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Ciência e tecnologia, cada vez mais sobrepostas, ganham
significação no desenvolvimento das diferentes dimensões da
humanidade, causando impactos tanto na esfera do indivíduo
quanto no processo e estrutura social (incluindo aí os
aspectos econômicos e políticos).

Buscando aprofundar o debate sobre as novas tendências que
vêm sendo abertas pelos conhecimentos e saberes e pelas
recentes possibilidades das suas aplicações, este número da
São Paulo em Perspectiva traz ao leitor reflexões de
importantes cientistas e pesquisadores, que atuam nas mais
diferentes áreas e contribuem para aprofundar
este tema em pauta.

Vive-se hoje uma cultura científica aguçada por saltos
tecnológicos radicais que, por um lado, estimulam o interesse
pelas novas conquistas e pelo sentido de um futuro inusitado e,
por outro, engendram crescentes conjuntos de conhecimentos,
desafios e potencialidades para cientistas, políticos ou outros
agentes sociais envolvidos com as transformações da sociedade.

Assim, este número discute questões de ordem teórica,
prática e ética-filosófica. Basicamente, os primeiros artigos já
indicam a necessidade de se situar a questão da educação,
enfocando o papel da universidade e o crescimento da produção
científica, pensada no interior de uma política de
desenvolvimento para o Brasil.

Também um conjunto de artigos polemiza o atual estágio do
debate e da cultura científica, numa época de intensa circulação
e controle da informação dos mais diferentes tipos.

Ainda são apresentados textos que têm como eixo a pesquisa
e a análise desta nova tendência dada pela biotecnologia,
abordada sob a ótica de diferentes áreas de conhecimento.
E, apontando outros instigantes campos de pesquisa
existentes no complexo âmbito que reúne ciência e tecnologia,
os últimos artigos referem-se a questões vinculadas aos setores
da energia, capacitação tecnológica, investimento em pesquisa e
desenvolvimento, tecnologia e emprego e sistema de inovação.


