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Resumo:
Este  estudo  tem  por  objetivo  analisar  a  produção  de  conhecimento  realizada  por
pesquisadores  brasileiros  que  atuam  na  área  das  mudanças  climáticas.  Trata-se  de
explorar as articulações necessárias e mobilização de redes que cientistas da área de
ciências exatas realizam com a estrutura política, social e econômica, as quais perpassam
o tema em questão,  residindo o enfoque deste estudo no trabalho de construção do
conhecimento sobre mudanças climáticas. Para tanto, este ensaio se valeu de pesquisas
essencialmente  bibliográficas  e  documentais  (materiais  sem  tratamento  analítico)  a
respeito do assunto em uma perspectiva metodológica que envolve a Teoria Ator-Rede. À
guisa de conclusão, observou-se que o pesquisador mobiliza diversas redes de contatos,
sobretudo  presentes  na  sua  trajetória  de  formação  acadêmica,  além  de  observar  a
importância  da  política  interna  do  Estado  que  tem papel  importante  na  condução  de
agências financiadoras nacionais, conferindo ao investigador um papel de “sociólogo” ao
se posicionar perante diversas entidades familiarizadas com pesquisadores das ciências
humanas.

Palavras-chave:  Teoria  Ator-Rede,  Mudanças  Climáticas,  Ciências  Naturais,  Ciências
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INTRODUÇÃO

 Há uma preocupação que percorre campos científicos, políticos, midiáticos e a

própria população. Trata-se das consequências oriundas das mudanças climáticas. Esta,

por  sua  vez,  para  ser  entendida,  deverá  primeiramente  ter  esclarecidos  seus

componentes, para que, posteriormente seja analisada através de uma rede que interliga

diversas esferas e elementos heterogêneos – humanos e não humanos.
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Nesse sentido, este estudo, com base na teoria ator-rede, se propõe compreender

como são construídos os fatos em mudança climática, ou seja, como são empreendidos

os diálogos entre cientistas e a sociedade, uma vez que as mudanças climáticas, através

de seus modelos de previsões, anunciam que haverá dificuldades, inclusive na produção

de alimentos no planeta, em longo prazo.

Assim, o foco não está no conhecimento produzido por cientistas sobre as causas

e consequências das mudanças climáticas, embora seja necessário caracterizá-las neste

estudo para melhor compreensão do trabalho de sociólogo empreendido pelos cientistas

em eventos, congressos e seminários acadêmicos.

Desta  forma,  tratar-se-á  do  esforço  destes  cientistas  e  demais  atores  que  se

empenham nas  pesquisas  em mudanças  climáticas  para  levar  este  conhecimento  às

esferas  “não  científicas”,  como  a  sociedade  civil,  através  da  transformação  deste

conhecimento em políticas públicas. Isto é, será analisada a constituição do processo de

transformar o conhecimento científico da mudança climática – causas e consequências –

em políticas públicas, tendo nos cientistas naturais a preocupação social e política das

suas descobertas.

TEORIA ATOR-REDE

Os estudos de ciência e tecnologia revelando novos campos de estudo

A história das ciências sociais, sobretudo da sociologia, passou por um momento

em  que  houve  uma  preocupação  de  seus  fundadores  em  lhe  atribuir  um  estatuto

científico. Isso significa que esta ciência “nova” na época deveria se valer do mesmo rigor

metodológico pelo qual  as ciências naturais assentaram seu conhecimento (Durkheim,

1978). Em termos de classificação, essa busca por critérios científicos rigorosos esteve

presente em toda a sociologia conhecida como moderna, em que autores como Bourdieu,

Passeron e Chamboredon (2004) tentaram aperfeiçoar a postura do pesquisador social

através de uma vigilância epistemológica, entre outros pré-requisitos indispensáveis para

a investigação sociológica.

Além deste aspecto de busca por uma suposta aproximação de um conhecimento

mais verdadeiro possível dentro do conhecimento sociológico, outro aspecto importante

da  sociologia  clássica  que  perdura  em  grande  parte  em  algumas  perspectivas  é  a

separação  entre  o  mundo  social  e  o  mundo  natural.  Aqui,  as  ciências  sociais  não

dialogam com as da natureza, conferindo uma noção de completa ruptura – o sujeito de



um lado e o objeto de outro -, uma vez que as ciências da natureza foram entendidas

como exatas e não tiveram a atenção de sociólogos destas gerações.

Aqui residem alguns apontamentos iniciais realizados pela Teoria Ator-Rede (TAR),

pois outros autores como Bruno Latour, John Law e Michel Callon, a partir dos anos 80,

repensaram estes posicionamentos adotados pelos sociólogos e romperam as barreiras

colocadas entre as ciências social e natural e, ao elegerem a ciência e a tecnologia como

universos de análise, inauguraram uma nova forma de fazer sociologia, bem como de

resgatar conhecimentos sociológicos já produzidos por cientistas das áreas consideradas

irredutíveis às das humanidades.

Enquanto na sociologia clássica se separa indivíduo e sociedade, ciências naturais

e ciências sociais, e existe uma preocupação com a aproximação com o conhecimento

mais verdadeiro possível, a Teoria Ator-Rede  faz uma distinção bem menos marcada do

que a preconizada pela sociologia clássica entre estes dois  tipos de ciência,  nem de

elementos humanos e não-humanos, muito menos está preocupada com os critérios de

verdade, da mesma maneira que a sociologia clássica esteve, uma vez que a Teoria ator

rede observa que o diálogo entre as ciências pode ser bastante produtivo. Trata-se, aqui,

de tecer uma rede incluindo atores humanos e não humanos - por isso é heterogênea -

pois reconhece a agência do objeto, seja ele um cabo de cobre, um míssil, uma bicicleta,

ou quaisquer outros que sejam relevantes na rede em questão. Ou seja, deslocou-se a

atenção apenas do que é considerado humano e social para que fosse possível atentar à

materialidade que também interfere na realidade em questão, por isso o interesse nos

critérios de sucesso ou fracasso de um artefato (Bijker, 2012).

Este olhar diferenciado para o objeto se  opõe  à  tendência  deste  ser  tomado

como um fim em si mesmo, ou seja, acabado, neutro. Esta perspectiva de análise salienta

que estes objetos foram construídos de certa maneira que ao se estudar a construção

deste objeto ou, até mesmo, fato científico, fica evidente a complexidade dos arranjos,

sejam políticos, seja de poder que culminou na estabilidade do objeto/fato em questão.

Neste  sentido,  a  sociologia  de  Bruno  Latour  e  Woolgar  (1997)  se  debruça  na

construção dos fatos científicos, ou seja, a ciência foi  majoritariamente vista como um

conhecimento neutro e acabado, dando pouco espaço para controvérsias, logo a análise

da  ciência  pronta  não  evidencia  toda  a  estrutura  de  poder  (Foucault,  1975)  e  os

dispositivos mobilizados pela rede de actantes3 que culminaram no acabamento de certo

fato e/ou artefato. Para isso, Latour (1997; 1998) sugere que a sociologia investigue o

momento pelo qual  o conhecimento é construído, seja em um laboratório,  seja sendo

negociado com outros agentes externos que permeiam o fato científico. 



Os estudos de ciência e tecnologia, nesta perspectiva, podem se configurar em

importantes ferramentas de investigação sociológica, já que a tecnologia não se refere

apenas ao processo de nascimento de uma ideia (um invento) até sua comercialização

(uma inovação),  já  que as  análises  sociológicas,  econômicas e  tecnocientíficas  estão

envoltas em um “tecido sem costuras” (Callon, 1998 apud Hughes). 

A novidade  trazida  por  estes  autores  se  refere  ao  fato  de  que  acompanhar  a

criação de uma inovação tecnológica viabiliza a observação dos atores envolvidos e que

culminaram no sucesso ou fracasso deste invento, a exemplo da inclusão do carro elétrico

na França, em que atores como os consumidores, movimentos sociais e ministérios –

estes  últimos  como  entidades  familiarizadas  com  o  sociólogo  –  foram  de  extrema

importância para definir o destino do invento. 

Na tentativa de engenheiros responderem sobre o destino do automóvel tradicional

na França de 1973, estes estariam esbarrando em questões conhecidas da sociologia,

como as de consumo e, por isso, articulam um trabalho que Callon (1998) convencionou

denominar como de “engenheiros-sociólogos”.

Tendo em vista viabilizar a análise de uma tecnologia, a teoria ator-rede pretende

possibilitar estas investigações, uma vez que se refere a uma concepção de associações

heterogêneas: humanos, instituições, entre outros elementos não humanos. Nas palavras

de  Callon  (1998,  p.  156),  “ator-rede  é,  simultaneamente,  um  ator  cujas  atividades

consistem em entrelaçar elementos heterogêneos em uma rede que é capaz de redefinir

e  transformar  aquilo  que  está  feito”4.   Isso  significa  que  por  trás  de  cada  uma  das

entidades que se encontram associadas está implícito mais um conjunto de entidades

dispostas de maneira mais ou menos efetiva. Estas, por sua vez, não podem ser vistas ou

conhecidas até que sejam desmanchadas. 

Com isso, Law (1986) observa que existe uma dinâmica que atores em rede se

esforçam para fazerem com que outros agentes e objetos sejam dominados a ponto de

realizar o que se deseja. Isso quer dizer que a análise aqui reside em compreender como

determinados  atores/fatos científicos tornam-se dominantes e/ou aceitáveis pela maioria.

Isso  foi  demonstrado  empiricamente  por  Latour  (1998)  no  caso  do  desejo  da

administração de um hotel que seus hóspedes deixassem a chave do respectivo quarto

na recepção, no entanto, apenas o discurso e os avisos na parede não foram suficientes

para conduzir a conduta do hóspede. Isso fez com que se colocasse no chaveiro um

material pesado, causando desconforto em carregar. Isso significa que há, por parte de

um actante, o desejo de que a chave seja entregue na saída, desta forma, mobilizou-se

uma rede heterogênea de elementos – chaveiro pesado, anúncios em cartazes e discurso



– para que o comportamento  do hóspede estivesse de acordo com o solicitado pela

recepção do hotel. 

Com isso, a Teoria Ator-Rede se utiliza do estudo de como é construído o fato

científico  (ou  uma  inovação),  ou  seja,  abrir  uma  caixa  preta,  para  que  seja  possível

evidenciar  a  estrutura  pela  qual  perpassa  o  poder  que  culminará  em  um

fato/artefato/política pública a ser concretizada (ou estabilizada). Portanto, o texto a seguir

trata  da  produção  de  conhecimento  em  mudanças  climáticas  para  seja  possível

compreender a rede de elementos heterogêneos mobilizada por cientistas.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS:

Elementos humanos e não humanos na elevação de temperaturas

Para que se torne inteligível o diálogo entre a Teoria Ator-Rede com o tema das

mudanças climáticas será necessário um breve esclarecimento de conceitos chaves que

norteiam este eixo de pesquisa, como efeito estufa, aquecimento global e a diferenciação

do que sejam mudanças climáticas e variações climáticas, visto que existem diferenças

significativas entre elas.

Os gases de efeito estufa (GEEs) estão concentrados na atmosfera. Por sua vez,

altas  concentrações  destes  gases  são  capazes  de  elevar  a  temperatura  global,  no

entanto, a existências de gases diversos são capazes de proporcionar outros efeitos mais

complexos. Um deles é o clorofluorcarboneto (CFC) que, embora seja capaz de gerar o

efeito  estufa  eles  podem  refletir  a  radiação  solar,  que  significa  uma  capacidade  de

resfriamento do planeta. Os gases do efeito estufa são formados, basicamente por vapor

d'água, dióxido de carbono (CO2), gás metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), em que as

atividades humanas têm papel fundamental na emissão desses três gases, uma vez que

desde a atividade industrial se registra altos índices de concentrações destes gases na

atmosfera devido à utilização de energia fóssil, como petróleo e o gás natural. Além disso,

as  atividades  agrícolas  também  são  responsáveis  pela  emissão  destes  gases  na

atmosfera. Em outras palavras, esta poluição que é reconhecida por ser de escala global,

visto que as emissões ocasionadas em determinados lugares circulam pela atmosfera,

afetando demais regiões, atua como um cobertor que inviabiliza a saída desses gases

para o espaço, culminando no aumento de temperatura (Goldenberg, 2000).

O aquecimento global trata da elevação da temperatura média do planeta. Há a

constatação de que o efeito estufa e o aumento da atividade solar sejam os responsáveis.



Este aumento de temperatura pode gerar diversas alterações sobre a vida na Terra, e os

estudos  que  pretendem um controle  a  longa  distância,  preveem que  dependendo  do

aumento ao longo dos anos, cerca de 70% de espécies animais podem ser extintas.

Assim, as mudanças climáticas, na perspectiva de Tílio Neto (2010, p. 43), “são

alterações  anormais  do  clima,  tanto  naturais,  quanto  antrópicos”,  enquanto  que  as

“variações  climáticas  são  as  alterações  naturais  e  normais  do  clima”.  Neste  sentido,

importa aqui o fato de que o efeito estufa conduz ao aquecimento global que, por sua vez,

leva às mudanças climáticas.

O sistema climático  da  Terra  é  extremamente  complexo.  Existem controvérsias

científicas que tentam explicá-lo. Uns o concebe como o conjunto de outros subsistemas

como a atmosfera (gases, partículas e vapor de água), a criosfera (que seria a parte fria

da Terra),  a hidrosfera (água subterrânea e a da superfície), a superfície terrestre (os

diversos tipos de solo) e a biosfera (todos os seres vivos que habitam o planeta). Além

destes  subsistemas,  a  radiação solar  é  levada em consideração na compreensão do

clima. Esta radiação solar é indispensável, pois é responsável pela luz e calor necessários

para os subsistemas supracitados. A Terra absorve a radiação solar e devolve para o

espaço refletindo pela atmosfera e superfície da terra, além dela mesma emitir radiações

para o espaço. O desequilíbrio da entrada e saída de energia da Terra é o que conduz às

alterações nos sistemas climáticos (Tílio Neto, 2010).

Ainda,  a  Teoria  de  Gaia  apresentada por  James Lovelock  entende a Terra  como um

organismo  vivo  agindo  sistematicamente,  o  que  contraria  o  entendimento  da  Terra

separada por esferas (Sulaiman, 2011).

Dentro  da  teoria  que  divide  a  Terra  em  esferas,  existem  diversos  fenômenos

responsáveis por desequilibrar a entrada e saída de radiação no planeta que conduz tanto

ao resfriamento quanto ao aquecimento da Terra. São fenômenos de ordem natural (não

humana, como a atividade solar, as alterações na órbita da Terra e variação climática

natural)  ou  antrópicos  (humana,  como  aerossóis  e  efeito  estufa).  Mas  é  importante

observar que estes elementos atribuídos à ação humana, eram caixas pretas. 

Os  fenômenos  não  humanos  no  quadro  de  interferência  no  clima  podem  ser

descritos sucintamente como a atividade solar, que acompanha um ciclo de 11 anos pelos

quais variam o aumento e diminuição de radiações emitidas pelo sol. A órbita da Terra se

altera a cada 100 mil anos, variando de circular para elíptica, alterando a forma igual ou

desigual  pela  qual  é  aquecido  o  planeta.  Ainda,  o  clima  terrestre  que  é  fruto  das

interações dos subsistemas climáticos possui transformações que são regulares a cada

ciclo.



Já os aerossóis e os gases de efeito estufa são internos, ou seja, partem da Terra e

sua intensificação é fruto das atividades humanas, uma vez que também possuam causas

naturais. Para alguns cientistas, os aerossóis - alguns deles - podem diminuir a radiação

solar lançada sobre o planeta. Enquanto que os gases de efeito estufa facilitam a entrada

da  radiação  solar,  mas  dificulta  a  saída  das  que  são  emitidas  pela  Terra,  gerando

concentração  de  calor  (Nobre,  Marengo,  Sampaio,  Betts,  Kay,  2011).  Assim,  alguns

cientistas apontam que fatores humanos são os maiores responsáveis pelas mudanças

climáticas não naturais e anormais, uma vez que 65% das emissões de gases de efeito

estufa pelas atividades humanas são dos setores de geração e consumo de energia, que

contempla 24% das emissões, seguido das indústrias e transportes  (14% cada). O que

não está relacionado à energia (35%) está a forma de uso da terra (18%) e agricultura

(14%) (Tílio Neto, 2010). !!br0ken!!

Assim  sendo,  pesquisadores  da  temática  de  mudanças  climáticas  não  apenas

investigam a medição da temperatura dos oceanos ou o ar existente nas geleiras ao longo

dos anos. Ou seja, a escolha do lugar de investigação, a escala utilizada para conduzir as

medições, as leituras/autores que os cientistas utilizam, os parâmetros definidos, entre

outros  componentes  que  integram  a  estrutura  da  pesquisa  conduzida,  por  si  só  já

incorporam  a  discussão  sobre  mudanças  climáticas.  Ainda,   Precisam  convercer  a

comunidade científica  de  que aqueles  resultados  obtidos  são “fidedignos”.  Em outras

palavras, eles atuam como “sociólogos”, tendo os espaços de Congressos, Seminários e

Eventos científicos por excelência para dialogarem política e socialmente.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM REDE HETEROGÊNEA DE ACTANTES

O trabalho de sociólogo dos pesquisadores das ciências naturais

O mundo passou a considerar as discussões ambientais por volta de 1940, dentro

da ONU, com a UNESCO como responsável por abordar as questões que envolviam meio

ambiente  em  diversas  reuniões  internacionais.  A  principal  delas,  a  Conferência  de

Estocolmo em 1972 fez emergir resultados deveras importantes no cenário mundial:  A

Declaração de  Estocolmo,  o  Plano de  Ação  (recomendações para  os  países)  e  uma

agência especializada que fosse capaz de implementar o Plano de Ação, denominada

PNUMA,  espaço  que  concentrou  as  questões  ambientais  antes  tratadas  por  outras

agências isoladas (Tílio Neto,2010). 

Embora  a  ONU  liderasse  as  agências  responsáveis  por  estruturar  a  ordem



ambiental internacional foi necessário a atuação e Ongs e de um maciço conhecimento

científico a respeito do meio ambiente. Por conseguinte, a segunda maior organização

pós  Estocolmo  tratou  da  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento, amplamente conhecida por ECO 92, RIO 92 ou Cúpula da Terra em

1992. Entretanto, outros movimentos paralelos aconteciam no mesmo espaço e tempo,

onde movimentos sociais e ONGs criticavam esta Conferência, uma vez que as questões

ficavam a mercê dos Estados. Mas a questão aqui é que a sociedade civil  conseguiu

contribuir  ao  levarem  à  incorporação  de  temas  nas  pautas  da  Conferência.  Como

observaram Collins e Pinch (2010) ao analisar controvérsias tecnológicas, mostraram que

o conhecimento leigo poderia ser tão importante quanto o conhecimento de experts no

caso das investigações sobre HIV/Aids nos Estados Unidos, em que destacou o papel dos

movimentos  sociais  e  a  apropriação  de  conhecimento  científicos  que  até  então  era

considerado privilégio de quem possuía certificação acadêmica.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima se originou da

ECO 92. No entanto, no que tange às mudanças climáticas, em 1988 o PNUMA e a

Organização Meteorológica Mundial (OMM) – agências da ONU – estabeleceram o IPCC

(Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  em que em língua portuguesa significa

Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima). A principal atribuição do IPCC era

trazer conhecimentos científicos sobre mudanças climáticas que pudessem auxiliar  na

criação  de  políticas  públicas.  Neste  documento  estão  reunidos  diversos  modelos

desenvolvidos por instituições do mundo (Nobre, Marengo, Sampaio, Betts, Kay, 2011). 

Nesta transição em que o conhecimento científico culmina em política pública, pode

ser entendido  da mesma maneira em que uma ideia de tecnologia transforma-se em uma

inovação  (Law,  1998).  Isto  é,  neste  caso,  houve  preocupações  de  que  as  pesquisas

consideradas  “sérias”  estivessem  sendo  misturadas  com  convicções  de  grupos

ambientalistas. O fato é que as questões referentes ao clima ultrapassam as paredes dos

laboratórios em que são realizadas as pesquisas, pois têm estreita relação com interesses

políticos dos governos dos Estados. 

Nesta conjuntura, o IPCC é tido como um “corpo científico, portanto as informações

que  ele  divulga  são  baseadas  em  evidências  científicas  e  refletem  pontos  de  vista

correntes na comunidade científica. Ele não conduz pesquisas e nem monitora dados

climáticos, apenas revisa a produção existente e a compila em uma base que pretende

ser compreensiva, objetiva, transparente e aberta.” (Tílio Neto, 2010, p. 72). Ainda, os

autores recrutados para escrever o relatório são pessoas escolhidas em universidades,

centros de pesquisa, associações ambientais, entre demais organizações que tratam do



tema. As pessoas sugeridas para participar da elaboração deste relatório são apontadas

por  governos  e  outras  organizações,  também,  são  apontadas  por  demonstrarem

“capacidades” através de publicações de trabalhos. 

Neste cenário, forma-se uma rede complexa de actantes constituída por cientistas

(agrônomos, meteorologistas, veterinários, engenheiros florestais, sociólogos), as leituras

que  fundamentam  as  investigações  de  cada  um  destes  pesquisadores  de  formação

diferenciada, dos parâmetros de medição e modelos matemáticos, da escolha do local de

pesquisa, da atuação dos aerossóis, das emissões da radiação efetuadas pela Terra, das

controvérsias  sobre  o  sistema  climático,  da  atuação  do  carbono,  da  fotossíntese,  a

camada de ozônio, além da forma como é conduzida/financiada a pesquisa científica nos

países em questão. No caso do Brasil e do tema de mudanças climáticas, em que situa o

Estado  brasileiro  fora  do  eixo  do  norte  global  de  produção  de  conhecimento  e  que,

contudo,  possui  a  Floresta  Amazônica  de  fundamental  importância  nos  estudos  de

mudança climática  (Nobre,  2011),  torna a análise diferenciada se  tomássemos outros

temas de investigação como universo empírico de análise. 

Assim sendo,  a  partir  do  conhecimento  produzido  em “laboratório”  referente  às

mudanças climáticas, consolidou-se o entendimento de que combustíveis fósseis, aqueles

oriundos de carvão, petróleo e gases,  seriam os principais poluidores da atmosfera e

responsáveis  pela  intensificação do  efeito  estufa.  Também,  apontou-se  os  países  em

desenvolvimento como maiores responsáveis por se valerem destas fontes de energia.

Este  fato  pode  ser  compreendido,  dentro  da  linguagem  dos  estudos  de  ciência  e

tecnologia – propulsores da teoria ator-rede - como uma “controvérsia científica”, (Collins,

Pinch, 2010), ou seja, não é como se fosse um consenso entre os cientistas de que as

ações humanas (antrópicas),  desde quando adotaram o modo de produção industrial,

alteraram  significantemente  os  elementos  que  aumentam  a  temperatura  e,

consequentemente alteram o clima.

A partir  disso, entendendo a temática das mudanças climáticas como uma rede

heterogênea de elementos, pois a academia investiga os comportamentos humanos e

não humanos dos eventos que culminam na mudança climática, cabe a estes cientistas a

tarefa  de  mobilizar  agentes  e  objetos  naturais  a  conduzi-los  a  realizar  determinadas

práticas,  sejam elas formulações de políticas públicas que impactem a diminuição de

emissões de CO2 na atmosfera. O fato é que, se não há consenso sobre o entendimento

de como opera o sistema climático – por exemplo a controvérsia empreendida pela Teoria

de Gaia que se  opõem ao consenso científico,  supõe que a Terra  seja  capaz de se

autorregular em termos de temperatura – as pesquisas que são financiadas são aquelas



que a comunidade científica consegue “convencer” as agências. Para isso, comprovar os

comportamentos dos atores não humanos, do CO2, dos aerossóis, entre os cientistas em

Congressos e Eventos científicos onde debatem as teorias – locus da controvérsia – além

de  convencer  o  público  leigo  das  práticas  que  interferem  ou  não  na  natureza  por

intermédio dos meios de comunicação. São fundamentais para chegar ao rumo de uma

“tecnologia estabilizada” e, a partir disso, se pensar políticas ambientais. 

Esta perspectiva é desenvolvida por Law (1998) ao tratar da questão do poder, o qual a

sociologia da ciência poderia contribuir para seu estudo e, neste caso específico, mostrar

as barreiras enfrentadas pelos cientistas que operam com mudanças climáticas, visto que

“cientistas  negociam e  tentam impor  versões,  não  somente  ao  mundo  natural,  como

também ao mundo social” (Law, 1998, p. 65). Nesse sentido, o papel que o sociólogo da

ciência deveria desempenhar seria o de desvendar as formas pelas quais os atores e as

coletividades articulam suas concepções sobre o mundo natural e social e como tentam

impor estas concepções aos demais, além de observar os critérios de (in)sucesso. Para

tanto,  faz-se  necessário  adotar  uma perspectiva  de simetria  ao  investigar  êxitos  e/ou

fracassos de elementos humanos e não humanos que envolvem o evento em análise. 

Ao  abrir  a  caixa  preta  da  rede  de  produção  de  conhecimento  em  mudanças

climáticas, compreende-se em certa medida o trabalho desempenhado pelo cientista, uma

vez  que  realizar  uma  investigação  do  porte  das  mudanças  climáticas  –  medição  da

temperatura dos oceanos, controle de oxigênio preso no ar que formam as geleiras, entre

outros  universos  empíricos  -,  requer,  primordialmente,  financiamento,  a  produção  do

conhecimento como resultante da pesquisa e a publicação destes conhecimentos em

formas de artigos científicos em eventos acadêmicos como Seminários e Congressos

nacionais e internacionais, para que, possivelmente, este conhecimento contribua para

alguma inovação, seja material ou imaterial. Aqui o cientista não é apenas o ator que

realiza a pesquisa (seu trabalho). Cabe-lhe, inclusive, mobilizar elementos de uma rede

para conquistar o financiamento, seja convencendo através de um projeto as agências

financiadoras públicas, seja consultando atores participantes da rede que constitui sua

trajetória – caso o pesquisador tenha obtido formação fora do seu país de origem, além

de ter êxito em sua trajetória como pesquisador, uma vez que fatores de impacto medidos

por número de citações em outras pesquisas, mensurando sua influência. 

Eis  o  trabalho  de  “engenheiros-sociólogos”  (Callon,  1998)  desempenhado  por

cientistas que devem observar a política pública adotada pelo país que envolve sua área

de pesquisa,  as organizações,  os movimentos sociais,  entre outros.  Ainda,  o  cientista

esbarra  no  interesse  internacional  pelo  qual  perpassa  seu  tema de  estudo.  É  o  que



mostra Maia (2014) ao tratar da produção de conhecimento em mudanças climáticas no

Brasil. 

A pesquisa ainda vigente intitulada “Global Arenas of Knowledge”, em que a equipe

de investigação é liderada por Raewyn Connell e Fran Collyer (ambos da Universidade de

Sydney), Robert Morrell na África do Sul e João Marcelo Elehrt Maia no Brasil, investiga a

produção de conhecimento no eixo sul-sul em grandes temas, como gênero/sexualidade,

HIV/Aids e mudanças climáticas se adequa à perspectiva da sociologia da ciência ao se

deter  na  construção  do  conhecimento  nestas  áreas.  Esta  investigação  internacional

apontou  preliminarmente,  no  que  tange  à  produção  de  conhecimento  em  mudanças

climáticas no caso brasileiro, que este tema surgiu no contexto internacional e os recursos

que financiaram as pesquisas iniciais realizadas por brasileiros foi determinante, uma vez

que as agências nacionais como a Capes e o CNPq são fornecem recursos o bastante,

acabando  por  necessitar  do  apoio  de  fontes  externas.  Deste  modo,  uma  narrativa

constante  dos  principais  pesquisadores  sobre  mudanças  climáticas  apontou  que

conseguiram recursos externos, pois certas organizações internacionais já observavam

países  emergentes  e  estes  já  tinham realizado uma ponte  com instituições  do  Norte

Global em função de sua formação acadêmica (Maia, 2014).

Além disso, Maia (2014) observa que a ciência no Brasil está ganhando relevância

aos poucos – sobretudo em áreas agrícolas e ambientais – mas que isso não se deu por

cooperação  de  agências  científicas  nacionais  e  públicas,  mas,  sim,  através  de  uma

combinação  que  envolve  o  interesse  público  e  os  interesses  internacionais.  Ainda,  a

oposição  centro/periferia  é  uma  categoria  de  análise  válida  para  a  investigação  de

produção  de  conhecimento  em  escala  mundial,  embora  reflita  de  forma  distinta

dependendo da área de conhecimento em questão, visto que a própria divulgação dos

resultados  de  pesquisa  em  forma  de  publicação  acadêmica  esbarra  em  fatores

geopolíticos  como  culturais,  linguísticos  e  econômicos  e  que  os  pesquisadores

considerados de periferia enfrentam diversos obstáculos para se adaptar aos critérios

textuais que determinam a produção de conhecimento na academia em nível global. 

Em suma, em um país  considerado de periferia  em relação com os países do

Norte, o qual se inclui o Brasil, a política interna pode ser entendida como um aspecto de

peso na geração de apoio público no financiamento de pesquisas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho pretendeu apontar brevemente a cadeia complexa pela qual passa a

transformação do conhecimento  científico  sobre mudanças climáticas  até  se  tornarem



políticas públicas em nível global. Embora, este ensaio não esgote o tema, visto que é

deveras complexo, mostra que deve haver um esforço dos cientistas brasileiros em se

adaptarem  ao  quadro  de  produção  de  conhecimento  do  norte  global  em  termos  de

linguagem,  ter  uma  bagagem  acadêmica  em  termos  de  publicação  e  de  impacto

considerado alto, para que seja possível sua atuação na elaboração do IPCC que reúne

pesquisas ditas sofisticadas e científicas a respeito das mudanças climáticas. Além disso,

foi possível observar que há uma pequena atuação da sociedade civil ao propor temas

para a pauta das grandes decisões que são tomadas em grandes Congressos. 
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