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Recebe o Prêmio Holberg pela pesquisa sobre como a ciência e a
sociedade se permeiam.
(Bergen, 14 de março de 2021) Foi anunciado hoje que o Prêmio Holberg de 2022 será concedido à
americana Sheila Jasanoff por sua excelente pesquisa em estudos de ciência e tecnologia.
O Prêmio Holberg é um prêmio internacional de pesquisa no valor de 6 milhões de coroas norueguesas, que
abrange as disciplinas de Humanidades, Ciências Sociais, Direito e Teologia. O prêmio foi instituído pelo
Parlamento Norueguês em 2003, e o vencedor deve ter influenciado de forma decisiva a pesquisa internacional na
área do prêmio. Jasanoff receberá o prêmio durante uma cerimônia no Salão Nobre da Universidade de Bergen no
dia 9 de junho.
Jasanoff é Professora de Estudos de Ciência e Tecnologia (STS) na John F. Kennedy School of Government,
Universidade de Harvard. Ela é pioneira nesse campo, que trata de como a ciência e a tecnologia afetam a
sociedade, a política e a cultura – e vice-versa. Os textos de Jasanoff lançam luz sobre as complexas conexões entre
ciência, tecnologia, direito, política e o público.
Público, poder e futuro
Nas sociedades modernas, o conhecimento especializado desempenha um papel central quando as autoridades
devem justificar as decisões. A Covid-19 é um exemplo atual. Jasanoff documentou como as instituições jurídicas e
políticas interpretam e se relacionam de forma diferente com o conhecimento especializado. As sociedades
modernas devem ter um senso público, mas o que é considerado sensato varia entre instituições e entre países.
Jasanoff fala, portanto, de coprodução, ou seja, que não se pode estudar o desenvolvimento da ciência, da
sociedade e da tecnologia separadamente. Esses elementos se desenvolvem juntos.
Outro conceito-chave em Jasanoff são as noções sociotécnicas, ou seja, visões coletivas mais ou menos
pronunciadas do desenvolvimento desejado da ciência, tecnologia e sociedade. Jasanoff mostrou quanto poder
essas noções têm, sobretudo na política de pesquisa e inovação, mas também de forma mais geral: a ciência e a
tecnologia são uma parte tão importante da sociedade moderna, que tais visões do futuro desempenham um papel
importante na sociedade e na forma como os indivíduos se entendem. Sua pesquisa tem sido pioneira para estudos
futuros como um campo de estudo.
O conhecimento da natureza nos muda
Jasanoff é autora ou coautora de dez livros e escreveu mais de 130 artigos e capítulos. "A questão mais básica que
tentei esclarecer é a importância de nós, humanos, vivermos em sociedades científica e tecnologicamente
avançadas," explica a vencedora do prêmio. "Trata-se do que a ciência e a tecnologia significam na vida cotidiana,
tanto para indivíduos, grupos sociais e nações."
"Acho estranho que tenhamos um exército de pesquisadores que analisam o desenvolvimento e o significado de
várias formas de atividade cultural, como literatura, arte e música", diz Jasanoff, "mas não como isso nos afeta
explorar a natureza e como controlá-la, bem como produzir ferramentas que possam mudar o que significa sermos
humanos."

Especialistas e política
Os livros mais importantes de Jasanoff incluem The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers (1990), que
aborda o papel dos pesquisadores como conselheiros dos tomadores de decisões políticas. Em Science at the Bar:
Law, Science and Technology in America (1995) ela desafia noções comuns de ciência e direito, e em Designs on
Nature: Science and Democracy in Europe and the United States (2005), ela lança o conceito de epistemologias cívicas
como um conceito justamente para entender como a razão pública assume diferentes formas em diferentes países.
Entre os trabalhos posteriores da vencedora do prêmio estão The Ethics of Invention: Technology and the Human
Future (2016), onde Jasanoff argumenta que a tecnologia expande e limita as possibilidades futuras da
humanidade. Em 2019 foi lançado o livro Can Science Make Sense of Life?, onde Jasanoff explora como a biologia e a
biotecnologia no século 20 não apenas se esforçaram para invocar a verdade sobre o que é a vida, mas também
como devemos entendê-la. Dessa forma, esses assuntos têm assumido um papel cada vez maior como chave de
interpretação para as pessoas nas sociedades modernas.
O diretor do Comitê Holberg, Heike Krieger, diz que Jasanoff é uma vencedora muito digna do Prêmio Holberg e
acrescenta: "Ao compartilhar seu trabalho em fóruns científicos e mais gerais, Jasanoff também é uma importante
intelectual pública que contribui com comentários oportunos de grande interesse em áreas como notícias falsas e
mudanças climáticas".
Fotos da imprensa, biografias dos premiados, depoimentos das comissões profissionais e fatos sobre os prêmios estão
publicados em https://holbergprisen.no/en/press-room.
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