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Resumo Tendo como pano de fundo algumas das questões suscitadas pelo
debate teórico em torno da natureza dos processos de produção tecnológica nas
sociedades contemporâneas, observa-se aqui o caso particular da invenção
independente portuguesa. Procura-se compreender todo um conjunto de escolhas
sucessivas que estes inventores vão protagonizando nas diversas fases de
constituição e eventual divulgação das suas invenções, tendo em conta factores
como a inserção socioprofissional, a familiarização com determinadas redes de
relações sociais ou a capacidade em aceder e manipular informações de ordem
diversa. Os processos inventivos observados anunciam-se resultado da conjugação 
de questões de ordem não exclusivamente técnica, sendo antes profundamente
pautados pelos contextos circunscritos em que tomam lugar e, nomeadamente,
pelos recursos particulares de que os seus protagonistas dispõem, aos mais
variados níveis.
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Introdução

O ho mem ter-se-á des de sem pre de di ca do à cri a ção de no vos pro du tos e ins tru -
men tos téc ni cos, ten do em vis ta a me lho ria das suas con di ções de vida.1 Con tu -
do, é re la ti va men te con sen su al afir mar que é a par tir do sé cu lo XVIII que, nas
so ci e da des oci den ta is, os co nhe ci men tos téc ni cos — tra du zi dos em ar te fac tos,
mé to dos ou com pe tên ci as (Mac ken zie e Wajc man, 1985) — co nhe cem um cres ci -
men to sem pre ce den tes (Ba sal la, 1988; Druc ker, 1993). Sur ge en tão uma mul ti -
pli ci da de de in ven ções — en ten di das aqui como no vos pro du tos ou mé to dos in -
dus tri a is, ori gi na is e com po ten ci al apli ca ção in dus tri al — num pro ces so de mu -
dan ça cons tan te que não mais ces sou. A téc ni ca e o de sen vol vi men to tec no ló gi -
co afir mam-se hoje como com po nen tes in dis so ciá ve is do mun do tal como o
co nhe ce mos.

Ape sar dis so, e por ven tu ra pa ra do xal men te, para lá de uma pon tu al per ple -
xi da de face aos efe i tos que as no vas tec no lo gi as po dem as su mir, mu i to ra ra men te
ques ti o na mos os con tor nos exac tos dos ob jec tos e mé to dos com os qua is nos con -
fron ta mos. As pró pri as ciên ci as so ci a is, que cedo con cen tra ram al gu ma aten ção
em tor no dos im pac tos da mu dan ça tec no ló gi ca so bre a so ci e da de, nem sem pre te -
rão vo ta do gran de in te res se à for ma como tais tec no lo gi as emer gem e se afir mam
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em de ter mi na dos con tex tos ou aos fac to res que po dem aju dar a com pre en der o fac -
to de es tas as su mi rem cer tas con fi gu ra ções e não ou tras.

Se se tor nou evi den te que a tec no lo gia mo der na con di ci o na de al gu ma for ma
os mo de los so ci a is, cul tu ra is e eco nó mi cos que re gem a nos sa vida, não será tam -
bém de equa ci o nar que es tes exer çam al gu ma in fluên cia so bre as téc ni cas que che -
gam efec ti va men te a co nhe cer a luz do dia? Po der-se-á con si de rar o uni ver so da
pro du ção tec no ló gi ca como um re du to iso la do, pa u ta do por cri té ri os unos e uni -
ver sa is; ou ter-se-á de ad mi tir, nes te como em mu i tos ou tros, uma for te per me a bi li -
da de a uma mul ti pli ci da de de ló gi cas de or dem eco nó mi ca, so ci al ou cul tu ral? São
tais ques tões ge né ri cas — sub ja cen tes a qual quer aná li se so ci o ló gi ca con tem po râ -
nea so bre tec no lo gia — que en qua dram, em lar ga me di da, a pes qui sa ago ra
apre sen ta da.

Fo can do em par ti cu lar o caso dos in ven to res in de pen den tes, pro cu ra-se evi -
den ci ar a in fluên cia de ci si va, no de cur so e re sul ta do dos pro ces sos in ven ti vos, de
fac to res como a in ser ção so ci o pro fis si o nal do in ven tor, a sua fa mi li a ri za ção com
de ter mi na das re des de re la ções so ci a is ou, fi nal men te, a sua ca pa ci da de de ace der
e mo bi li zar in for ma ções de or dem não ex clu si va men te téc ni ca.

Algumas questões teóricas em torno da produção tecnológica

Os pri me i ros es tu dos de na tu re za so ci o ló gi ca so bre o sur gi men to de no vos pro du -
tos e pro ces sos in dus tri a is são pu bli ca dos por um pe que no gru po de so ció lo gos da
Uni ver si da de de Chi ca go (Ogburn e Tho mas, 1922; Gil fil lan, 1935). Estes pro cu ram 
con tra ri ar as con cep ções, en tão do mi nan tes, se gun do as qua is a in ven ção se ria fru -
to de uma ac ção di vi na ou so bre na tu ral, ou re sul ta do de um ta len to e in tu i ção ex -
cep ci o nal. Re je i tan do o prin cí pio da des con ti nu i da de da mu dan ça tec no ló gi ca (cf.
Ba sal la, 1988), ten tam an tes de mons trar que o co nhe ci men to téc ni co é cu mu la ti vo e 
que o de sen vol vi men to tec no ló gi co só pode ser en ten di do em fun ção do con tex to
his tó ri co em que toma lu gar (como aliás Marx já ad vo ga ra, cf. Ro sen berg, 1982).
Qu al quer in ven ção de cor re rá, nes te sen ti do, de uma cer ta pre pa ra ção para o efe i to, 
ou seja, do de sen vol vi men to pré vio dos ele men tos téc ni cos que a cons ti tu em e que
per mi tem a sua cons tru ção, bem como da pró pria de fi ni ção do pro ble ma ao qual o
in ven to pre ten de dar res pos ta. É o con tex to so ci al, eco nó mi co e cul tu ral que, em úl -
ti ma aná li se, gera a ne ces si da de da in ven ção e que a pos si bi li ta.

Dan do par ti cu lar ên fa se ao caso das in ven ções si mul tâ ne as — uma li nha de
in ves ti ga ção que veio a ser ex plo ra da de for ma bas tan te se me lhan te por Ro bert
Mer ton uns anos mais tar de (1935, 1985) — aque les so ció lo gos con clu em con tu do
(num pres su pos to hoje bas tan te po lé mi co) que, uma vez re u ni das de ter mi na das
con di ções, a ob ten ção de cer tas so lu ções téc ni cas tor nar-se-ia ine vi tá vel. “Dado o
bar co e o mo tor a va por, não se ria o bar co a va por ine vi tá vel?” (Ogburn e Tho mas,
1922: 90).

Numa épo ca em que se tor na va evi den te que o de sen vol vi men to eco nó mi co
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das na ções po de ria ser for te men te fa vo re ci do pela apli ca ção de no vos pro du tos e
pro ces sos in dus tri a is (cf. a obra de Schum pe ter), a aten ção de boa par te dos ana lis -
tas pas sou en tão a cen trar-se em tor no dos fac to res que po de ri am cons ti tu ir in cen ti -
vos à in ven ção. Esta va as sim aber to ca mi nho a um co nhe ci do (mas qua se sem pre
in con clu si vo) de ba te en tre as cor ren tes teó ri cas que ad vo gam a in fluên cia de ci si va
do mer ca do so bre a ac ti vi da de in ven ti va e aque las que, pelo con trá rio, de fen dem a
ofer ta de no vos co nhe ci men tos como prin ci pal in cen ti vo à in ven ção.

No pri me i ro caso, con si de ra-se que o es for ço in ven ti vo (iso la do ou or ga ni za -
do) é aci ma de tudo mo ti va do pela ex pec ta ti va de lu cro eco nó mi co, di ri gin do-se
as sim para as áre as em que é já co nhe ci da uma for te pro cu ra.2 No se gun do, ad vo -
ga-se ser a dis po ni bi li za ção de de ter mi na dos ins tru men tos e co nhe ci men tos a sus -
ci tar a evo lu ção tec no ló gi ca;3 ar gu men ta ção fre quen te men te fun da da na ide ia,
hoje po lé mi ca, de que a ciên cia tor nar-se-ia no sé cu lo XX a base pri mor di al de toda
a in ven ção.4

Par ti cu lar men te con tro ver so é o pres su pos to, pre sen te na ge ne ra li da de das
pro pos tas até aqui apre sen ta das, se gun do o qual a in for ma ção so bre as ten dên ci as
de mer ca do ou so bre os co nhe ci men tos téc ni co-ci en tí fi cos dis po ní ve is num dado
mo men to as su mi ria um ca rác ter uni ver sal. Co nhe ci men tos, ins tru men tos e mé to -
dos uti li za dos pe los in ven to res se ri am par ti lha dos li vre men te, atra vés de um sis te -
ma de trans mis são da in for ma ção que ex ce de ria lar ga men te o meio so ci al e as re la -
ções in ter pes so a is em que es tes se in se rem. E, no li mi te, as pró pri as la cu nas que os
in ven tos pre ten dem su prir se ri am igual men te re co nhe ci das e en ten di das por
to dos.

A ide ia de que de ter mi na das in ven ções se ri am vir tu al men te ine vi tá ve is de -
cor re ria pre ci sa men te do fac to de se con si de rar que os agen tes en vol vi dos nos pro -
ces sos in ven ti vos to ma ri am as suas de ci sões se gun do o mo de lo neoli be ral da es co -
lha ra ci o nal: dis pon do de toda a in for ma ção ade qua da às suas es co lhas, es tan do
cla ra men te cons ci en tes do que es ta va em ca u sa, con se gui ri am de fi nir qual a me -
lhor (e úni ca) so lu ção (Mac ken zie e Wajc man, 1985; Ro sen berg, 1994; Abell, 1996).

Em lar ga me di da, as pri me i ras aná li ses so ci o ló gi cas so bre o tema, cen tran -
do-se nos in cen ti vos à in ven ção, aca ba ram por não pro ble ma ti zar a ques tão do aces -
so à in for ma ção e afas ta ram do olhar o de sen ro lar efec ti vo dos pro ces sos de cri a ção e
apre sen ta ção das no vas tec no lo gi as. Estes fo ram en ten di dos, na ge ne ra li da de dos
ca sos, como sen do pa u ta dos uni ca men te por ques tões de or dem téc ni ca, não pas sí -
ve is por tan to de aná li se so ci o ló gi ca. Para tal po de rá ter con tri bu í do, en tre ou tras, a
obra de Jo seph Schum pe ter (1996), re fe rên cia in con tor ná vel na eco no mia da ino va -
ção.5 De ci si va terá sido a sua clás si ca dis tin ção en tre:

— in ven ção, en ten di da como pro ces so de cri a ção de no vos pro du tos ou mé to dos
téc ni cos con du zi do à mar gem do pal co eco nó mi co e re gi do por ló gi cas
es pe cí fi cas;

— ino va ção, apli ca ção des tes ou de ou tras ide i as ori gi na is, esta sim, mar ca da por
fac to res de or dem eco nó mi ca, so ci al e cul tu ral.

Uma con cep ção uni ver sa lis ta e me ca ni cis ta da in ven ção, as so ci a da ao prin cí pio da
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ne u tra li da de e au to no mia do uni ver so da pro du ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, aca -
bou con tu do por vir a ser pro gres si va men te subs ti tu í da. Adop tan do todo um vas -
to pa tri mó nio de aná li se so ci o ló gi ca em ge ral, en fa ti za-se hoje, es sen ci al men te, a
na tu re za in cer ta, cir cuns tan ci al e mul ti di men si o nal dos pro ces sos in ven ti vos, sen -
do di fí cil de ad mi tir qual quer tipo de de ter mi nis mo tec no ló gi co (ou ou tro).

A construção social da tecnologia

Inspi ra das pe los de sen vol vi men tos da so ci o lo gia do co nhe ci men to ci en tí fi co, de
pen dor cons tru ti vis ta, bem como pela pró pria his tó ria da tec no lo gia, sur gem nos
anos 80 do sé cu lo XX um con jun to de pro pos tas teó ri cas so bre a emer gên cia das
tec no lo gi as e a sua re la ção com a so ci e da de con tem po râ nea, co nhe ci das ge ne ri ca -
men te como cons tru ção so ci al da tec no lo gia.6

Di fi cil men te se pode atri bu ir a tais pro pos tas um ca rác ter ab so lu ta men te
novo ou ori gi nal. Em mu i tos as pec tos elas con fir mam pres su pos tos cen tra is da so -
ci o lo gia ge ral, avan ça dos in clu si va men te por no mes clás si cos da dis ci pli na. Ain da
as sim têm sido, nos úl ti mos anos, o su por te e pre tex to para um im por tan te de ba te
em tor no da ques tão es pe cí fi ca da cons tru ção da tec no lo gia, pro pi ci an do a re co lha
e di vul ga ção de inú me ros exem plos con cre tos de pro ces sos de pro du ção tec no ló gi -
ca, base para no vas re fle xões.

Estan do lon ge de cons ti tu ir um cor po teó ri co úni co ou con sen su al, os di ver -
sos au to res e pro pos tas teó ri co-me to do ló gi cas que aqui des co brem um pon to de
en con tro re ú nem-se es sen ci al men te em tor no da ne ces si da de de abrir a “ca i xa ne -
gra da tec no lo gia” e de de mons trar a for ma como fac to res de or dem so ci al, po lí ti ca, 
eco nó mi ca, or ga ni za ci o nal e cul tu ral es tão pro fun da e di rec ta men te en vol vi dos
em to dos os pro ces sos de pro du ção tec no ló gi ca, nas suas mais di ver sas fa ses.7

Nes ta pers pec ti va, e ao con trá rio do sub ja cen te à obra de Schum pe ter, a in -
fluên cia de fac to res de or dem não téc ni ca não se faz sen tir ape nas no de sen ca de ar
dos pro ces sos in ven ti vos ou na even tu al apli ca ção das in ven ções; nem se re su me a
uma “con ta mi na ção” pon tu al e não de se ja da que des vir tu a ria a afir ma ção da “me -
lhor so lu ção”. Ela é uma cons tan te ao lon go de toda a se quên cia de es co lhas e ne go -
ci a ções en tre uma mul ti pli ci da de de op ções sem pre pos sí ve is (quan to aos ob jec ti -
vos, mé to dos, ma te ri a is, for mas, pro ta go nis tas, etc.), se quên cia que se cons ti tui
como base do pro ces so in ven ti vo. Fru to de com pro mis sos, com pe tên ci as par ti cu la -
res, pos si bi li da des e cons tran gi men tos vá ri os, pre sen tes num de ter mi na do con tex -
to, as tec no lo gi as afir mam-se en tão como pro du to in cer to de cir cuns tân ci as sin gu -
la res. “Tra ta-se de pro du tos de con tin gên ci as he te ro gé ne as” (Bij ker e Law, 1992: 7).

Num tra ba lho par ti cu lar men te in te res san te, Bran ni gan (1981) de mons tra
que o pró prio re co nhe ci men to de que uma des co ber ta ou uma in ven ção foi re a li za -
da está lon ge de ser ime di a to ou uni ver sal. “Inven ções ou des co ber tas não ‘ocor -
rem’ ou ‘acon te cem’ de for ma sim ples men te na tu ral, são an tes pro du ções so ci al -
men te de fi ni das e re co nhe ci das” (Bran ni gan, 1981: 77). Assim se com pre en de o
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fac to de al gu mas in ven ções nun ca te rem che ga do, em de ter mi na dos pe río dos his -
tó ri cos ou zo nas ge o grá fi cas, a ser se quer re co nhe ci das como tal (cf. tam bém
 Basalla, 1988).

A obra de Tho mas Hug hes (1985, 1989a e 1989b), his to ri a dor da tec no lo gia,
nor te-ame ri ca no, cons ti tui um con tri bu to cen tral para al gu mas das pro pos tas ago -
ra apre sen ta das. Con cep tu a li zan do as tec no lo gi as com re cur so à me tá fo ra dos sis -
te mas — con jun tos in ter de pen den tes de ele men tos não ex clu si va men te téc ni cos — 
Hug hes ad vo ga que o sur gi men to de no vos pro du tos ou pro ces sos in dus tri a is de -
cor re da ten ta ti va de su pe ra ção de sa liên ci as in ver sas.8 “Sa liên ci as in ver sas são com -
po nen tes do sis te ma que fo ram ul tra pas sa dos ou es tão des fa sa dos face aos res tan -
tes” (Hug hes, 1989b: 73).9 Pres su põe-se, des ta for ma, que o in ven tor tem necessa -
riamente de ma ni pu lar e pro cu rar in te grar na sua in ven ção toda uma va ri e da de de
ques tões, li mi tes e po ten ci a li da des que es tão lon ge de se cir cuns cre ver a um su pos -
to uni ver so res tri to da téc ni ca.

Do nald Mac ken zie sa li en ta, nes se sen ti do, que “en ge nhe i ros bem su ce di dos
sa bem que, para o ser, têm de tra ba lhar mais do que ape nas me tal e equa ções”
(1989: 198). E avan çan do uma pos sí vel ex pli ca ção para a re je i ção a que são vo ta das
al gu mas pro pos tas téc ni cas re fe re:

Por ve zes en ge nhe i ros pro cu ram cons tru ir os seus sis te mas ape nas com me tal e equa -
ções, es que cen do a ne ces si da de de con ju gar ali a dos hu ma nos e or ga ni za ci o na is. Su -
gi ro que es tes en ge nhe i ros são mu i tas ve zes aque les acer ca de quem os co le gas di zem
‘X cons tru iu uma bri lhan te en ge nho ca, mas por al gu ma ra zão nun ca nin guém es te ve
in te res sa do nela.’ (…) A he te ro ge ne i da de da en ge nha ria é um as pec to ma i or e in con -
tor ná vel do tra ba lho em tec no lo gia (Mac ken zie, 1989: 199).

A ex pres são en ge nha ria he te ro gé nea é da au to ria de John Law (1989) e pro cu ra, jus ta -
men te, sa li en tar que a cons ti tu i ção e afir ma ção de qual quer ar te fac to téc ni co se ba -
se ia na as so ci a ção de uma mul ti pli ci da de de ele men tos de or dem di ver sa — ins tru -
men tos, te o ri as, com pe tên ci as, pes so as, ins ti tu i ções, es tra té gi as co mer ci a is ou po -
lí ti cas, fe nó me nos na tu ra is, etc.10

Uma ou tra ques tão cen tral nes te tipo de aná li se pren de-se com a in ter pre ta ção
(po ten ci al men te di fe ren ci a da) dos pro ble mas e re cur sos sub ja cen tes à in ven ção.
Ao in tro du zir o con ce i to de “sa liên ci as in ver sas”, Hug hes de i xa an te ver que tais
pro ble mas não po dem ser con cep tu a li za dos como in de pen den tes face à per cep ção
par ti cu lar que de les têm os ac to res en vol vi dos no pro ces so de cons ti tu i ção da nova
so lu ção téc ni ca. Nou tras pa la vras, a iden ti fi ca ção de uma sa liên cia in ver sa con sis ti -
rá num pro ces so, não ne ces sa ri a men te con sen su al, de in ter pre ta ção da si tu a ção, de 
de li mi ta ção dos con tor nos do pro ble ma apre sen ta do e de de fi ni ção do âm bi to es -
pe cí fi co da in ter ven ção a de sen ca de ar, das es tra té gi as vá li das e dos cri té ri os a cum -
prir pela nova so lu ção.

Wi e be Bij ker (1989 e 1992) de sen vol ve, nes te âm bi to, o con ce i to de fle xi bi li da de 
in ter pre ta ti va, sub si diá rio da re cen te so ci o lo gia do co nhe ci men to, com o qual pre -
ten de, pre ci sa men te, sa li en tar que toda a tec no lo gia pode ser alvo de di fe ren tes in -
ter pre ta ções, não sen do por tan to pas sí vel de uma ava li a ção ne u tra ou uni ver sal.
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“Pode ser mos tra do que di fe ren tes gru pos so ci a is têm in ter pre ta ções ra di cal men te
di fe ren tes de um ar te fac to tec no ló gi co” (Pinch e Bij ker, 1989: 41), pro po si ção que
re ú ne, aliás, for te con sen so na li te ra tu ra re cen te so bre o tema.

O so ció lo go ho lan dês con si de ra, as sim, que di fe ren tes in ter ve ni en tes nos
pro ces sos de cons ti tu i ção e di fu são de no vos pro du tos e pro ces sos in dus tri a is po -
de rão ter en ten di men tos di ver sos so bre as sa liên ci as in ver sas, bem como so bre as es -
tra té gi as mais efi ca zes e vá li das para as su pe rar. Tais in ter pre ta ções de cor re rão dos 
re cur sos ao seu dis por e, em par ti cu lar, do seu grau de in clu são em de ter mi na dos
qua dros tec no ló gi cos, “com bi na ções par ti cu la res de te o ri as cor ren tes, co nhe ci men to
tá ci to, prá ti cas de en ge nha ria (tais como mé to dos e cri té ri os de de sign), pro ce di -
men tos es pe ci a li za dos de en sa io, ob jec ti vos e prá ti cas de uti li za ção e ma nu se a -
men to” (Bij ker, 1989: 168).

Um qua dro tec no ló gi co pode ser as sim en ten di do — em sen ti do algo se me -
lhan te ao con ce i to de pa ra dig ma pro pos to por Kuhn (1970) — como um qua dro de
re fe rên cia, como um re cur so ou ain da como uma gra má ti ca, uma lin gua gem co mum
que fa ci li ta a co mu ni ca ção en tre os que nele se ins cre vem e que, por opo si ção, po -
de rá di fi cultá-la com os que dele se afas tam (Bij ker, 1989: 173). Ou, numa acep ção
por ven tu ra pró xi ma da obra de Gid dens (2000) — em bo ra ne nhu ma re fe rên cia ex -
plí ci ta seja fe i ta nes se sen ti do —, como uma es tru tu ra, con jun to de re gras e re cur sos
que fun ci o na como meio pro pi ci a dor e cons tran ge dor da ac ção, sen do si mul ta ne a -
men te um pro du to cons tan te men te re no va do des sa mes ma ac tu a ção (cf. Bij ker e
Law, 1992: 302).

Fun da men tal men te, Bij ker con clui que di fe ren tes gra us de in clu são po de rão
in du zir es tra té gi as dis tin tas por par te dos ac to res so ci a is en vol vi dos no pro ces so
de cons ti tu i ção e di fu são de uma nova tec no lo gia, na me di da em que lhes con fe rem 
uma sen si bi li da de di fe ren ci a da em re la ção a cer tos pro ble mas, mé to dos, ob jec ti -
vos, etc. E, em úl ti ma aná li se, por que re flec tem tam bém di fe ren tes ní ve is de aces so
a di fe ren tes ti pos de re cur sos/in for ma ções po ten ci al men te uti li za dos nos pro ces -
sos in ven ti vos.

Há as sim uma es co lha de de ter mi na dos pro ble mas e es tra té gi as de so lu ção,
que de cor re, não só da in ter pre ta ção que o in ven tor faz da tec no lo gia em ca u sa e
dos seus con tex tos de apli ca ção, mas tam bém, da au to per cep ção so bre as suas ca -
pa ci da des, os re cur sos ao seu dis por e as hi pó te ses de vir a de sen vol ver uma pro -
pos ta que ve nha a co nhe cer al gu ma ace i ta ção. Do nald Mac ken zie ex põe este prin -
cí pio de for ma par ti cu lar men te cla ra:

Há uma ten dên cia na tu ral para iden ti fi car como crí ti cos os pro ble mas que se é (ou
será) ca paz de re sol ver, para ver as re ver se sa li ent como os obs tá cu los par ti cu la res ao
pro gres so que se é ca paz de ul tra pas sar. (…) Se as re com pen sas ad vêm da re so lu ção
de pro ble mas e se pes so as di fe ren tes têm ca pa ci da des di fe ren tes para re sol ver ti pos
de pro ble mas di fe ren tes, en tão dis pu tas re la ti vas a que pro ble mas mais pre ci sam de
so lu ção só po dem ser es pe ra das. “ (Mac ken zie, 1989: 198).

Re en con tra mos nes te pon to a ques tão da na tu re za ne go ci al de todo o pro ces so de
afir ma ção (ou re je i ção) de uma nova tec no lo gia em so ci e da de. Para es tes au to res,
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qual quer novo pro du to ou pro ces so in dus tri al re sul ta da ne go ci a ção es ta be le ci da
en tre uma mul ti pli ci da de de pos sí ve is in ter ve ni en tes no pro ces so da sua cons ti tu i -
ção — in ven to res, ci en tis tas, en ge nhe i ros, em pre sá ri os, le gis la do res, ven de do res,
con su mi do res, en tre ou tros. Tudo pode ser even tu al men te ne go ci a do: que pro ble -
mas me re cem, ou não, aten ção, que tipo de so lu ções de vem ser en con tra das, que
cri té ri os de vem tais pro pos tas cum prir, qua is são os ob jec ti vos fi na is da in ter ven -
ção, que agen tes de vem ac tu ar no pro ces so, etc. Os in ven tos ini ci al men te ide a li za -
dos po dem en tão so frer al te ra ções, ao mes mo tem po que os seus pro po nen tes re a -
jus tam es tra té gi as e ali an ças, de acor do com a per cep ção que vão ten do da si tu a ção, 
suas opor tu ni da des e cons tran gi men tos.

Mi chel Cal lon (1986) avan ça, nes te sen ti do, o con ce i to de tra du ção, tam bém
uti li za do por Bru no La tour (1989) no âm bi to da so ci o lo gia da ciên cia. Tal como re -
fe rem Mar ti nez, Ávi la e Cos ta, tra du ção re me te para todo um con jun to de “tác ti cas
de ajus ta men to de in te res se, trans la ção par ci al de ob jec ti vos, cons ti tu i ção de re des, 
es ta be le ci men to de ali an ças e re de fi ni ção de in ter pre ta ções” (1994: 86), que pode
to mar lu gar no en con tro en tre di fe ren tes ac to res en vol vi dos no pro ces so de cons ti -
tu i ção de um novo pro du to ou pro ces so in dus tri al.

Cal lon re fe re: “Tra du zir é des lo car. (…) Mas tra du zir é tam bém ex pres sar mos 
na nos sa pró pria lin gua gem o que os ou tros di zem e que rem, por que é que ac tu am
da for ma como ac tu am e como se as so ciam uns com os ou tros” (Cal lon, 1986: 223).
Nes se sen ti do, os pro ces sos de tra du ção con sis tem, an tes de mais, em ten ta ti vas de
es ta be le ci men to de uma co mu ni ca ção in te li gí vel en tre os par ti ci pan tes. Estas po -
de rão re ve lar-se bas tan te com ple xas, ten do em con ta a (co)exis tên cia de di fe ren tes
gra us de uti li za ção e en ten di men to de gra má ti cas co muns.

No pos fá cio da co lec tâ nea Sha ping Tech no logy / Bu il ding So ci ety, Bij ker e Law
(1992) sa li en tam que os pro ces sos de ne go ci a ção re me tem fre quen te men te para a
cons tru ção de bar re i ras dos mais di ver sos ti pos. Bar re i ras que pro cu ram afas tar de -
ter mi na dos ac to res do cen tro da con ver sa ção, afir man do si mul ta ne a men te cer tos
ele men tos como cru ci a is no pro ces so. “No fi nal isso con duz à cri a ção de uma bar -
reira en tre o in te ri or — aque les que são com pe ten tes para fa lar e to mar de ci sões —
e o ex te ri or — aque les que não o são” (Bij ker e Law, 1992: 297).

De acor do com a re cen te so ci o lo gia do co nhe ci men tos ci en tí fi co, o re co nhe ci -
men to de que um ac tor tem le gi ti mi da de para ex por e, em úl ti ma aná li se, im por a
sua pró pria in ter pre ta ção da si tu a ção po de rá es tar di rec ta men te as so ci a do à cre di -
bi li da de que lhe é con fe ri da ou re co nhe ci da pe los res tan tes pa res — em bo ra esta as -
so ci a ção nem sem pre seja cla ra na obra da ge ne ra li da de dos au to res an te ri or men te
apre sen ta dos. Tal cre di bi li da de de cor re rá quer das suas ca pa ci da des téc ni cas ou
 científicas quer, tam bém, e in dis so ci a vel men te, da sua ha bi li da de em con fe rir par -
ti cu lar im por tân cia aos re cur sos de que dis põe (even tu al men te des va lo ri zan do os
de ti dos por ou tros) (cf. Bour di eu, 1975).
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A invenção independente: um objecto de estudo particular

Ten do como pano de fun do al gu mas das re fle xões teó ri cas sus ci ta das pe los de ba -
tes an te ri o res, mas tam bém (e por ven tu ra es sen ci al men te) um vas to pa tri mó nio de 
aná li se so ci o ló gi ca de âm bi to mais ge né ri co, que não cabe aqui cer ta men te apro -
fun dar, a pes qui sa ago ra apre sen ta da adop tou como re fe ren te em pí ri co o caso es -
pe cí fi co da in ven ção in de pen den te ou, nou tras pa la vras, o pro ces so de cons tru ção
e de ten ta ti va de tra du ção para o mer ca do, de in ven ções pro ta go ni za das por in di -
ví du os cu jas ac ti vi da des in ven ti vas não se en qua dram di rec ta men te em qual quer
or ga ni za ção — seja esta de âm bi to em pre sa ri al, aca dé mi co ou ci en tí fi co.

Tra ta-se de um mo de lo de pro du ção tec no ló gi ca que co nhe ceu gran de ex -
pres são du ran te os sé cu los XVIII e XIX — a “épo ca áu rea da in ven ção in de pen den -
te” (Hug hes, 1989b) — mas que a pró pria evo lu ção da tec no lo gia e do sis te ma ca pi -
ta lis ta aca bou por tor nar mi no ri tá rio na ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos.11 Em
nome da efi cá cia dos in ves ti men tos, da ne ces si da de de pla ne a men to e con tro lo da
tec no lo gia por par te das or ga ni za ções ou da cres cen te com ple xi da de dos co nhe ci -
men tos téc ni cos e ci en tí fi cos ao ser vi ço da eco no mia, as ac ti vi da des in ven ti vas pas -
sa ram, no sé cu lo XX, a de sen ro lar-se ma i o ri ta ri a men te no seio de equi pas de in ves -
ti ga ção e de sen vol vi men to, com pos tas por pro fis si o na is as sa la ri a dos e al ta men te
qua li fi ca dos (Whal ley, 1991; Druc ker, 1993; Ba sal la, 1988).

Os in ven to res in de pen den tes, cada vez mais ra ros, pa re cem ter co nhe ci do en -
tão cres cen tes di fi cul da des em de sen vol ver os seus pro jec tos, em apre sen tar as
suas pro pos tas jun to dos me i os em pre sa ri a is ou em ver re co nhe ci das e apli ca das as 
suas in ven ções (Hug hes, 1989a e 1989b; Schmo ok ler, 1957; Sul li van, 1990;
 Macdonald, 1986). Trans for ma dos pela his tó ria em out si ders face aos mo de los do -
mi nan tes de pro du ção e ex plo ra ção da tec no lo gia (Hug hes, 1985, 1989a e 1989b),
es que ci dos em boa par te da li te ra tu ra ci en tí fi ca so bre a te má ti cas da pro du ção tec -
no ló gi ca e au sen tes do dis cur so po lí ti co, es tes per so na gens ten dem a ser hoje re tra -
ta dos pela opi nião pú bli ca como fi gu ras ana cró ni cas, ob jec to de cu ri o si da de mas,
tam bém, de al gum des cré di to (Whal ley, 1991).

Ape sar de tudo, as prá ti cas de in ven ção in de pen den te es tão lon ge de ter de -
sa pa re ci do por com ple to, mu i to em par ti cu lar nos pa í ses cu jos ín di ces de de sen -
vol vi men to tec no ló gi co se apre sen tam mais frá ge is e onde são ain da es cas sos os in -
ves ti men tos em I&D or ga ni za da (Whal ley, 1991; Mac do nald, 1986; Da ge na is e ou -
tros, 1991; Si ri lli, 1987). Esta é pre ci sa men te a si tu a ção em Por tu gal (Ro dri gues e
Mendes, 1999: cap. 7; OCT, 1999; OST, 1998).

Ain da que não se jam pro du zi dos da dos es ta tís ti cos so bre o peso re la ti vo das
ac ti vi da des in ven ti vas in de pen den tes no nos so país, uma aná li se dos Bo le tins de
Pro pri e da de Indus tri al per mi te con clu ir que, no fi nal da dé ca da de 90, em mé dia, cer -
ca de 33% dos pe di dos de pa ten te na ci o nal eram da au to ria de in ven to res iso la -
dos.12 Em ter mos ab so lu tos, tal in di ca uma mé dia de cer ca de meia cen te na de in -
ven ções in de pen den tes anu a is. Embo ra es tes va lo res te nham de ser in ter pre ta dos
com al gu ma ca u te la — o re gis to de pa ten tes na ci o nal é um frá gil in di ca dor das ac ti -
vi da des in ven ti vas, uma vez que se nem to das as in ven ções são su je i tas a este ou a
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qual quer ou tro tipo de re gis to —, tor na-se evi den te que a pro du ção tec no ló gi ca in -
de pen den te, mes mo que mi no ri tá ria, as su me ain da al gu ma re le vân cia no pa no ra -
ma por tu guês.

Par ti lha-se pois aqui com Pe ter Whal ley (1991) a con vic ção de que a ob ser va -
ção dos pro ces sos de in ven ção in de pen den te faz ain da hoje al gum sen ti do. Não só
por que re me te para um mo de lo com al gu ma ex pres são em de ter mi na dos con tex -
tos mas, tam bém, por que, pre ci sa men te dada a con di ção de out si ders dos seus pro -
ta go nis tas, tal po de rá cons ti tu ir uma ou tra for ma de olhar e com pre en der a na tu re -
za dos pro ces sos de emer gên cia e afir ma ção das no vas tec no lo gi as na so ci e da de
dos nos sos dias, numa pers pec ti va com ple men tar face às aná li ses (mais co muns)
cen tra das na cha ma da I&D or ga ni za da.13

Infe liz men te, pou cos têm sido, a ní vel in ter na ci o nal, os tra ba lhos que
 adoptam este ob jec to de es tu do, não se co nhe cen do qual quer pu bli ca ção so bre o fe -
nó me no em Por tu gal. A pre sen te in ves ti ga ção as su me as sim um ca rác ter emi nen -
te men te ex plo ra tó rio. Fun da men tal men te, pro cu ra com pre en der o de sen ro lar do
pro ces so que vai des de a cons ta ta ção de um pro ble ma ou la cu na, pas san do pela re -
co lha (e in ter pre ta ção) da in for ma ção so bre o tema e de li mi ta ção de uma pos sí vel
so lu ção, até ao even tu al de sen vol vi men to de ten ta ti vas, com ou sem su ces so, de
apli ca ção efec ti va do in ven to em ter mos so ci o e co nó mi cos. Enten de-se, as sim, à se -
me lhan ça do avan ça do por Usher (1954), que tal pro ces so se de sen ro la em di ver sas
fa ses, ao lon go de um de ter mi na do pe río do de tem po, apre sen tan do-se ins cri to
num con tex to de li mi ta do, mar ca do pela in te rac ção en tre di ver sos ac to res so ci a is
nele di rec ta ou in di rec ta men te en vol vi dos, bem como por uma mul ti pli ci da de de
fac to res de or dem não ex clu si va men te téc ni ca.

Con fe rin do par ti cu lar aten ção à ac tu a ção de sen vol vi da pelo in ven tor,
 adoptou-se uma abor da gem emi nen te men te com pre en si va da re a li da de, no sen ti -
do we be ri a mo, pro cu ran do ob ser var, por um lado, a es tra té gia de sen ca de a da pelo
ac tor — seus con tor nos, mo ti va ções, in ten ções, etc. — e, por ou tro, as prin ci pa is ca -
rac te rís ti cas, po ten ci a li da des e li mi tes do cam po em que tal ac tu a ção se de sen ro la
— os re cur sos ao dis por do in ven tor, as suas re des de re la ções so ci a is, a sua ava li a -
ção da si tu a ção, en tre ou tros.

Em ter mos me to do ló gi cos, a adop ção des te tipo de pers pec ti va aca bou por se
con subs tan ci ar na con ju ga ção de ins tru men tos de na tu re za es sen ci al men te quan ti -
ta ti va (como o in qué ri to por ques ti o ná rio) com téc ni cas de ca riz emi nen te men te
qua li ta ti vo (como a en tre vis ta semidi rec ti va). Enquan to os pri me i ros pro por ci o -
nam uma re co lha, tão exa us ti va quan to pos sí vel, de da dos que per mi tem uma pri -
me i ra ca rac te ri za ção do de sen ro lar dos pro ces sos in ven ti vos e das con di ções so -
ciais de exis tên cia dos seus pro ta go nis tas, os se gun dos re ve lam-se mais ade quados 
à cap ta ção de in for ma ções de pen dor sub jec ti vo, no me a da men te so bre a per cep ção 
que o in ven tor de mons tra acer ca da si tu a ção por si vi vi da.

Dada a di fi cul da de em ga ran tir a re pre sen ta ti vi da de de uma amos tra — o nú -
me ro de in di ví du os que de sen vol vem iso la da men te pro du tos ou pro ces sos in dus -
tri a is sus cep tí ve is de se rem con si de ra dos in ven ções é de todo des co nhe ci do —,
 optou-se por con si de rar como uni ver so de es tu do os cer ca de 220 in ven to res in de -
pen den tes in te gra dos na Asso ci a ção Por tu gue sa de Cri a ti vi da de, a prin ci pal
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en ti da de re pre sen tan te des te tipo de cri a do res em Por tu gal.14 Tra ta va-se de um
con jun to de in di ví du os — de fá cil aces so e in te res sa do em co la bo rar nes te tipo de
in ves ti ga ção — que ga ran tia, à par ti da, a he te ro ge ne i da de dos ca sos a ob ser var.
Ses sen ta in ven to res ace i ta ram o de sa fio, res pon den do ao in qué ri to en vi a do via
pos tal; e oito ace de ram a ser en tre vis ta dos.15

Breve caracterização da amostra

A amos tra en con tra da re me te en tão para uma po pu la ção es ma ga do ra men te mas -
cu li na (um úni co ele men to fe mi ni no foi en con tra do) e re la ti va men te en ve lhe ci da
(com uma mé dia etá ria de cer ca de 53 anos e com uma im por tan te per cen ta gem de
re for ma dos). Em ter mos pro fis si o na is, nota-se uma cer ta in ci dên cia em pro fis sões,
de al gu ma for ma, re la ci o na das com o do mí nio das tec no lo gi as, mas não di rec ta -
men te com qual quer ac ti vi da de de in ves ti ga ção or ga ni za da. Obser van do tam bém
os ní ve is de es co la ri da de, de ci fram-se três gru pos re la ti va men te dis tin tos, con tra -
ri an do des de logo a exis tên cia de um even tu al per fil úni co do in ven tor in de pen -
den te por tu guês, pelo me nos no que toca às suas con di ções so ci o e co nó mi cas.

Um pri me i ro gran de gru po — que re pre sen ta qua se me ta de da amos tra — é
cons ti tu í do por in di ví du os com fre quên cia uni ver si tá ria, a ma i o ria dos qua is as sa -
la ri a dos (mas tam bém al guns pe que nos em pre sá ri os), com in ser ções pro fis si o na is
nas ca te go ri as de topo da clas si fi ca ção na ci o nal de pro fis sões.16 Um se gun do gru po 
in te gra um con jun to de in qui ri dos com fra cos ní ve is de es co la ri da de (no má xi mo o
9.º ano), ge ral men te ope rá ri os ou tra ba lha do res dos ser vi ços, com as mais di ver sas
si tu a ções pe ran te o tra ba lho. E, numa si tu a ção que se pode con si de rar de char ne i -
ra, en con tram-se a ge ne ra li da de dos téc ni cos es pe ci a li za dos de ní vel in ter mé dio,
ma i o ri ta ri a men te com o en si no se cun dá rio, as sa la ri a dos ou re for ma dos.

As ac ti vi da des in ven ti vas de sen vol vi das pe los in di ví du os em aná li se as su -
mem, em qual quer dos ca sos, cla ra men te um ca rác ter ama dor. São uma es pé cie de
pas sa tem po que, em bo ra ocu pan do fre quen te men te par te sig ni fi ca ti va do
dia-a-dia do in ven tor, mu i to ra ra men te se trans for ma na sua prin ci pal ac ti vi da de.
Ain da as sim, a gran de ma i o ria dos in qui ri dos con ta já com mais do que um in ven to 
no seu cur rí cu lo — cer ca de 40 in ven to res apon ta ram até quatro in ven ções (em bo ra 
nem to das com o mes mo grau de de sen vol vi men to). A ge ne ra li da de con fes sa ter
per ma nen te men te um pro jec to em cur so ou pelo me nos uma ide ia pen den te que
pre ten de de sen vol ver a cur to pra zo. Ape sar das vá ri as di fi cul da des en fren ta das
(no me a da men te no de sen vol vi men to e di vul ga ção dos seus pro tó ti pos), ra ros são
os que aban do nam as ac ti vi da des in ven ti vas. Estas trans for mam-se, nas pa la vras
de al guns, numa “es pé cie de ví cio que se vai ar ras tan do ao lon go da vida”, em mu i -
tos ca sos por que o pró prio de sen vol vi men to de um pro jec to abre no vos in te res ses
ou exi ge a cons tru ção de no vas fer ra men tas (fre quen te men te, como for ma de su -
prir as di fi cul da des no aces so a de ter mi na dos ins tru men tos ou ma te ri a is com que
mu i tos se vêem con fron ta dos).
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A ten dên cia para de sen vol ver es tas co i sas já vem de mu i to lon ge. Se ca lhar é aci ma de
tudo a gran de cu ri o si da de que eu ti nha por tudo. Mas só mais tar de é que co me cei a
con cre ti zar. Cla ro que ao lon go da vida va mos au men tan do os nos sos co nhe ci men tos, 
va mos acu mu lan do ide i as. De po is tudo isso se con ju ga. (…) A um dado mo men to
está-se vi ci a do, quer-se re sol ver pro ble mas. Qu an do se con se gue, pior ain da. Quer-se
cada vez mais e mais. Cla ro, a vida nem sem pre per mi te con ti nu ar tudo, mas… Sim,
aca ba por ha ver sem pre co i sas na ca lha, até por que umas vão con du zin do a ou tras.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos).

A escolha dos problemas a explorar

O pri me i ro pas so de qual quer ac ti vi da de in ven ti va con sis ti rá na iden ti fi ca ção e de -
li mi ta ção do pro ble ma ou da la cu na que se pre ten de su prir atra vés da in ven ção
(Usher, 1954). Tho mas Hug hes (1985, 1989a e 1989b) con si de ra mes mo tal as pec to
ab so lu ta men te de ci si vo no de sen ro lar de todo o pro ces so que en tão se ini cia. O
con tex to par ti cu lar — re gra ge ral, de gran de iso la men to face às cor po ra ções e aos
me i os aca dé mi cos e de for te es cas sez de re cur sos — em que os in ven to res in de pen -
den tes es co lhem as ques tões so bre as qua is fa zem re ca ir o seu es for ço in ven ti vo as -
su me-se, na pers pec ti va da que le au tor, como o fac tor mais de ter mi nan te na his tó -
ria das suas in ven ções.

Nos ca sos em aná li se, a ge ne ra li da de dos pro du tos ou pro ces sos pro du zi dos
visa a so lu ção de pro ble mas com os qua is os seus cri a do res se te rão con fron ta do na
vida quo ti di a na ou que te rão che ga do ao seu co nhe ci men to, quer atra vés da pro xi -
mi da de com uma mul ti pli ci da de de su je i tos e si tu a ções, nos mais va ri a dos con tex -
tos (não ne ces sá ria ou ex clu si va men te pro fis si o na is), quer tam bém, em bo ra com
me nor in ci dên cia, atra vés dos me i os de co mu ni ca ção so ci al. A li te ra tu ra téc ni ca e
ci en tí fi ca é ain da ci ta da, em ca sos pon tu a is, como pos sí vel fon te de in for ma ção so -
bre no vas opor tu ni da des de pes qui sa. Tal ten de, con tu do, a ocor rer qua se ex clu si -
va men te en tre al guns dos in ven to res mais qua li fi ca dos em ter mos es co la res e pro -
fis si o na is. O im pac to dos avan ços ci en tí fi cos so bre a alo ca ção dos es for ços in ven ti -
vos, tão re cor ren te men te tra ta do na li te ra tu ra, pa re ce ser as sim, no caso dos in ven -
to res in de pen den tes, bas tan te cir cuns cri to.

Eu quan do pen sei fa zer aqui lo fui ins pi ra do, já lá vão uns anos, quan do vi num hi per -
mer ca do uma se nho ra a em pur rar uma ca de i ra de ro das. Ele de via pe sar para aí 100
qui los e a mu lher era fran zi na. Eu pen sei: “como é que esta mu lher con se gue le van tar
este ho mem para o sen tar onde quer que seja?” Fe liz men te não te nho nin guém na fa -
mí lia nes sa si tu a ção, mas foi daí que veio a ins pi ra ção. De po is pen sei que, como eu sei
tra ba lhar com fer ro, com ma de i ra, to das es sas co i sas eu já ti nha lá na ofi ci na, se me pu -
ses se a pen sar ha via de sa ber fa zer uma ca de i ra me lhor para aju dar pes so as na que la
si tu a ção.
(car pin te i ro, 4.º ano de es co la ri da de, 67 anos)
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Nor mal men te gos tá va mos de ler, es tá va mos a par do que se ia pu bli can do nas re vis -
tas, li vros. E por aca so, numa re vis ta co me ça va-se pre ci sa men te a fa lar dos pro ble mas
da ca ma da do ozo no, da even tu al di mi nu i ção da ca ma da de ozo no. Ha via um ar ti go
que des cre via o prin cí pio da me di ção da es pes su ra da ca ma da do ozo no e como fun -
cionavam os equi pa men tos que já exis ti am para fa zer essa me di ção. Mas aqui lo eram
equi pa men tos com ple ta men te ma nu a is. (…) Aca bei por de sen vol ver um sis te ma
elec tró ni co, que su pe ra va os han di caps dos ma nu a is. (…) Na al tu ra foi tam bém quan -
do se co me ça ram a re ti rar os CFT dos sprays, fa la va-se mu i to dis so, ti nha gran de co -
ber tu ra pe los me dia e foi en tão que a ide ia sur giu.
(pro fes sor do en si no se cun dá rio, li cen ci a do em in for má ti ca, 28 anos)

Fun da men tal, acho eu, é um bo ca di nho de sen si bi li da de e ob ser va ção do nos so meio.
É olhar para o nos so se me lhan te, para as co i sas que nos ro de i am e pen sar que se po dia
fa zer de ou tra ma ne i ra.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)

Mais do que re sul ta do de uma pro cu ra de li be ra da e sis te má ti ca, ba se a da em qual -
quer pros pec ção de mer ca do ou no acom pa nha men to dos avan ços téc ni cos e ci en -
tí fi cos num de ter mi na do do mí nio, as ac ti vi da des in ven ti vas in de pen den tes pa re -
cem ser sus ci ta das, por um lado, pelo de se jo de re sol ver pe que nos pro ble mas com
os qua is es tes cri a do res se con fron tam ca su al men te e, por ou tro, pela per cep ção de
que tal so lu ção es ta rá ao seu al can ce ten do em con ta os re cur sos de que dis põem.

É cu ri o so no tar que, in de pen den te men te da área de ac ti vi da de em que os in -
ven tos se in te gram ou da in ser ção so ci o pro fis si o nal do seu in ven tor, es tas no vas
so lu ções téc ni cas vi sam em es pe ci al ques tões como o bem-es tar e a co mo di da de
dos uti li za do res, a sua se gu ran ça e sa ú de ou ain da a pro tec ção do meio am bi en te
em ge ral. Aspec tos fre quen te men te alvo de es tu do nos la bo ra tó ri os in dus tri a is,
como a re du ção dos tem pos de tra ba lho, a mi ni a tu ri za ção, o au men to da re sis tên -
cia ou du ra bi li da de dos pro du tos, ten dem a sus ci tar mu i to pou co in te res se en tre os 
in de pen den tes, re fle xo por ven tu ra do seu afas ta men to face aos me i os empresa -
riais e suas ne ces si da des.

Embo ra seja par ti cu lar men te di fí cil de ci frar as mo ti va ções sub ja cen tes ao es -
for ço in ven ti vo des tes cri a do res (será sem pre de con si de rar um com ple xo qua dro
de múl ti plos mo ti vos, fre quen te men te pa u ta dos por al gu ma apa ren te in co e rên -
cia), re gis ta-se en tre to dos uma cla ra con ver gên cia em tor no do in tu i to de cri ar pro -
du tos ou pro ces sos en ten di dos, pelo in ven tor, como es pe ci al men te ne ces sá ri os e
be né fi cos para a so ci e da de em ge ral. O de se jo de ser “útil à so ci e da de” ou de fa vo -
re cer o “pro gres so da hu ma ni da de” é uma cons tan te no dis cur so dos
en tre vis ta dos.

Tive sem pre a no ção de que ia ven der. Isto por que per ce bi que isto era uma co i sa que
fa zia fal ta. Mas… a mi nha gran de me da lha é quan do eu en tre go uma ca de i ra e a pes -
soa de po is me diz, quan do eu te le fo no, que está sa tis fe i ta. E foi isso que me le vou, foi
tal vez o que mais me mo ti vou para de sen vol ver o pro jec to. Se eu ti ves se vis to que era
uma co i sa que não era in te res san te… Eu já tive co i sas que lar guei, não de sen vol vi.
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Nes te, ti nha aque la co i sa de pen sar que eu vou fa zer bem a de ter mi na das pes so as.
Não sou um ben fe i tor, mas pen sei: “vou-lhes pro por ci o nar al gum con for to…” No iní -
cio foi mais isso que me atra iu. Não pen sei vou fi car rico, vou ven der mi lha res de ca -
de i ras…
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos, in ven tor de um apo io téc ni co para ba nho de de fi ci en tes mo to res)

Tal está, con tu do, lon ge de in di car ne ces sa ri a men te qual quer de sin te res se por uma 
even tu al re com pen sa fi nan ce i ra que pos sa vir a ser al can ça da com a di fu são dos
seus in ven tos. Embo ra ra ra men te seja ad mi ti da como a prin ci pal mo ti va ção do es -
for ço de sen ca de a do, a hi pó te se de vir a au fe rir de ren di men tos de cor ren tes da co -
mer ci a li za ção do in ven to está pre sen te na men te da ma i o ria dos in ven to res quan -
do um pro jec to é ini ci a do, pa u tan do boa par te das op ções que des de en tão vão sen -
do to ma das. O lu cro pode ser um fim em si mes mo, um re cur so in dis pen sá vel à ma -
nu ten ção das ac ti vi da des in ven ti vas (fon te de re a li za ção pes so al para a ma i o ria),
uma for ma de re co nhe ci men to do con tri bu to pres ta do à so ci e da de em ge ral ou de
cre di bi li za ção do in ven tor, em par ti cu lar jun to da fa mí lia. Em qual quer dos ca sos, a 
es pe ran ça de um re tor no fi nan ce i ro está pre sen te, sen do mu i to fre quen te men te um 
foco de de si lu são.

O sa pa to ven ti la do é o in ven to que eu te nho ain da aqui en ta la do na gar gan ta… Aqui -
lo era um in ven to que me de i xa va à von ta de para de po is fa zer o que eu qui ses se, eu
não que ria pa rar. Se eu ti ves se ven di do o sa pa to eu fi ca va à von ta de. E re ce bia pelo
meu tra ba lho, que acho que me re ço. Já po dia man dar fa zer este pro tó ti po que eu não
pos so fa zer em casa, e que me ia cus tar um ba lúr dio man dar fa zer. E de po is, se eu ga -
nhas se al gu ma co i sa po dia ser que a fa mí lia olhas se para mim como deve de ser.
Aqui lo deu-me uma cer ta es pe ran ça, era uma co i sa que me pa re cia que era boa, mas
de po is as em pre sas nun ca qui se ram e o es ta do tam bém não aju dou.
(car pin te i ro, 4.º ano de es co la ri da de, 67 anos).

A ge ne ra li da de dos in ven to res con tac ta dos re fe riu ter tido a no ção de que os seus
in ven tos iri am ter cer ta men te uma for te pro cu ra eco nó mi ca, uma vez que res pon -
di am a pro ble mas por si per cep ci o na dos como es pe ci al men te pre men tes (como é o
caso tí pi co dos in ven tos di ri gi dos a de fi ci en tes, à uti li za ção de ener gi as re no vá ve is
ou à pro tec ção am bi en tal). Mas, na ver da de, não dis pu nham mais do que de uma
ima gem li mi ta da e am bí gua das ne ces si da des do mer ca do, cons tru í da com base na
sua pró pria ex pe riên cia como con su mi do res ou como uti li za do res de de ter mi na -
das tec no lo gi as e não com base em qual quer tipo de ga ran tia ou in di ca ção mais pre -
ci sa por par te de al gum agen te eco nó mi co. Em cer tas si tu a ções, ex plo ra ram in clu -
si va men te so lu ções já em de sen vol vi men to ou pro ble mas que a pró pria evo lu ção
tec no ló gi ca aca bou por tor nar ir re le van tes a cur to pra zo.

Sim, quan do foi da tal peça para os au to mó ve is pen sei que iria ga nhar al gum di nhe i -
ro. Aqui lo pa re cia-me uma co i sa boa… Sem pre pen sei que ia en con trar quem es ti ves -
se in te res sa do. Po dia ser uma for ma de eu me lho rar a mi nha vida, cla ro! (…) Ago ra é
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mais di fí cil. Na ver da de aqui lo fun ci o na nos car ros a car bu ra dor… Na al tu ra, eu fiz
aqui lo para o meu car ro que ain da é a car bu ra dor. De po is quan do o meu fi lho com -
prou o dele… é um bom car ro, mas já não dá.
(téc ni co de me di ci nas al ter na ti vas, ex-elec tri cis ta-auto, 6.º ano de es co la ri da de, 52
anos)

O de sa pon ta men to face às di fi cul da des de di fu são dos in ven tos ten de a ser me nor
quan do o in ven tor se sen te par ti cu lar men te mo ti va do não pelo lu cro mas pela hi -
pó te se de de sen vol ver uma ac ti vi da de que, gra ças ao seu ca rác ter lú di co e desa -
fiante, po de rá sus ci tar in ten so pra zer e re a li za ção pes so al. Tal é tan to mais fre quen -
te quan to mais ele va do é o ní vel de es co la ri da de do in ven tor. Nes tes ca sos, a in ven -
ção é en ca ra da es sen ci al men te como um jogo, como um de sa fio que o in ven tor im -
põe, an tes de mais, a si pró prio. O im por tan te é cri ar algo novo e di fe ren te, mos trar
que é pos sí vel cons tru ir um ar te fac to ou con ce ber um pro ces so pro du ti vo de uma
ou tra for ma, mes mo que con tra ri an do as con cep ções téc ni co-ci en tí fi cas
do mi nan tes.

Qu an do co me cei pen sei es sen ci al men te que era um de sa fio. Sem dú vi da. De po is a hi -
pó te se de vir a ga nhar di nhe i ro tam bém me pas sou pela ca be ça… De po is, por que não
dizê-lo, que ria ter al gu ma no to ri e da de, es sen ci al men te ser re co nhe ci do, não pas sar
por ma lu co. Mas aci ma de tudo, a ní vel pes so al, era a de mons tra ção de que sou ca paz.
Isto é uma re a li za ção pes so al, uma con quis ta, um de sa fio.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos).

As ac ti vi da des in ven ti vas in de pen den tes es ta rão as sim, em qual quer dos ca sos,
lon ge de po der ser en ten di das como pa u ta das ex clu si va men te por prin cí pi os de
ra ci o na li da de eco nó mi ca. Por um lado, in cen ti vos de or dem não fi nan ce i ra têm ne -
ces sa ri a men te de ser con si de ra dos na com pre en são da na tu re za, in ten si da de e di -
rec ção de tais ac ti vi da des. E, por ou tro, mes mo quan do a ex pec ta ti va de lu cro as su -
me es pe ci al des ta que no qua dro de mo ti va ções do in ven tor, é im por tan te não es -
que cer que as de ci sões to ma das des de o iní cio do pro ces so in ven ti vo es tão lon ge de 
po der ser en qua dra das num mo de lo neoli be ral de es co lha ra ci o nal. O aces so à in -
for ma ção re ve la-se par ti cu lar men te res tri to, anun ci an do-se, des de logo, con di ci o -
na do pelo con tex to cir cuns cri to em que as ac ti vi da des in ven ti vas to mam lu gar ou,
nou tras pa la vras, pe los re cur sos ao dis por do seu pro ta go nis ta.

As fontes de informação mobilizadas

Uma vez iden ti fi ca do um de ter mi na do pro ble ma, dar-se-á en tão iní cio a um lon go
pro ces so de re co lha e tra ta men to de in for ma ção di ver si fi ca da, de cuja con ju ga ção
cri a ti va de pen de rá a in ven ção (Usher, 1954). A ava li ar pe las de cla ra ções re co lhi -
das, tal pro ces so ten de a ser pa u ta do, no caso da in ven ção in de pen den te, pela
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mo bi li za ção de um le que pou co di ver si fi ca do de fon tes de in for ma ção técnico-
 -científica e, em par ti cu lar, pelo re cur so qua se em ex clu si vo a co nhe ci men tos de or -
dem tá ci ta, in cor po ra dos pe los in ven to res ao lon go dos anos, em di ver sos con tex -
tos. É par ti cu lar men te re le van te o fac to de 45 dos 60 cri a do res con tac ta dos re fe ri -
rem que a con cep ção das suas pro pos tas tec no ló gi cas de cor reu, fun da men tal men -
te, da apli ca ção de co nhe ci men tos re sul tan tes da qui lo que de no mi nam com a sua
“ex pe riên cia de vida”.

Há co i sas que se sa bem e não se sabe bem onde é que se apren deu. Tudo isso con ta…
tudo isso se in te gra de uma for ma ou de ou tra no in ven to. A ex pe riên cia acu mu la da é
tal vez a ma i or fon te de ins pi ra ção do in ven tor.
(téc ni co de elec tró ni ca, 12.º ano de es co la ri da de, 31 anos).

O re cur so a li te ra tu ra es pe ci a li za da re ve la-se, uma vez mais, bas tan te mais raro, es -
tan do as so ci a do aos in ven to res com fre quên cia uni ver si tá ria, aque les que acu mu -
la ram já co nhe ci men tos que lhes per mi tem in ter pre tar e even tu al men te apli car a
in for ma ção re co lhi da mas, tam bém, sa ber onde e como efec tu ar uma pes qui sa bi -
bli o grá fi ca. Entre os res tan tes nota-se um cla ro afas ta men to ou, até mes mo, um cer -
to des pre zo pe las fon tes bi bli o grá fi cas, jus ti fi ca do pela ide ia de que es tas não for -
ne cem pis tas con cre tas so bre os pro ce di men tos prá ti cos a se guir no de cur so do
pro ces so in ven ti vo.

A li te ra tu ra é im por tan te mas, por si só, nun ca diz tudo, há sem pre co i sas que te mos
de ser nós a ex plo rar, a ex pe ri men tar… Te mos que per ce ber pro fun da men te o fun ci o -
na men to das co i sas… às ve zes, in de pen den te men te da ex pli ca ção ci en tí fi ca para o
fac to. Por ve zes a li te ra tu ra pode até li mi tar o pen sa men to, por apon tar uma úni ca
for ma de abor dar o pro ble ma. Em ge ral, não que re mos se guir por aí!
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)

Em cer tas áre as sen tia que ti nha que pro cu rar in for mar-me me lhor, que ti nha que ten -
tar ler o que é que já ha via es cri to so bre o as sun to, mas nem sem pre en con tra va exac ta -
men te o que pre ten dia. Qu an do eram co i sas na área da elec tró ni ca, eu já sa bia onde
pro cu rar por que ti nha es tu da do nes sa área… mas o res to, era mais com pli ca do.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

Não leio nada. É tudo pu xa do pela mi nha ca be ça. Não exis te es cri to em lado ne nhum
uma ma ne i ra de me en si nar a fa zer as co i sas, por que eu faço sem pre di fe ren te dos ou -
tros. Além dis so, acho que nos li vros não ex pli cam es tas co i sas, pois não? Nem sa bia
onde pro cu rar…
(car pin te i ro, 4.º ano de es co la ri da de, 67 anos)

Tam bém sig ni fi ca ti vo é o fac to de a gran de ma i o ria dos in ven to res não con si de rar
como fon te pri vi le gi a da de in for ma ção qual quer en ti da de li ga da aos sec to res eco -
nó mi cos aos qua is os seus in ven tos se di ri gem — por exem plo, em pre sas ou
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in di ví du os que pu des sem even tu al men te pro du zir ou uti li zar as in ven ções. A in -
ves ti ga ção re a li za da de mons tra que não é de ex clu ir a hi pó te se de este afas ta men to 
se re flec tir de ci si va men te na ade qua ção e ace i ta ção de tais pro pos tas tec no ló gi cas
numa fase pos te ri or. Cu ri o sa men te, pa re cem ser os in qui ri dos com in ser ções pro -
fis si o na is ao ní vel dos téc ni cos es pe ci a li za dos de grau in ter mé dio, ge ral men te com
o en si no se cun dá rio, aque les que me nos ne gli gen ci am este tipo de fon te de
in for ma ção.

O pro fun do iso la men to do in ven tor du ran te o pe río do de cons ti tu i ção ini ci al
da nova pro pos ta tec no ló gi ca as su me-se as sim como um dos tra ços do mi nan tes da
ge ne ra li da de dos pro ces sos in ven ti vos in de pen den tes. Para a gran de ma i o ria, as
ac ti vi da des in ven ti vas ba se i am-se es sen ci al men te nos re cur sos de que já
dispunham an te ri or men te, ve ri fi can do-se que ape nas os mais qua li fi ca dos do pon -
to de vis ta pro fis si o nal e es co lar con se guem, por ve zes, pro ce der a al gu ma con ju -
ga ção des tes com co nhe ci men tos ou in for ma ções ve i cu la das por ou tras fon tes,
como se jam li vros e re vis tas téc ni co-ci en tí fi cas, in ter net, fe i ras es pe ci a li za das, ins -
ti tu i ções de I&D, re gis tos de pa ten te ou ou tros pro fis si o na is de al gu ma for ma li ga -
dos ao sec tor.

Mais de me ta de dos in qui ri dos afir mou nun ca ter pro ce di do a qual quer con -
tac to di rec to jun to de al guém ou de al gu ma ins ti tu i ção que pu des se au xi li ar na
con cep ção dos in ven tos, na in tro du ção de pe que nos me lho ra men tos ou na cons -
tru ção de pro tó ti pos. Alguns con fes sam não sa ber onde po de ri am en con trar quem
os pu des se aju dar a des co brir al gu mas das so lu ções téc ni cas que pro cu ram, ou não
com pre en der a lin gua gem por es tes uti li za da. Ou tros têm a sen sa ção que, pre ci sa -
men te pelo fac to de se en con tra rem a ex plo rar ide i as ori gi na is e pou co con ven ci o -
na is, não en con tra rão in ter lo cu to res que os en ten dam, que com pre en dam o al can -
ce das suas dú vi das ou que es te jam dis pos tos a “per der tem po” com os seus pro ble -
mas. De sa li en tar que a gran de ma i o ria dos in qui ri dos con si de ra que a so ci e da de
em ge ral, e os me i os aca dé mi cos e em pre sa ri a is em par ti cu lar, ten dem a con fe rir
pou ca cre di bi li da de ao tra ba lho dos in ven to res in de pen den tes, fac to que po de rá
cons tran ger ain da mais qual quer ten ta ti va de con tac to com ou tros agen tes du ran te 
a fase ini ci al de con cep ção dos in ven tos.

Não, nun ca gos tei mu i to de pro cu rar as em pre sas ou as uni ver si da des, ou as sim es pe -
ci a lis tas, por que quan do se tra ta de cer tas ques tões, que são po lé mi cas, em vez de eles
mo ti va rem, di zem para uma pes soa ter ju í zo, vêem um in ven tor e pen sam que ele é
ma lu co. É por isso que eu não… Pelo me nos é a ide ia que eu te nho… Pela for ma como
so mos re ce bi dos, eu já sei como é que é.
(téc ni co de elec tró ni ca, 12.º ano de es co la ri da de, 31 anos)

Há uma cer ta ne ces si da de de con ver sar, co men tar, par ti lhar, mas tam bém uma cer ta
re trac ção, por que há re ce io de di vul gar a in ven ção mas tam bém de não ser le va do a
sé rio. A pes soa sen te essa ne ces si da de mas sabe que ten de a pas sar por al dra bão, e não 
quer. Eu tive esse pro ble ma. Pen so que to dos te rão.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)
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Mas o prin ci pal obs tá cu lo será pro va vel men te o gran de re ce io, sen ti do pela ge ne -
ra li da de, em di vul gar pis tas so bre o tra ba lho que se en con tram a ex plo rar e as sim
fa ci li tar qual quer apro ve i ta men to in de vi do das suas ide i as. O medo que al guém
co pie as suas pro pos tas, pon do em ca u sa os seus di re i tos en quan to cri a do res, é
uma cons tan te em to dos os dis cur sos. Além dis so, mu i tos des tes in ven to res — em
par ti cu lar os me nos es co la ri za dos e aque les que se en con tra vam ini ci al men te mais
mo ti va dos pela pers pec ti va de lu cro eco nó mi co — de mons tram um for te sen ti -
men to de pro pri e da de em re la ção às so lu ções téc ni cas en con tra das. Sen ti men to
que aca ba, em al guns ca sos, por se tra du zir in clu si va men te numa re cu sa em ad mi -
tir al te ra ções ou me lho ra men tos in tro du zi dos por ou tros nos pro tó ti pos por si ini -
ci al men te ide a li za dos.

Isto é sem pre algo es pe ci al, vou en ca rar isto como uma co i sa mi nha até ao fim. Isto é
uma aman te que eu ar ran jei! Fica-se com uma re la ção pro fun da com o ob jec to.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

Ao per gun tar se eles es ta ri am dis pos tos as ver os seus in ven tos al te ra dos por ou tros
agen tes, é na tu ral que eles di gam que sim, mas na hora da ver da de… não é bem as sim. 
Por um lado, não que rem ab di car de par te dos seus di re i tos e, por ou tro… há sem pre
aque la re ni tên cia do tipo “eu sou o dono da mi nha ide ia, não que ro que nin guém a
trans for me”.
(di ri gen te da Asso ci a ção Por tu gue sa de Cri a ti vi da de)

Tal iso la men to aca ba por di tar, mu i to fre quen te men te, for tes di fi cul da des no aces -
so a ma te ri a is e fer ra men tas úte is à in ven ção, de cor ren tes quer do ele va do cus to de
al guns des ses re cur sos quer, tam bém, da pró pria fal ta de in for ma ção so bre o que
está efec ti va men te dis po ní vel no mer ca do ou so bre como ace der a de ter mi na dos
for ne ce do res. Estes obs tá cu los ten dem a ser tan to ma i o res quan to me nor é a fami -
liarização do in ven tor com a área tec no ló gi ca em ca u sa ou com pro ce di men tos de
pes qui sa de mer ca do. Além dis so, pou cas pa re cem ser, em Por tu gal, as en ti da des
que pos sam e es te jam in te res sa das em pres tar este tipo de au xí lio. Des ta for ma,
mu i tos in ven to res aca bam por pro ce der a uma in ten sa re u ti li za ção de maté -
rias-primas e ins tru men tos téc ni cos, o que tem, fre quen te men te, con se quên ci as ne -
ga ti vas no que toca ao de sign e apre sen ta ção dos seus pro tó ti pos.

Há a ten dên cia para a pes soa de sen vol ver tudo so zi nha, as suas pró pri as má qui nas,
os seus ins tru men tos para cri ar o que quer. Aca ba no fun do por ir cri an do ou que rer
ter o seu la bo ra tori o zi nho, com os seus pró pri os mé to dos e ins tru men tos. Qu a se nin -
guém o con se gue efec ti va men te do tar do que é ne ces sá rio e isso cria al gu ma dis per -
são. Pode tor nar di fí cil o pro ces so.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)

Nós te mos uma fal ta de co mu ni ca ções enor me. Esta ca de i ra que está aqui é uma có pia
que eu man dei fa zer das ca de i ras que eu vi no in fan tá rio dos meus fi lhos. Eu
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pre ci sa va de uma ca de i ra, an dei, te le fo nei para a as so ci a ção por tu gue sa dos indus -
triais de plás ti cos e diz-me a as so ci a ção: “oh ami go, você um dia pega no car ri nho, vai
dar uma vol ta aí pela es tra da en tre Le i ria e a Ma ri nha Gran de que há lá mu i tas fá bri -
cas de plás ti cos, tal vez ar ran je”. Isto era a as so ci a ção, não me sou be ram dar um con -
tac to, nada. Eu não con se guia sa ber… eu pre ci sa va de umas ro das e não ha via
nin guém que me dis ses se. Nem es ta do, nem par ti cu lar, as so ci a ções des tas, nada. E
de po is nem sem pre sa be mos onde pro cu rar… se as co i sas es ti ve rem no es tran ge i ro
tan to pior.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

Tor na-se cla ro que a es cas sez de in for ma ção pa ten te na fase ini ci al da iden ti fi ca ção
dos pro ble mas a es tu dar aca ba por es tar tam bém pre sen te ao lon go de todo o pro -
ces so in ven ti vo, mar can do de for ma in de lé vel os re sul ta dos even tu al men te al can -
ça dos, e no me a da men te a sua ade qua ção face aos sis te mas tec no ló gi cos já exis ten -
tes. Ain da que se pos sa con si de rar que é, na so ci e da de con tem po râ nea, re la ti va -
men te fá cil ter aces so a in for ma ções pro du zi das nos mais va ri a dos con tex tos, a
 actividade in ven ti va in de pen den te, em Por tu gal, pa re ce es tar afas ta da de tais cir -
cu i tos de cir cu la ção de in for ma ção, o que vem pôr fran ca men te em ca u sa qual quer
con cep ção mais “uni ver sa lis ta” do fe nó me no in ven ti vo. Os re cur sos que são uti li -
za dos na con cep ção das so lu ções téc ni cas pro pos tas por in de pen den tes as su -
mem-se como emi nen te men te lo ca is, de pen den tes di rec ta men te do meio em que o
in ven tor se move ou mo veu e da ca pa ci da de que ad qui riu para os mo bi li zar, in ter -
pre tar e apli car cri a ti va men te.

A (tentativa de) aplicação das invenções independentes

Mes mo que ini ci al men te não hou ves se uma no ção mu i to cla ra em re la ção aos
 objectivos do es for ço in ven ti vo de sen ca de a do, à me di da que o pro ces so cri a ti vo
vai avan çan do e que o in ven tor cons ta ta po der ter en tre mãos um novo pro du to ou
pro ces so in dus tri al com al gum po ten ci al eco nó mi co, vai-se tor nan do tam bém cada 
vez mais evi den te o seu de se jo de ver apli ca das ou co mer ci a li za das as suas
in ven ções.

Assim que es tas apre sen tam con tor nos su fi ci en te men te de fi ni dos, a ge ne ra li -
da de dos in ven to res con tac ta dos aca ba en tão por pro ce der a um pri me i ro re gis to
de pro pri e da de in dus tri al para o ter ri tó rio na ci o nal (for te men te acon se lha do pela
pró pria Asso ci a ção Por tu gue sa de Cri a ti vi da de, à qual mu i tos se di ri gem em bus ca 
de acon se lha men to). O in tu i to não é ape nas ga ran tir os di re i tos so bre a in ven ção ou 
evi tar qual quer uti li za ção in de vi da da ide ia. Boa par te dos in ven to res, e em par ti -
cu lar os mais es co la ri za dos, de mons tra aliás pou ca con fi an ça em re la ção à ver da -
de i ra efi cá cia des te tipo de pro tec ção ju rí di ca em ca sos de li tí gio en vol ven do cri a -
do res in de pen den tes. As prin ci pa is ra zões apon ta das pren dem-se, por um lado,
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com o de se jo de fa ci li tar even tu a is ne go ci a ções com agen tes eco nó mi cos in te res sa -
dos na ex plo ra ção do in ven to e, por ou tro, com a per cep ção de que a pa ten te po de -
rá con fe rir uma ma i or cre di bi li da de ao cri a dor e às suas pro pos tas.

Eu pen sa va que quan do ti ves se a pa ten te aqui lo era meu e nin guém po dia fa zer nada.
Não é bem as sim, quan do co me cei a en trar no es que ma é que me aper ce bi. Se me co -
piarem o que é que eu pos so fa zer? Para mim a pa ten te deu-me… deu-me cre di bi li da -
de. Essa é a prin ci pal van ta gem da pa ten te.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

A gran de ma i o ria dos in qui ri dos afir ma ter pre ten di do es sen ci al men te ven der as
suas ide i as a ter ce i ros, ain da que mu i tos não ti ves sem qual quer no ção de fi ni da so -
bre os con tor nos exac tos do ne gó cio pre ten di do ou so bre o tipo de par ti ci pa ção que
gos ta ri am de vir a ter no de sen vol vi men to e apli ca ção do novo pro du to ou mé to do
in dus tri al. A am bi gui da de e apa ren te con tra di ção dos dis cur sos é, nes te pon to, a
tó ni ca do mi nan te, fac to que de i xa an te ver tam bém al gu ma di fi cul da de no de sen -
ro lar de qual quer ne go ci a ção.

Ape nas um pe que no gru po se mos tra mais cla ra men te in te res san do na hi pó -
te se de ex plo rar por con ta pró pria o seu in ven to. Ten de a tra tar-se de in ven to res
que, des cren tes em re la ção às pos si bi li da des de vir a efec tu ar um “bom ne gó cio”
com a ven da das suas pa ten tes, con si de ram — ao con trá rio da ma i o ria — ter já al -
gum know-how e ou tros re cur sos que lhes per mi tem avan çar di rec ta e au to no ma -
men te na ex plo ra ção eco nó mi ca das suas in ven ções. Com um nú me ro re du zi do de
in ven tos mas, fre quen te men te, com in te res se em vir a ex plo rar ou tras ide i as na
mes ma área, pro cu ram “en trar no mer ca do” e de sen vol ver as sim uma ma i or pro xi -
mi da de com ou tros agen tes do sec tor ou com os pró pri os uti li za do res dos seus pro -
du tos. Em mu i tos des tes exem plos, a fase ini ci al de con cep ção ha via aliás sido já
pa u ta da por um ma i or nú me ro de con tac tos jun to de di ver sos in ter lo cu to res, o que
po de rá ter fa vo re ci do uma mais cla ra no ção das efec ti vas po ten ci a li da des das suas
cri a ções.

Caso ven des se à X, eu te ria de lhes di zer tudo para eles fa bri ca rem e eles, en quan to
qui ses sem, da vam-me uma par te da qui lo que fa bri cas sem. Mas a par tir do mo men to
em que não qui ses sem mais eu sei que aqui lo aca ba va. E de po is, uma das con di ções
que eles pu nham era que eu não po dia di zer a nin guém que ti nha sido eu que in ven ta -
ra, aqui lo pas sa va por ter sido in ven ta do por eles. Era uma for ma, di zi am eles, de tor -
nar mais cre dí vel o pro du to e dar tam bém mais cre di bi li da de à em pre sa. Então eu já
só pen sa va: “se isto lhes dá cre di bi li da de a eles tam bém me po de rá dar a mim”. (…)
Além dis so, a ver da de é que eu te nho ou tras co i sas nes te cam po, e sei que po dia de -
sen vol ver mu i to mais co i sas in te res san tes. Qu e ria abrir ca mi nho, por que tam bém
sen ti que se ria ca paz de me tor nar em pre sá rio. Aca bei por ser um em pre sá rio por for -
ça das cir cuns tân ci as. Ten do eu a no ção que con se guia avan çar, ia per der a opor tu ni -
da de?
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)
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Em qual quer dos ca sos, ra ros são os in ven to res que não che gam a pro cu rar di vul -
gar de al gu ma for ma os seus in ven tos e as sim an ga ri ar po ten ci a is in te res sa dos na
sua ex plo ra ção (se jam es tes com pra do res, só ci os, ou ou tros). Tal não in va li da con -
tu do que nem to dos sa i bam exac ta men te como o fa zer, que nem to dos dis po nham
dos re cur sos ne ces sá ri os a tal pro cu ra ou, fi nal men te, que nem to dos co nhe çam o
mes mo su ces so.

Boa par te das es tra té gi as de sen vol vi das pe los in ven to res em aná li se ten -
dem a as sen tar, num pri me i ro mo men to, nas opor tu ni da des de di vul ga ção pro -
por ci o na das pela Asso ci a ção Por tu gue sa de Cri a ti vi da de, no me a da men te, na
par ti ci pa ção em fe i ras na ci o na is ou in ter na ci o na is da es pe ci a li da de e na even -
tu al pro jec ção me diá ti ca por essa via al can ça da. Mu i to em par ti cu lar para aque -
les que até en tão de sen vol ve ram os seus in ven tos num re gi me de ma i or iso la -
men to, es tas fe i ras são en ca ra das como lo cal pri vi le gi a do para um pri me i ro
con tac to com qua is quer ou tros agen tes e, de cer to modo, tam bém de va li da ção
das suas pro pos tas. Entre os res tan tes, a par ti ci pa ção nes tes even tos ten de a re -
ve lar-se me nos in te res san te, pa u ta da fre quen te men te ape nas pelo de se jo de ob -
ter de ter mi na dos ga lar dões que pos sam re for çar a cre di bi li da de do pro du to ou
pro ces so em ca u sa.

A as so ci a ção tem sido um bom tram po lim para os con tac tos. Até en tão eu pra ti ca men -
te não ti nha fa la do com nin guém. Va mos lá ver o que é que dá. Sem a as so ci a ção não
ha via apre sen ta ção em Ge ne bra, não ha via con tac to com ou tros in ven to res, tro ca de
in for ma ção. Isso fa ci li ta de cer to modo es ses con tac tos, cer tas ini ci a ti vas. Acho que se
ga nha mais co ra gem… E de po is, com as ex po si ções vêm tam bém os jor na lis tas. A co -
mu ni ca ção so ci al aju da.
(téc ni co de elec tró ni ca, 12.º ano de es co la ri da de, 31 anos)

Nas ex po si ções de in ven ções apa re cem lá mais cu ri o sos, pes so as que vão ver como é
que são cer tas co i sas, even tu al men te para fa ze rem tam bém… na ver da de, nun ca vi
nin guém fa zer gran des ne gó ci os lá… Qu an do mu i to é im por tan te pelo re co nhe ci -
men to. Até co me çar a ga nhar pré mi os era sem pre vis to como um “ma lu qui nho”! De -
po is dos pré mi os tudo co me ça a ser di fe ren te.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)

As ten ta ti vas de apre sen ta ção di rec ta dos in ven tos jun to de em pre sas li ga das
aos sec to res eco nó mi cos vi sa dos pela nova pro pos ta tec no ló gi ca são tam bém
bas tan te co muns, ain da que igual men te pa u ta das por uma for te taxa de in su -
ces so. Sem dis po rem, na ma i o ria dos ca sos, de qual quer con tac to pri vi le gi a do
no seio des sas or ga ni za ções, fre quen te men te, os in ven to res não che gam a
 obter qual quer res pos ta às suas car tas ou te le fo ne mas, ven do qua se sem pre re -
je i ta das as pro pos tas de re u nião por si for mu la das. E mes mo quan do um pri -
me i ro con tac to é pro por ci o na do (re gra ge ral, fa vo re ci do por al gu ma pro xi mi -
da de ao meio), os re sul ta dos ten dem a re ve lar-se, para a ma i o ria, pou co
sa tis fa tó ri os.
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A te sou ra que era uma co i si nha tão boa, man dei car tas para to das as cu te la ri as lá para
ao pé de Gu i ma rães… Nin guém me res pon deu, nin guém teve um pos tal zi nho para
me man dar. (…) Eu, con tac to pes so al com em pre sá ri os aca bei por ter mu i to pou co.
Foi só atra vés de car tas. Mas as em pre sas não que rem, não ar ris cam.
(car pin te i ro, 4.º ano de es co la ri da de, 67 anos)

Pro cu rei par ce i ros, pro cu rei gen te in te res sa da… Embo ra ini ci al men te, sei-o ago ra,
ain da não ti ves se to tal men te cla ro o que é que isto ia dar… Envi ei car tas de apre sen ta -
ção, ten tei mar car re u niões… não era fá cil no iní cio. Man dei mu i ta car ta que nun ca
ob te ve res pos ta. (…) Che guei a fi car à por ta de em pre sas… uma vez ouvi per fe i ta -
men te o por te i ro di zer: “olha mais um que pen sa que in ven tou a pól vo ra!” Nem se -
quer che guei a pas sar da por ta ria… de po is per ce bi que ti nha de me apro xi mar de
ou tra for ma.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos, ac tu al men te a co mer ci a li zar um dos 
seus in ven tos)

Apre sen tan do fre quen te men te so lu ções pou co con ven ci o na is para de ter mi na dos
pro ble mas e uti li zan do pro tó ti pos mu i to pou co so fis ti ca dos, al guns dos in ven to res 
aca bam por cons ta tar que os seus in ter lo cu to res não acre di tam nas suas pro pos tas,
con si de ran do-as, des de logo, so lu ções tec ni ca men te in viá ve is ou, pelo me nos, de -
sa jus ta das face àqui lo que ten de a ser dado como ad qui ri do em de ter mi na das áre as 
tec no ló gi cas ou em mer ca dos es pe cí fi cos. Este tipo de des con fi an ça, da qual nem
to dos te rão cla ra cons ciên cia, aca ba ain da por ser agra va do pelo fac to de mu i tos in -
ven to res — te men do có pi as in de vi das — ten de rem a es con der par tes sig ni fi ca ti vas 
da ex pli ca ção so bre os seus in ven tos.

Pois, eu che guei a ir à or dem dos mé di cos, quan do co me çou esta hi pó te se de isto vir a ser
apro va do pelo Infar med. (…) Ah, o que é que eu que ria? Qu e ria que eles sou bes sem dis -
to, sei lá… que me aju das sem. Eu fa lei com um mé di co que lá es ta va, no iní cio ele até es ta -
va a dar aten ção, a mos trar-se in te res sa do, mas de po is co me çou a le van tar pro ble mas, a
di zer que eu não po dia fa zer nada da qui lo como eu apre sen ta va, que não era as sim.
Acha va ele que eu, como não falo lá a lin gua gem dele, não pos so sa ber da sa ú de das pes -
so as. E de po is só di zia: “olhe que esta pa la vra está mal es cri ta…”. Às ve zes sai qual quer
co i sa mal, mas para mim isso não tem im por tân cia. Só que para ele, a cer ta al tu ra, pa re ce
que era o mais im por tan te. Eles não mos tra ram in te res se ne nhum e eu até me sen ti mal.
Só se pre o cu pa ram com os er ros, es ta va tudo mal… Nun ca mais os con tac tei, mas eles en -
ga nam-se, por que eu não lhes con tei tudo.
(téc ni co de me di ci nas al ter na ti vas, ex-elec tri cis ta-auto, 6.º ano de es co la ri da de, 52 anos)

Por ou tro lado, en con tran do-se numa fase de ex plo ra ção das efec ti vas hi pó te ses
co mer ci a is das suas in ven ções, nem to dos es ta rão em con di ções de avan çar pro -
pos tas con cre tas e bem fun da men ta das para ne go ci a ção. Iso la dos face às ló gi cas
do mi nan tes do mun do em pre sa ri al, mu i tos não te rão uma no ção bem fun da men -
ta da do pró prio va lor co mer ci al dos seus in ven tos, nem da me lhor for ma de do cu -
men tar as van ta gens acres ci das da sua apli ca ção. E al guns aca bam por con fir mar,
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já nes ta fase, pos sí ve is li mi ta ções das suas pro pos tas quan do en ca ra das do pon to
de vis ta co mer ci al.

Na al tu ra toda a gen te me di zia: “tu pede aí 50 mil con tos por isso, ou mais, por que
vale”. Eu, para ser fran co, nem sei bem quan to é que aqui lo po dia va ler. Aqui na as so -
ci a ção tam bém me di zi am que aqui lo era uma co i sa que ti nha mu i to mer ca do, é as sim
que eles di zem. Eu não sei, mas tam bém acho que sim.
(car pin te i ro, 4.º ano de es co la ri da de, 67 anos)

Eu fui ali à X por tu gue sa apre sen tar isto. Te le fo nei para lá a di zer que ti nha esta
 ideia… acho que an tes ti nha man da do uma car ta… Far tei-me de te le fo nar, que eu nes -
tas co i sas tam bém não de sis to à pri me i ra. Lá me re ce beu um se nhor, não che guei a sa -
ber o que é que ele era lá den tro, e ele dis se-me en tão que aqui em Por tu gal não
po di am com prar nada, que me da vam a mo ra da da sede na Ale ma nha, que lá eles é
que man da vam, eles aqui pa re ce que não fa zem es tes ne gó ci os. (…) Não, de po is nun -
ca che guei a en vi ar nada para a Ale ma nha. Não me ape te ceu, acho que aqui lo tam -
bém não ia dar em nada. E, as sim para a Ale ma nha… não já não me ape te ceu. Tam bém 
como é que eu ia fa zer? Era mu i to com pli ca do… E ago ra, como aqui lo era para car ros
a car bu ra dor, já nin guém pega.
(téc ni co de me di ci nas al ter na ti vas, ex-elec tri cis ta-auto, 6.º ano de es co la ri da de, 52
anos)

Agra van do to dos es tes obs tá cu los, es tes in ven to res ten dem ain da a de mons trar,
não ra ras ve zes, al gu ma di fi cul da de de ex pres são e de com pre en são das lin gua -
gens e con ven ções uti li za das pela ge ne ra li da de dos seus in ter lo cu to res nas em pre -
sas ou nou tras ins ti tu i ções, no me a da men te no que toca quer a ques tões de or dem
ci en tí fi co-tec no ló gi ca quer tam bém fi nan ce i ra ou ju rí di ca. A sua fra ca fa mi li a ri za -
ção com es tes do mí ni os, ali a da à au sên cia de qual quer tipo de au xí lio por par te de
ter ce i ros, tor na ain da mais di fí cil o es ta be le ci men to de pla ta for mas mí ni mas de en -
ten di men to du ran te esta fase ne go ci al, fa vo re cen do, pelo con trá rio, a cons tru ção
de bar re i ras ao diá lo go por par te da que les agen tes.

Vá ri os são, por tan to, os en tra ves sub ja cen tes ao de sen vol vi men to, por par te
da ge ne ra li da de dos in ven to res in de pen den tes con tac ta dos, de es tra té gi as de tra -
du ção efec ti va das suas pro pos tas tec no ló gi cas (Cal lon, 1986). Con fron ta dos com
es tas di fi cul da des e ci en tes de que a con ti nu a ção des te tipo de bus cas, sem ga ran tia 
de su ces so, exi ge re cur sos nem sem pre dis po ní ve is, mu i tos aca bam por de sis tir da
ide ia de ver al gum dia os seus in ven tos apli ca dos, ab di can do in clu si va men te dos
seus di re i tos de pro pri e da de. Em al guns ca sos, en con tram hoje no mer ca do pro du -
tos que se apro xi mam bas tan te dos por si pro pos tos, con fir man do que as suas pre -
ten sões não se ri am tão des ca bi das como al guns os fi ze ram acre di tar.

Uma úl ti ma per gun ta im põe-se en tão: qual o per fil do pe que no gru po da que -
les que al gum dia con se guem ver ace i tes os seus in ven tos? O que os dis tin gue da
ma i o ria, trans for man do-os nos exem plos úl ti mos de que, ain da hoje, é pos sí vel ter
al gum su ces so, mes mo não in te gran do qual quer gru po de in ves ti ga ção
or ga ni za da?
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Tra ta-se es sen ci al men te de in di ví du os com ní ve is de es co la ri da de re la ti va -
men te ele va dos, a ma i o ria dos qua is com fre quên cia uni ver si tá ria e nun ca com me -
nos de 11 a 12 anos de es co la ri da de. Com in ser ções pro fis si o na is al ta men te qua li fi -
ca das, ha vi am já de sen vol vi do de ter mi na dos con tac tos com o mun do em pre sa ri al
ou com prá ti cas de ne go ci a ção, fac to ao qual não terá sido alhe io o seu su ces so.

Já no que toca às áre as tec no ló gi cas ex plo ra das ou à apa ren te so fis ti ca ção téc -
ni co-ci en tí fi ca dos seus in ven tos, pou cas ou ne nhu mas di fe ren ças ha ve rá a re gis -
tar. A es cas sez de re cur sos fi nan ce i ros e lo gís ti cos im pe di rá, tam bém aqui, a even -
tu al apli ca ção de co nhe ci men tos e téc ni cas mais com ple xas. Se gun do os pró pri os
au to res, as suas pro pos tas re flec tem “ide i as mu i to sim ples” mas, aci ma de tudo,
for te men te adap ta dos ao con tex to ao qual se di ri gem.

No vas tec no lo gi as? Quer di zer, isto que eu te nho aqui não é pro pri a men te uma nova
tec no lo gia no sen ti do de uma co i sa mu i to com ple xa, que exi ja co nhe ci men tos mu i to
evo lu í dos. É uma ide ia mu i to sim ples, que uti li za co i sas que já se co nhe cem. Mas está
adap ta do ao fim a que se des ti na e não me pos so que i xar em ma té ria de ven das. Acho
que não é pre ci so ser uma co i sa mu i to so fis ti ca da para que se ven da, é pre ci so é que re -
sol va o pro ble ma, não acha?
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

O fac to de dis po rem de de ter mi na dos re cur sos cog ni ti vos ine ren tes à fre quên cia de 
ní ve is de es co la ri da de mais ele va dos pa re ce ser uma van ta gem acres ci da, mas es -
sen ci al men te porque es tes se po dem tra du zir no de sen vol vi men to de prá ti cas de
re co lha de in for ma ção mais alar ga das ou numa ma i or fa ci li da de de con tac to com
um le que mais di ver si fi ca do de in ter lo cu to res du ran te as di ver sas fa ses do pro ces -
so in ven ti vo. Boa par te des tes in ven to res re velou, des de o iní cio, um me nor iso la -
men to face a uma mul ti pli ci da de de fon tes de in for ma ção pos sí ve is. Embo ra, como 
os res tan tes, en fa ti zan do a “ex pe riên cia de vida” como prin ci pal fon te de ins pi ra -
ção, re cor re ram mais fre quen te men te à aju da de ter ce i ros no de sen vol vi men to das
suas ide i as e pro tó ti pos, pro cu ran do des de sem pre adap tá-los em fun ção das in di -
ca ções ve i cu la das por even tu a is uti li za do res e/ou pro du to res.

Eu ago ra ad mi to que no iní cio não fa zia ide ia ne nhu ma de como é que as pes so as vi -
viam de fac to. E de po is vi que não va lia a pena ten tar im pin gir a mi nha ide ia se não a
adap tas se mes mo às ne ces si da des das pes so as a quem ia ven der. Eu não per ce bia
nada, eles é que fo ram di zen do… Mes mo ao ní vel dos ma te ri a is que aca ba ram por ser
usa dos, nem ima gi na as al te ra ções. Sem isso, de fac to, nun ca ti nha che ga do ao pon to a 
que hoje che guei. Eu nun ca en ca rei isto como uma co i sa aca ba da, toda a gen te sabe
que os pri me i ros pro tó ti pos não va lem gran de co i sa, são ma ni fes ta ções de in ten ções,
são es pe lhos de ide i as em bru to, mas pou co mais.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

Nes se sen ti do, pa re cem ter apos ta do mais for te men te na qui lo que Usher (1954)
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de no mi na como a fase da “re vi são crí ti ca” dos in ven tos ou, nou tras pa la vras, na
sua re a dap ta ção aos con tex tos par ti cu la res em que se pre vê que es tes ve nham a ser
apli ca dos. Tal fac to po de rá es tar di rec ta men te as so ci a do a um co nhe ci men to re la ti -
va men te mais apro fun da do de tais con tex tos, pro por ci o na do pre ci sa men te pe los
re fe ri dos con tac tos; mas tam bém a uma mais cla ra no ção de que um pri me i ro pro -
tó ti po ten de a ser sem pre ne ces sa ri a men te ru di men tar, in com ple to e de di fí cil tra -
du ção ime di a ta para o mer ca do, pelo que o pro ces so in ven ti vo não aca ba por aí; ou
ain da à per cep ção, co mum a boa par te des tes in ven to res, de que se ria mais viá vel
não ten tar ven der uma pri me i ra pa ten te mas an tes ten tar ex plo rar a in ven ção por
con ta pró pria, ou even tu al men te com a aju da de par ce i ros (que pro ce des sem, por
exem plo, a al gu ma in jec ção de ca pi tal).

Na ver da de, a apli ca ção da ma i o ria des tes in ven tos deu-se atra vés de em pre -
sas cri a das para o efe i to pelo pró prio in ven tor. As bar re i ras fre quen te men te en -
fren ta das no con tac to com as or ga ni za ções em pre sa ri a is — des con fi an ça mú tua,
al gu ma in com pa ti bi li da de de “lin gua gens”, di fi cul da des de trans po si ção das pro -
pos tas in de pen den tes para sis te mas já con so li da dos — aca ba ram as sim, nes tes ca -
sos, por ser con tor na das.

Tal não in va li da que es tes in ven to res não te nham tido que de sen ca de ar in ten -
sos pro ces sos de ne go ci a ção e tra du ção dos seus in ven tos jun to de ou tros agen tes
(even tu a is só ci os, ins ti tu i ções que pu des sem apo i ar na cons tru ção e de sen vol vi -
men to de pro tó ti pos, or ga nis mos pú bli cos, ou tras em pre sas do sec tor, for ne ce do -
res, con su mi do res, etc.). Mas, a ava li ar pela in for ma ção re co lhi da atra vés das en -
tre vis tas, tra ta-se tam bém de in di ví du os que ten dem a re ve lar um me lhor do mí nio
das lin gua gens e con ven ções uti li za das no mun do em pre sa ri al ou en tre os profis -
sionais com ac ti vi da des re la ci o na das com os seus in ven tos, fru to pre ci sa men te da
sua in ser ção so ci o pro fis si o nal ou do re cur so a um le que mais alar ga do de apo i os e
fon tes de in for ma ção.

De mons tran do uma for te sen si bi li da de em re la ção à ne ces si da de de de sen ca -
de ar es tra té gi as de cre di bi li za ção das suas pro pos tas e de le gi ti ma ção das suas as -
pi ra ções, re ve lam tam bém uma me lhor com pre en são dos ele men tos que, no seu
dis cur so, po dem, ou não, re for çar aos olhos dos seus in ter lo cu to res um cer to des -
cré di to com que to dos pa re cem ver-se con fron ta dos. Re fe rem que “apren de ram” a
ma no brar a ima gem que pro jec tam de si e das suas pro pos tas, evi tan do cer tos mo -
dos de apre sen ta ção que jul gam mais co no ta dos com um cer to ama do ris mo, pro -
cu ran do uti li zar uma lin gua gem mais pró xi ma da uti li za da nos me i os empresa -
riais e/ou téc ni co-ci en tí fi cos e, por ve zes, es cu san do-se mes mo a re fe rên ci as so bre
o modo como as suas so lu ções téc ni cas fo ram ini ci al men te con ce bi das. A sua fa mi -
li a ri za ção pré via com de ter mi na das ter mi no lo gi as e con ven ções per mi tiu-lhes
cons tru ir pla ta for mas de en ten di men to in dis pen sá ve is à con cre ti za ção dos seus
ob jec ti vos.

Qu an do nós so mos con fron ta dos com essa des con fi an ça… às ve zes ir ri ta va-me so le -
ne men te. Mas de po is fui per ce ben do, fui me lho ran do a lin gua gem, os ter mos. No iní -
cio eu dis se a um de fi ci en te: “olhe, te nho um apa re lho…”. “Um apa re lho? O que você
tem é uma aju da téc ni ca!”. É o ter mo, e a par tir daí eu digo sem pre uma aju da téc ni ca.

142 Cristina Palma Conceição



Qu an do se diz que isto fo mos nós que fi ze mos olham com mu i to des dém. De for ma
que eu hoje já nem faço re fe rên cia a nada des se gé ne ro. É sem pre “nós”, nun ca digo
“eu fiz”. Ago ra co me cei a di zer que tí nha mos uma gama de pro du tos. E per ce bi que as 
pes so as acham mais cre dí vel. Qu an do nós fa la mos que isto foi fe i to à no i te… Já nin -
guém quer. O pro du to é o mes mo mas já nin guém quer. Di ga mos que fui obri ga do a
cri ar uma es tra té gia de apre sen ta ção. Eu par ti ci pei na im ple men ta ção em Por tu gal de
todo o ne gó cio da em pre sa onde tra ba lho. Fui ao es tran ge i ro, con tac tei com mu i ta
gen te. Ago ra faço o mes mo apli ca do ao meu ne gó cio.
(co or de na dor na ins ta la ção de es ta be le ci men tos co mer ci a is, 12.º ano de es co la ri da de,
52 anos)

Qu es ti o na dos so bre as suas even tu a is van ta gens com pa ra ti vas em re la ção a mu i -
tos ou tros, es tes in ven to res ten dem a en fa ti zar aci ma de tudo uma cer ta po li va lên -
cia e ca pa ci da de de adap ta ção que jul gam ca rac te ri zá-los. O fac to de con ju ga rem
di fe ren tes com pe tên ci as a di ver sos ní ve is, de con se gui rem mo bi li zar e ma ni pu lar
re cur sos, não só ao ní vel téc ni co mas tam bém ju rí di co e fi nan ce i ro, etc., são al guns
dos as pec tos apon ta dos pe los pró pri os como cha ve do seu su ces so — para além da
qua li da de e ade qua bi li da de dos seus in ven tos.

A qua li da de téc ni ca só por si pode nem di zer nada, ou nem in te res sar ao mer ca do. O
su ces so pas sa por ter al gu ma ca pa ci da de em pre sa ri al, por mí ni ma que seja, por que
sem di nhe i ro não há hi pó te se. E é aí que o es ta do por tu guês po de ria in ter vir. De po is,
cla ro que o fac to de eu ter uma for ma ção aca dé mi ca mais ele va da que al guns dos
meus co le gas aca ba por sig ni fi car al gu ma co i sa, não di rec ta men te no tipo de pro du to
que de sen vol vi (eu era ar qui tec to e isto não tem nada a ver com ar qui tec tu ra), mas
por que… sei lá, há uma cer ta gi nás ti ca men tal, tal vez uma ma i or des tre za nos con tac -
tos, por exem plo, quan do fui lá fora… Eu acho que o que me po de rá tor nar di fe ren te é
que eu te nho con se gui do até ago ra adap tar-me a qua se tudo. Eu sou in ven tor, sou em -
pre sá rio, sou ven de dor, tra to da con ta bi li da de, vou lá para ba i xo pro du zir. A cha ve é
mes mo a po li va lên cia. Não se pode ser só in ven tor.
(em pre sá rio, li cen ci a do em ar qui tec tu ra, 48 anos)

Considerações finais

A ob ser va ção do caso dos in ven to res in de pen den tes pa re ce tor nar par ti cu lar men te 
evi den tes os li mi tes de qual quer con cep ção uni ver sa lis ta e me ca ni cis ta dos pro ces -
sos de cons ti tu i ção de no vas tec no lo gi as. A ac tu a ção por aque les de sen ca de a da re -
ve la-se pro du to de cir cuns tân ci as sin gu la res, for te men te ins cri tas no tem po e no
es pa ço em que o in ven tor se en con tra e de pen den tes das tra jec tó ri as por este até en -
tão per cor ri das. Os re cur sos uti li za dos ao lon go das di ver sas fa ses do pro ces so in -
ven ti vo anun ci am-se es cas sos, li mi ta dos pela con di ção de out si der da ge ne ra li da de 
dos in ven to res in de pen den tes, mas con di ci o na dos tam bém pela ca pa ci da de
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par ti cu lar, por cada um ma ni fes ta da, no que toca à mo bi li za ção e in ter pre ta ção de
in for ma ções di ver si fi ca das. Os re sul ta dos al can ça dos es ta rão, as sim, lon ge de ser
ine vi tá ve is, pre vi sí ve is ou pas sí ve is de ser com pre en di dos em fun ção de cri té ri os
de ra ci o na li da de ab so lu ta.

A cons tru ção e ten ta ti va de afir ma ção de pro du tos ou pro ces sos in dus tri a is
fru to do tra ba lho in de pen den te mos tra-se, por ou tro lado, pa u ta da por um con jun -
to de es co lhas su ces si vas, mais ou me nos de li be ra das, que di fi cil men te po dem ser
con ce bi das como de cor ren tes em ex clu si vo de ques tões de or dem téc ni ca ou ci en tí -
fi ca. Pelo con trá rio, o in ven tor vai tra çan do — de acor do com a per cep ção par ti cu -
lar que tem da si tu a ção em que se en con tra — uma es tra té gia de ac tu a ção que ten de 
in va ri a vel men te a in te grar ob ser va ções, li mi tes ou po ten ci a li da des de na tu re za
he te ro gé nea. Qu es tões téc ni cas, eco nó mi cas, so ci a is, cul tu ra is, co mu ni ca ci o na is,
po lí ti cas e le ga is es tão pre sen tes, e con di ci o nam, quer a op ção por de ter mi na dos
pro ble mas, fon tes de in for ma ção, fer ra men tas e ma te ri a is, quer ain da a adop ção de 
de ter mi na dos me ca nis mos de pro tec ção ju rí di ca ou cer tas tác ti cas de di vul ga ção
ou ex plo ra ção dos in ven tos.

Fi nal men te, as pos si bi li da des de tra du ção efec ti va das pro pos tas des tes cri a -
do res anun ci am-se cla ra men te de pen den tes dos re cur sos (cir cuns cri tos) ao seu
dis por. De ci si va será, não só a ade qua bi li da de dos seus pro du tos ou mé to dos face
aos con tex tos a que es tes se di ri gem, mas tam bém a fa ci li da de, por cada um de -
mons tra da, no que toca à ma ni pu la ção de múl ti plas lin gua gens e con ven ções no
de cur so dos pro ces sos ne go ci a is. A cri a ção de pla ta for mas mí ni mas de co mu ni ca -
ção com uma sé rie de ou tros agen tes — em ge ral di fí cil, dado o usu al alhe a men to
dos in ven to res in de pen den tes em re la ção aos sis te mas tec no ló gi cos já ins ta la dos
ou o seu ba i xo grau de in clu são nos qua dros tec no ló gi cos do mi nan tes — afi gu ra-se 
ta re fa ab so lu ta men te fun da men tal.

Notas

1 Este ar ti go ba se ia-se em par te da pes qui sa re a li za da no âm bi to da pre pa ra ção da -
te se de mes tra do em co mu ni ca ção, cul tu ra e tec no lo gi as da in for ma ção (ISCTE),
sob ori en ta ção da pro fes so ra dou to ra Ma ria Edu ar da Gon çal ves e com o apo io fi -
nan ce i ro da Fun da ção para a Ciên cia e Tec no lo gia (atra vés de uma bol sa de mes -
tra do, apo io à dis ser ta ção). 

2 O prin ci pal im pul si o na dor des ta cor ren te terá sido Ja cob Schmo ok ler, em Inven ti on 
and Eco no mic Growth, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1966, ci ta do em Ba sal -
la, 1988: 113-5; Ro sen berg, 1982: 17-8; ou John son, 1975: 36-7. 

3 So bre esta abor da gem con sul tar La u dan (1984), Mac ken zie e Wajc man (1985),
 Rosenberg (1994) e Sti e gler (1994). 

4 Vá ri os au to res têm vin do pre ci sa men te a sa li en tar que a ên fa se con fe ri da à su pos ta 
li ga ção di rec ta en tre ciên cia e tec no lo gia pode ter vin do a obs cu re cer, na li te ra tu ra
es pe ci a li za da, a uti li za ção de ou tras fon tes igual men te de ci si vas na cri a ção de
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in ven ções téc ni cas — como os co nhe ci men tos de or dem tá ci ta, a ex pe riên cia de
apli ca ção in dus tri al, o con tac to com os uti li za do res/con su mi do res ou a pró pria ca -
pa ci da de de ra ci o cí nio ló gi co dos in di ví du os (Ro sen berg, 1982, 1994; Mac ken zie
e Wajc man, 1985; Wo ol gar, 1996; Ba sal la, 1988: cap. III; Sti e gler, 1994; La u dan, 1984; 
en tre ou tros). O his to ri a dor eco nó mi co Nat han Ro sen berg afir ma ain da: “(…) uma
aná li se pro fun da da mu dan ça tec no ló gi ca, mes mo nas cha ma das in dús tri as
high-tech, não pode avan çar sem que se ace i te como fac to fun da men tal que o avan -
ço tec no ló gi co é o so ma tó rio de di ver sos fac to res, en tre os qua is a ori en ta ção da
ciên cia é ape nas um de les” (1994: 3). 

5 Vejam-se as re fle xões de John son (1975), Ro sen berg (1994) ou Rut tan (1959). 
6 A edi ção das co lec tâ ne as The So ci al Sha ping of Tech no logy, em 1985, por Mac ken zie

e Wajc man, e The So ci al Cons truc ti on of Tech no lo gi cal Systems, em 1989, por Bij ker,
Hug hes e Pinch, mar ca de ci si va men te a afir ma ção des ta nova abor da gem.
Vejam-se ain da, en tre ou tros, Bij ker e Law (1992), Cal lon (1986), Law (1987), Law
e Cal lon (1988), Bran ni gan (1981), Webs ter (1991), Wo ol gar (1996). De des ta car tam -
bém, pelo pi o ne i ris mo da sua obra, é Usher (1954). 

7 Nas co lec tâ ne as edi ta das por Bij ker, Hug hes e Pinch (1989) e por Bij ker e Law
(1992), en tre ou tras, é des ta ca da a exis tên cia de três apro xi ma ções teó ri co-me to do -
ló gi cas dis tin tas: uma pri me i ra, de cor ren te mais di rec ta men te dos es tu dos re cen tes 
da so ci o lo gia do co nhe ci men to ci en tí fi co, co nhe ci da como a abor da gem so ci al
cons tru ti vis ta da tec no lo gia e pro ta go ni za da por so ció lo gos como Wi e be Bij ker,
Tre vor Pinch ou Do nald Mac ken zie; uma se gun da, avan ça da par ti cu lar men te pelo
his to ri a dor Tho mas Hug hes, que tra ta a tec no lo gia uti li zan do a me tá fo ra do “sis te -
ma”; e fi nal men te, a pro pos ta as so ci a da ao tra ba lho de Mi chel Cal lon, Bru no La -
tour e John Law, usu al men te de no mi na da como ac tor-net work the ory. Adop tan do
prin cí pi os epis te mo ló gi cos li ge i ra men te di fe ren tes, es tas pro pos tas di ver gem, fun -
da men tal men te, quan to à na tu re za e pa pel de sem pe nha do pe los ac to res so ci a is (ou 
“hu ma nos”, na ter mi no lo gia de Cal lon) no pro ces so de cons ti tu i ção das tec no lo gi -
as e na in fluên cia (de ci si va ou não) dos re cur sos pré vi os de ti dos por cada um no
de cur so dos pro ces sos ne go ci a is. 

8 O con ce i to de sis te ma tec no ló gi co ba se ia-se no prin cí pio se gun do o qual, na so ci e -
da de con tem po râ nea, qual quer pro du to ou pro ces so in dus tri al se en con tra sem pre
in te gra do num vas to con jun to de ele men tos pro fun da men te in ter de pen den tes
e não ex clu si va men te téc ni cos, en tre os qua is se po dem ci tar ar te fac tos fí si cos, mé -
to dos de pro du ção, re des de co mu ni ca ção, sis te mas de or ga ni za ção, re gu la men tos,
es tra té gi as de mer ca do, pes so as, etc. (Hug hes, 1989a e1989b). Cada ele men to man -
tém com os res tan tes uma for te in ter-re la ção, for man do um con jun to es tá vel e co e -
ren te — um sis te ma — que evo lui num de ter mi na do período de tem po, gra ças
a per ma nen tes re a jus ta men tos nos seus com po nen tes, e que se adap ta ain da às vá -
ri as di men sões da so ci e da de em que se in te gra. 

9 A ex pres são sa liên cia in ver sa re me te para uma ana lo gia com o ali nha men to de
uma fren te de ba ta lha. A exis tên cia de fa lhas ou de gru pos que se guem fora da li -
nha (atra sa dos ou adi an ta dos) tor na mais vul ne rá vel o con tin gen te (Hug hes,
1989a: 72). Entre os vá ri os exem plos ci ta dos Hug hes re fe re: “Num sis te ma eléc tri -
co, os en ge nhe i ros po dem mu dar as ca rac te rís ti cas de um ge ra dor para me lho rar
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a sua efi ciên cia. Então um ou tro com po nen te do sis te ma, como um mo tor, pode
pre ci sar de ver al te ra das as suas ca rac te rís ti cas — re sis tên cia, vol ta gem ou am pe -
ra gem — de modo a me lhor fun ci o nar com o ge ra dor. Até isso ser fe i to, o mo tor
man tém-se como uma sa liên cia in ver sa” (Hug hes, 1989b: 73). 

10 Tal como Mi chel Cal lon (1989; Law e Cal lon, 1988), Law de fen de que as tec no lo gi -
as são cons ti tu í das atra vés da cons tru ção e ma nu ten ção de uma rede onde se con -
ju gam e ac tu am um nú me ro in de ter mi na do de en ti da des he te ro gé ne as — uma
“rede de ac tan tes”. Numa po si ção que tem le van ta do ace sa po lé mi ca (cf. Pinch
e Bij ker, 1989; Mac ken zie, 1989; Coll yer, 1997; Wil li ams e Edge, 1996), Law e Cal lon 
pro cu ram de fen der o prin cí pio da si me tria ge ne ra li za da, se gun do o qual não deve
ha ver qual quer tipo de dis tin ção ana lí ti ca en tre os di ver sos ac tan tes numa rede,
qual quer que seja a sua na tu re za. “O mes mo tipo de aná li se deve ser fe i ta a to dos
os com po nen tes de um sis te ma, se jam es tes hu ma nos ou não” (Law, 1989: 132). 

11 Em pa í ses como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a Ale ma nha ou a Fran ça, a per cen -
ta gem de pa ten tes atri bu í das a in ven to res in de pen den tes, que ron da va na pri me i ra 
dé ca da do sé cu lo XX os 80%, veio a de cres cer con ti nu a men te, atin gin do va lo res na
or dem dos 20 % nos anos 80 (Whal ley, 1991). 

12 O Bo le tim de Pro pri e da de Indus tri al é uma pu bli ca ção men sal onde cons tam to dos os
pe di dos de pro tec ção da pro pri e da de in dus tri al re gis ta dos em Por tu gal no pe río do 
cor res pon den te. Há três ti pos de re gis to pos sí ve is: a pa ten te na ci o nal, a pa ten te eu -
ro pe ia e a pa ten te in ter na ci o nal. As duas úl ti mas são de mo da li da des de re gis to
cen tra li za do, ain da fra ca men te uti li za das em Por tu gal, que pre ten dem es sen ci al -
men te fa ci li tar os pro ces sos de ob ten ção de pro tec ção nos di ver sos pa í ses eu ro pe us 
ou mun di a is (INPI, 1997). Uma vez que es tas mo da li da des são ge ri das por or ga nis -
mos cen tra li za dos, em Por tu gal o INPI só for ne ce da dos re la ti vos à pa ten te na ci o -
nal (mo da li da de de re gis to que visa a ob ten ção de um pri me i ro tí tu lo de pro pri e -
da de in dus tri al vá li do ape nas no ter ri tó rio na ci o nal). 

13 O pró prio in su ces so que mar ca fre quen te men te as ten ta ti vas de efec ti va apli ca ção
eco nó mi ca e so ci al des te tipo de in ven ções pode ser en ca ra do como um as pec to
que re for ça o in te res se ana lí ti co des te ob jec to de es tu do, à se me lhan ça aliás do que
tem vin do a ser apon ta do no âm bi to das re cen tes abor da gens da so ci o lo gia do co -
nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. Veja-se em par ti cu lar o cha ma do “pro gra ma
for te” de Blo or (cf. Zu cher man, 1988; Mar ti nez, Ávi la e Cos ta, 1994; Pinch e Bij ker,
1989). 

14 A Asso ci a ção Por tu gue sa de Cri a ti vi da de tem vin do, des de a dé ca da de 70, a pro -
cu rar apo i ar os in ven to res in de pen den tes por tu gue ses, pres tan do es cla re ci men tos
so bre o tipo de pro tec ção le gal a que es tes po dem re cor rer, pro cu ran do di vul gar as
suas in ven ções e as sim pro mo ver o seu con tac to com di ver sas en ti da des (em pre -
sas, or ga nis mos da ad mi nis tra ção pú bli ca, etc.), ten do em vis ta uma even tu al apli -
ca ção dos in ven tos. Se gun do in for ma ções re co lhi das jun to de téc ni cos do INPI,
gran de par te dos ti tu la res de pro pri e da de in dus tri al em nome in di vi du al são por
es tes acon se lha dos, quan do do pri me i ro con tac to com aque les ser vi ços, a pro cu rar
a APC em bus ca de apo io e in for ma ção. A as so ci a ção pro ce de tam bém a uma pri -
me i ra ava li a ção da efec ti va na tu re za in ven ti va das cri a ções pro pos tas pe los in ven -
to res que a pro cu ram (sua ori gi na li da de, in ven ti vi da de e apli ca bi li da de), o que
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pres su põe que, em prin cí pio, não se rão in clu í dos na aná li se au to res de pro du tos
ou pro ces sos não sus cep tí ve is de se rem con si de ra dos como in ven ções. 

15 Pro cu rou-se en con trar, en tre os en tre vis ta dos, a ma i or he te ro ge ne i da de pos sí vel
em ter mos de ida de, con di ção so ci o pro fis si o nal, tipo de in ven ções e pro ces sos in -
ven ti vos ou ne go ci a is. 

16 Qu a dros su pe ri o res e di ri gen tes de em pre sas ou da ad mi nis tra ção pú bli ca, es pe ci -
a lis tas de pro fis sões in te lec tu a is e ci en tí fi cas e al guns téc ni cos es pe ci a li za dos de ní -
vel in ter mé dio com ele va dos ní ve is de qua li fi ca ção.
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