
ANC88 
Pasta 16 a 23 
Abril/87 
116 

r Ciência, tecnologia e soberania 

A soberania é indivisível, dizia 
Jean Bodin, teórico político do 
inicio da Idade Moderna, época 

da formação dos Estados nacionais. 
Não é o que pensam, entretanto, .as 
companhias multinacionais ou os 
governos de seus países de origem. 
Ou pelo menos, agem como se assim 
não fosse, ao imporem aos países que 
deles adquirem tecnologia (quer sob 
a forma de bens, quer como serviços 
ou patentes) condições que equiva
lem à renúncia prévia de direitos 
soberanos. 

Algumas dessas restrições dizem 
respeito à possibilidade de reexpor
tação do equipamento ou tecnologia 
adquiridos para países considerados 
"hostis", basicamente, os do leste 
europeu, a República Popular da 
China e, supostamente, seus aliados 
no Terceiro Mundo. Frequentemente 
tais restrições vão mais longe e 
abrangem a destinação e uso do 
equipamento no próprio país adqui
rente. Assim, áreas consideradas 
"sensíveis" não poderiam benefici-
ar-se da capacitação obtida. 

Para garantir a observância de tais 
restrições, medidas estritas de con
trole são estabelecidas, que afetam 
seriamente a soberania dos países e a 
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liberdade de seus cidadãos. E mais: 
sob o pretexto de impedir-se o uso dos 
bens de maneira contrária aos inte
resses de segurança do país exporta
dor, visa-se cercear o desenvol
vimento de certos setores da econo
mia do país receptor, acentuando-se 
a dependência tecnológica deste úl
timo em relação ao primeiro. 

O jornalista inglês Kevin Cahill 
descreveu em livro de publicação 
recente, intitulado "Trade Wars", 
como a indústria de microeletrônica 
britânica teve seu crescimento am
putado e tornou-se totalmente depen
dente, em virtude de práticas desse 
tipo. 

Arguir-se-á que quem vende tem o 
direito de escolher para quem o faz, e 
sob que condições. E natural que 
uma nação em guerra (não é, em 
geral, o caso) não deseje ver nas 
mãos de seus inimigos a arma mais 
sofisticada que acabou de conceber 
ou produzir. As razões para outras 
restrições são menos evidentes: têm 
muito mais a ver com a manutenção 
da atual estrutura de poder (político 
e económico) no mundo. 

O problema, então, é de quem 
compra. Cabe ao país decidir se 
precisa ou não do bem/serviço e que 

preço está disposto a pagar por„*le, 
inclusive em termos de "arranhões" 
à sua soberania. Uma dose/razoá^Él 
de realismo político nos pejmite ver 
que não é essa a única situação em 
que tais "arranhões" ocorrem. Ao 
longo da História, países conviveram 
com situações análogas, até que se 
tornaram capazes de transformá-las, 
eliminando suas causas. E aqui 
reside o ponto fundamental: a dispo
sição de trabalhar para superar 
situações de dependência em que a 
única alternativa se resume no dile
ma entre abdicar de um bem neces
sário ou aceitar diminuições à sobe
rania. 

A maioria dos críticos da política 
de informática e de outros esforços 
para dotar o Brasil de uma infra-es-
trutura sólida em ciência e tecnologia 
ignora ou finge ignorar esse dilema. 
Para eles, o mundo em que vivemos é 
ainda o mundo ideal de Adam Smith, 
em que a mão invisível do mercado 
se encarrega de promover o bem de 
todos. Desconhecem injunções políti
cas e interesses, e comportam-se 
como se vivêssemos, à la Pàngloss, 
no melhor dos mundos. 

A realidade é outra. Saber é poder, 
dizia Francis Bacon, e nunca o 

jwpma se comprovou com tanta 
«í&Jência. Assistimos, recentemente, 
% tentativa dos Estados Unidos de 
debrar 0 Japão no setor de semicon-
djiores, levando-o a um acordo 

yWtidumping e de "acesso ao merca
do" —que agora sofre contestação da 
CEE e até mesmo de empresas 
nor te-americanas usuárias^ de 
"chips" japoneses. Em outros domí
nios, como o "software", os Esíados 
Unidos detêm ainda a supremacia e, 
para fazerem-na valer plenamente, 
não hesitam em buscar mudanças 
nas regras internacionais do comér
cio, alargando-as para a esfera dos 
bens imateriais e dos serviços, fcpse, 
como diz Peter Drucker, da "econo
mia simbólica" do amanhã. | k 

A grande pergunta para o Braslriáe 
hoje e que terá de ser feita | pps 
nossos constituintes é, pois, 5é 'o 
Brasil pode e deve criar mecaniíjjbftos 
para garantir um mínimo de auto
nomia em seu desenvolvimentojtec-
nológico, de modo a vir a particàpar, 
como sujeito, e não como Jggdfo 
objeto, da economia do futuro. '5* 
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