
Celebrando os 10 anos da Secção Temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia 

 

Aquando do VI Congresso Português de Sociologia, em junho de 2008, e em resposta ao repto 

lançado pela direção da APS para a constituição, reorganização e/ou dinamização das áreas 

temáticas, foi realizada uma reunião preliminar, que juntou cerca de uma dezena de colegas 

que haviam apresentado papers sobre temas de ciência e tecnologia e que testemunhavam já o 

olhar atento dos/as sociólogos/as a tais tópicos. Assim foi dado o primeiro passo, sob o impulso 

entusiasta do José Luís Garcia (ICS-Universidade de Lisboa) que conduziu essa reunião e 

sugeriu que a equipa de coordenação agregasse pessoas com diferentes pertenças institucionais 

e de diversos pontos geográficos. As três, Helena Jerónimo (ISEG, Universidade de Lisboa), 

Maria João Simões (Universidade da Beira Interior) e Susana Costa (CES, Universidade de 

Coimbra), aceitámos e abraçámos o desafio com muito orgulho, cientes da importância deste 

espaço formalizado na sociologia e para todos/as nós. Elaborámos um programa, apresentamo-

nos a votos e fizemos nascer a secção temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia. 

Em novembro de 2011 organizámos a primeira conferência “Rumos da Sociologia do 

Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal”. Com uma sessão plenária com figuras 

representativas da sociologia da ciência e tecnologia em Portugal, esta conferência teve como 

objectivo mapear os trabalhos de investigação que vinham sendo realizados em Portugal nesses 

domínios de modo a promover o debate e potenciar colaborações e sinergias entre 

investigadores. O sucesso da iniciativa ficou refletido em dia e meio de debates, divididos 

tematicamente em cinco painéis que compuseram o programa da conferência. Como resultado 

deste primeiro encontro seria publicado em 2014 o nº 7 da Sociologia Online dedicado a esta 

conferência, cujo editorial foi por nós escrito. 

Esse foi um momento de particular importância que proporcionou que um conjunto de colegas 

debatessem temas sobre conhecimento, ciência e tecnologia, para além do espaço dos 

Congressos da Associação Portuguesa de Sociologia, fórum esse tão relevante, mas que, fruto 

de um vasto número de sessões paralelas, tornava difícil uma maior partilha e profundidade em 

temas específicos. A criação da secção temática tornou possível reunir e discutir os temas que 

nos unem de forma mais densa, mas, mais do que isso, permitiu unir uma comunidade de 

investigadores/as em torno da ciência e da tecnologia, esforço que deve ser mantido.   

Uma década passada desde a criação da secção temática, dos 18 colegas que se juntaram quase 

desde a primeira hora, passou a 68 colegas inscritos finda a primeira conferência e hoje já 

excede ligeiramente uma centena de sócios/as. Este crescimento no espaço de uma década 

revela a importância da sua existência. De lá para cá, não apenas a secção temática viu crescer 

o número de sócios/as, como foi conhecendo novas coordenações, numa salutar alternância 

democrática que a todos/as beneficia, cada uma imprimindo a sua marca diferenciadora, sem 

nunca desprimorar o trabalho das equipas precedentes e num dinamismo que tem sido apanágio 

das sucessivas coordenações. De 2010 a 2014, Helena Jerónimo, Maria João Simões e Susana 

Costa; de 2014 a 2018, Ana Delicado, Cristina Palma Conceição e Helder Raposo; e, no 

momento atual, Ana Raquel Matos, Maria Strecht e Pedro Mendonça.  

Desde a sua criação realizaram-se quatro conferências “Rumos da Sociologia do Conhecimento, 

Ciência e Tecnologia em Portugal” (2011, 2015, 2017, 2019). A primeira, mais modesta, juntou 

os/as colegas portugueses/as. As conferências seguintes, sob a égide das novas coordenações, 

foram mais ambiciosas, permitindo fazer dialogar os estudos da ciência e tecnologia em 



Portugal com convidados internacionais dos estudos sociais da ciência e tecnologia, como 

Ulrike Felt e Rob Hagendijk.   

Mais de uma década depois, e num mundo com tantas diferenças em relação ao que 

conhecíamos então, a existência desta secção faz todo o sentido. Os problemas que a pandemia 

SARS-CoV-2 implicou e continua a implicar, com a concatenação de várias calamidades – 

sanitárias, económicas, sociais e políticas – convocam mais do que nunca as reflexões e análises 

da sociologia do conhecimento, ciência e tecnologia. Esta conjuntura global abriu um imenso 

rol de questões, desde a interação entre agentes biopatogénicos, processos sociais e agência 

humana, à biopolítica e a governação dos corpos, e à reflexão sobre a marginalização das 

ciências sociais dos comités de experts sobre a pandemia, passando pelas desigualdades 

associadas à privatização das vacinas através do sistema de patentes ou pela teorização sobre 

como numa sociedade de risco e de incerteza as expectativas são unicamente depositadas na 

big pharma para o enfrentamento da pandemia, entre tantas outras. O rumo do desenvolvimento 

tecnológico à escala nacional e também global, no âmbito de uma globalização neoliberal em 

que a tecnociência tem um papel central, confronta-nos com um mundo cada vez mais incerto 

em que se aposta no desenvolvimento de tecnologias, em particular no campo da Inteligência 

Artificial, da Biotecnologia e da Nanotecnologia, com efeitos imprevisíveis que podem desafiar 

a própria condição humana e colocar em risco a humanidade e o planeta. Não se pode ignorar 

que as grandes tecnológicas, conhecidas pela sigla GAFAM (Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Microsoft), têm cada vez mais poder na informação disponibilizada e/ou sua 

manipulação e no estabelecimento da agenda científica e tecnológica. 

Para que a ciência e a tecnologia contribuam, em maior medida, para o bem comum, para que 

estejam cada vez mais ligadas a questões éticas e a valores que promovam a justiça social, é 

incontornável o papel da Sociologia e a necessidade de promover a participação pública nas 

tomadas de decisão científicas e tecnológicas. 
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