uma análise da 
obra Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. O trabalho das autoras, Bruna Araújo 
Cunha e Joelma Santana Siqueira (UFV), foi identificar os elementos da narrativa que 
influenciaram o desfecho trágico da obra. Encerrando a seção de artigos livres, Priscilla 
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Amaral (Mackenzie/SP) relaciona o Teatro na escola e as aulas de teatro no artigo O 
Fazer no teatro e o fazer na aula de teatro, procurando estabelecer conexões entre o 
ensino sobre a Arte e sua aplicação na sociedade.

Completando a edição da revista, temos a resenha Um panorama da historiografia 
atual elaborada por Rodrigo Gomes de Araújo e Fabrícia Minetto (UFPR) sobre a obra 
A história ou a leitura do tempo, de Roger Chartier. 

A reunião de autores e textos desta edição promove uma pluralidade de ideias e 
análises que nos levam a debater a importância da Ciência, a Tecnologia e a Inovação 
para o mundo contemporâneo, entendendo tais processos como interações entre diversos 
atores sociais que se relacionam para a construção e o desenvolvimento da CT&I.

www.revistacontemporaneos.com.br

4


