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Quem exagera no argumento prejudica a causa.  

Hegel 

 

 

 

 

Nos seus sonhos tudo era perfeito 
Rodolfo Valentino não faria melhor 

Nos seus sonhos tudo era perfeito 
Giovanni Casanova não faria melhor. 

 
(Fejão, Geraldo, Bernardo Mueller & Totoni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem sempre a porta abrirá 

Às vezes a sorte falha 

Nem sempre é como a gente quer 
 

(André X & Philippe Seabra) 
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RESUMO  

  

  Esse trabalho monográfico tem por objeto examinar a enorme controvérsia entre o 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e aqueles que se opõem à 

teoria do aquecimento global. Além de uma abordagem histórica sobre os desdobramentos em 

torno da formação do IPCC, nossa investigação consiste também na análise dos seus 4 

primeiros relatórios de avaliação e na busca, à luz sobretudo da sociologia, por resposta 

satisfatória à questão: o que oferece condições para que uma disputa adquira tamanha 

envergadura? 

 

Palavras-chave: politicociência, IPCC, céticos, sócio-lógica, aquecimento global, sociologia. 

 

 

ABSTRACT  

This monograph's purpose is to examine the huge controversy between the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) and those who oppose the theory of global warming. In 

addition to a historical approach on developments around the formation of the IPCC, our 

research also consists in the analysis of their first 4 assessment reports and finding, 

particularly in the light of sociology, by satisfactory answer to the question: what provides 

conditions for a dispute attain such magnitude?  

 

Keywords: politic-science, IPCC, skeptics, socio-logical, global warming, sociology. 
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Metodologia 

 

Para levar à cabo tal intento, nos empenhamos em exercitar a metodologia de análise por 

controvérsias, popularizada pelo sociólogo francês Bruno Latour. A abordagem de Latour nos 

pareceu muito apropriada, uma vez que propõe ao pesquisador que se concentre em ajuizar 

qual a sócio-lógica inerente ao fenômeno estudado, isto é, qual a lógica específica em torno da 

qual gravita a controvérsia.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma das marcas da modernidade é o franco processo de aceleração nos procedimentos 

de produção de mercadorias. É sob os auspícios da era moderna que se reconfigura a ordem 

social irradiada da Europa rumo às demais regiões do planeta. Na rota dessa reordenação 

surgem novas condições de trabalho, caracterizadas pela venda da força de trabalho 

especializada a quem possa dela tirar proveito (em substituição ao labor artesanal) e o uso das 

máquinas, visando a obtenção de maior produtividade, conforme fartamente descrito por 

Marx e Engels, em diversas obras. Assim, adquirem importância especial os combustíveis 

fósseis, matérias dotadas do poder de fazer a maquinaria parir de suas entranhas artefatos de 

toda sorte. 

 O carvão mineral fez muito sucesso e ainda é largamente empregado pelo setor 

industrial, vide, sua manutenção como segundo recurso de energia primária mais explorado 

em escala global1. Mas a descoberta do petróleo foi decisiva para o desenvolvimento humano, 

a partir do século XIX. Afinal, “a natureza líquida do petróleo, ao permitir que, em grande 

parte, ele se transporte a si mesmo via oleodutos [...], proporciona uma maior produtividade 

social total em relação ao carvão mineral, cuja logística tanto para o deslocamento como para 

a estocagem são mais rígidas e menos flexíveis” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 55, grifo 

do autor). Contudo, apesar das riquezas e avanços conquistados, as transformações da 

natureza por ocasião da obra humana, principalmente em condições de modernidade tardia, 

engendraram inúmeros efeitos paralelos, dentre eles, a liberação de grande quantidade de 

                                                 
1 De acordo com relatório estatístico produzido em 2011 pela Agência Internacional de Energia (AIE), 

representando 27,2% do total explorado, tendo como base de registro o ano de 2009. Disponível em 
<http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf>. Acesso realizado em 
17/12/2010.  
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gases na atmosfera – decorrente da queima de combustíveis – no mais das vezes em função de 

atividades industriais, gerando preocupação e levando a variadas mobilizações sócio-políticas. 

Por ocasião dessas transformações, O IPCC foi criado em 1988, fruto da proposição científica 

de que a ação humana poderia estar influenciando fortemente o clima do planeta e que é 

preciso monitorar esse processo. Segundo a apresentação disponível em seu sítio virtual: 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas é o principal organismo 
internacional para avaliação das alterações climáticas. Ele foi estabelecido pelo 
programa das nações unidas para o meio ambiente (PNUMA) e a Organização 
Meteorológica Mundial para fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o 
atual estado do conhecimento da mudança do clima e seu potencial impacto 
ambiental e sócio-econômico. O IPCC é um organismo científico. Ele analisa e 
avalia as mais recentes e relevantes informações científicas, técnicas e sócio-
econômicas produzidas em todo o mundo para a compreensão das mudanças 
climáticas. Ele não conduz nenhuma pesquisa ou monitora dados e parâmetros 
relacionados ao clima. [...] A revisão é uma parte essencial do processo do IPCC, 
para garantir uma avaliação objetiva e completa das informações disponíveis. [...] O 
IPCC é um órgão intergovernamental. Ele é aberto a todos os países membros das 
Nações Unidas (ONU) e da OMM. Atualmente 194 países são membros do IPCC. 
Os governos participam do processo de revisão e das sessões plenárias, onde as 
principais decisões sobre o programa de trabalho do IPCC são tomadas e os 
relatórios são aceitos, aprovados e adotados. Também os membros da mesa do 
IPCC, incluindo o presidente, são eleitos durante as sessões plenárias. Devido à sua 
natureza científica e intergovernamental, o IPCC incorpora uma oportunidade única 
de fornecer informações científicas rigorosas e equilibradas aos tomadores de 
decisão. Ao aprovar os relatórios do IPCC, os governos reconhecem a autoridade do 
seu conteúdo científico. O trabalho da organização é, portanto, de interesse político e 
ainda de política neutra, jamais de uma política prescritiva.2 

 

 “Desde a divulgação do seu primeiro ‘relatório de avaliação’, em 1990, o IPCC tem 

sido promovido como o órgão que representaria a máxima autoridade científica mundial sobre 

questões climáticas” (LINO, 2009, p.80). Suas avaliações renderam o investimento na tese de 

que o planeta vem se aquecendo. Segundo tal hipótese, este fenômeno estaria ocorrendo por 

causa da quantidade crescente de gases provocadores do efeito estufa3 lançados na atmosfera 

                                                 
2 Disponível em <http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml>. Por motivos de fidedignidade 

optamos por transcrever, com o máximo rigor possível, o texto explicativo sobre o órgão. A intenção foi 
reportar as informações disponíveis, em vez de oferecer uma interpretação daquilo que a instituição declara. 
Acesso realizado em 17/12/2010.  

3  O efeito estufa caracteriza-se pela capacidade da atmosfera do planeta de reter o calor dos 
raios solares infravermelhos. Isto ocorre quando a radiação refletida pela superfície do planeta é 
impedida de regressar ao espaço pelos gases do efeito estufa. Os gases comumente relacionados a este 
fenômeno são o dióxido de carbono, o metano, o óxido de enxofre e o vapor d’água, sendo este último o 
mais abundante de todos.     
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em decorrência de atividades humanas (relacionadas ao consumo de combustíveis fósseis). Na 

interpretação do Painel, isto poderia desencadear desastres sem precedentes para a espécie 

humana, como a elevação do nível do mar, em decorrência do derretimento agudo das geleiras 

polares e a perda acentuada de biodiversidade, que, em última instância, acarretariam 

desordem política e social em várias regiões do mundo por força de deslocamentos 

populacionais em massa, etc. “Para evitar um aquecimento do planeta superior a 2,4º C” – 

nível considerado crítico – “seria preciso estabilizar as concentrações de dióxido de carbono” 

(GIDDENS, 2010, p.9) em proporções abaixo das registradas no ano de 1990. 

 Por ter sido gestado nos quadros da ONU, o IPCC, através de seu postulado, tem 

interferido tanto nas agendas nacionais como nas internacionais das altercações políticas, uma 

vez que as medidas corretivas reclamadas envolvem ambas as esferas. Afora isto, os relatórios 

do IPCC de avaliação das mudanças do clima global produzem um rastro de controvérsias as 

quais chegam à mídia sugerindo contradições, inconsistências e a existência de uma 

“verdade” por detrás da estrutura institucional e dos métodos do Painel. Mas estas 

informações não são o suficiente para entendermos a instituição ou o que garante sua 

relevância como órgão subordinado à ONU, tampouco o que oferece condições para que essas 

controvérsias adquiram uma envergadura tão notável, credenciando-se como objeto de 

investigação à luz da sociologia.  

 No intento de esclarecer isso, arriscaremos demonstrar a complexa teia intercambiante 

que envolve o processo de formação do Painel, conforme ilustrado no diagrama histórico-

institucional - apresentado mais adiante – e de que maneira estas características estão ligadas 

às polêmicas que cercam o assunto. Com efeito, vale ressaltar que, embora não encerre todas 

as relações ligadas ao IPCC, o diagrama será referenciado algumas vezes, isto é, sempre que 
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considerarmos necessário, recorreremos a ele como síntese e mapa das relações 

compartilhadas pelos atores nele indicados. Neste contexto, destacam-se a construção 

histórica do Painel e a formação de suas mesas diretoras.  

 Em seguida, realizaremos uma breve análise dos Relatórios de Avaliação e, por fim, 

das controvérsias propriamente ditas, valendo-nos sobremaneira dos instrumentos teórico-

metodológicos adotados por Bruno Latour em análise realizada dentro dos marcos da 

sociologia da ciência, auxiliando-nos a desvendar a sócio-lógica propulsionadora do conflito 

entre o grupo de cientistas apontados como “céticos” e seus opositores, os representantes do 

IPCC.  

 Partindo deste instrumental, tornou-se indispensável para nós a noção construída de 

politicociência: produção científica politicamente afiançada voltada à formulação de 

enunciados políticos revestidos de estética científica. Segundo nosso julgamento, divorciar-se 

desta ferramenta conceitual nas análises sobre o embate estudado equivale a abrir mão daquilo 

que possibilita o atingimento de nossa meta mais ambiciosa, o entendimento da lógica própria 

que o alimenta. E, mediante estes esforços, esperamos atingir alguma clareza sobre este 

conflito tão peculiar. Sigamos, pois, adiante! 
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CAPÍTULO I – DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS EM TORNO DA FORMAÇÃO 

DO IPCC 

 

1.1 - Qual o contexto do surgimento do IPCC? 

 

 Se comparado a outras frentes de trabalho da ciência, o conhecimento sobre o efeito 

estufa é bastante recente. Somente na primeira metade do século XIX surgiram estudos 

deduzindo a relação entre a atmosfera e a temperatura da superfície do planeta. Joseph Fourier 

(1768-1830) e Claude Pouillet (1790-1868) foram os primeiros a especularem sobre esta 

interação. Posteriormente, em 1865, John Tyndall (1820- 1893) pesquisou sobre a capacidade 

de absorção de calor dos gases e destacou sua importância para a manutenção do clima em 

nosso planeta. Seu trabalho foi fundamental até que se estabelecesse o conceito de efeito 

estufa tal qual o conhecemos. 

 Mediante o conhecimento acumulado nesse período, a primeira hipótese de variação 

climática forçada pelo aumento da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera surgiu na 

década de 1890. O físico-químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) rejeitava a ideia de 

que as alterações do clima da Terra ocorriam como resultado dos movimentos irregulares do 

planeta em torno do sol, alterando a forma como a radiação solar atingia sua superfície. Com 

base na possibilidade de absorção de calor por moléculas de gases, Arrhenius especulou que o 

aquecimento do ar, induzido por um aumento na concentração de dióxido de carbono, poderia 

incrementar a quantidade de vapor d’água na atmosfera, aumentando o fenômeno da 

evaporação. Isto, por sua vez, poderia impulsionar um aquecimento adicional. De maneira 
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oposta, especulava Arrhenius, uma queda na presença de CO2 poderia levar a uma situação de 

resfriamento da superfície planetária. A partir daí o cientista sueco considerou a possibilidade 

de emissões humanas de CO2 produzirem um aquecimento global.  

 Após a teorização de Arrhenius, os estudos sobre a participação do dióxido de carbono 

no clima global não sofreram grandes alterações, até que Charles David Keeling (1928-2005) 

entrasse em cena, em 1958. Neste ano ele deu início às medições de CO2 na ilha de Mauna 

Loa, no Havaí. Por registrar valores crescentes ao longo do tempo, os quais faziam seu 

desenho apontar para cima, o gráfico recebeu o nome de “curva de Keeling”. Ora, deduziu-se 

que o crescimento de emissões observado era proveniente da queima de combustíveis fósseis 

decorrentes de atividades humanas. Nessa mesma época emergia “um interesse renovado em 

se aprender sobre os ciclos biogeoquímicos do carbono e as mudanças climáticas” (BOLIN, 

2007). “Já em 1963, a Fundação Conservação patrocinou uma conferência sobre as 

'implicações do crescente conteúdo de dióxido de carbono da atmosfera', a qual foi presidida 

por Charles David Keeling” (LINO, 2009, p. 56)           

 Seguindo-se a isso, mais de uma dezena dos relatórios emitidos pelo Comitê Científico 

sobre Problemas Ambientais (SCOPE4, na sigla em inglês) propôs-se a avaliar ciclos 

biogeoquímicos na atmosfera, com destaque para a participação do climatólogo sueco Bert 

Bolin (1925-2007). É na esteira desse circuito científico que germina o IPCC, através de 

diversos eventos que se entrecruzam com variados atos políticos irradiados pela Organização 

das Nações Unidas. Contudo, é conveniente adicionar a informação de que foi a década de 

1980 que “marcou o engajamento definitivo de uma significativa parte da comunidade 

científica na campanha contra o CO2, em uma série de conferências internacionais articuladas 

pela OMM e o PNUMA.” (LINO, 2009, p.64) 

                                                 
4  Scientific Committee on Problems in the Environmental, identificado no diagrama histórico-institucional 

como CCPA, em razão da tradução para a língua portuguesa.   
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 Por seu turno, a década de 1990 firmou o aquecimento global e as mudanças 

climáticas como pautas indispensáveis, atraindo a atenção crescente da mídia. Hoje, o tema 

alimenta debates entusiasmados, mesmo entre leigos. Porém, muitas das pessoas que se põem 

a comentá-los desconhecem o arcabouço teórico-conceitual e/ou o conjunto de 

acontecimentos e atores que oferecem suporte a tais expressões, cada vez mais comuns na 

vida contemporânea. Vejamos um breve histórico de ocorrências científica e politicamente 

relevantes que integram a trajetória que estabelece o Painel Intergovernamental Sobre 

Mudanças do Clima. 

 

1.1.1 – Nicholas Georgescu-Roegen: economia, meio ambiente e constrangimento 

 

 O ano de 1971 reservaria um acontecimento importante para o pensamento ambiental 

científico. Naquele ano o economista Nicholas Georgescu-Roegen lançou o livro “A lei de 

entropia e o processo econômico”5. A importância de sua obra se deve à análise econômica 

considerando as relações entre a segunda lei da física termodinâmica – a lei de entropia - e os 

estoques de matéria, responsáveis pela alimentação das relações econômicas em todo o 

planeta.  

 “A energia está sempre passando, de forma irreversível e irrevogável, da condição de 

disponível para não disponível.” (VEIGA, 2008, p.111); assim procede esta lei da física. 

Semelhantemente, para Georgescu, os recursos materiais estão sensíveis à mesma condição, 

isto é, “Do ponto de vista da termodinâmica, a matéria-energia entra no processo econômico 

num estado de baixa entropia e sai dele num estado de alta entropia.” (GEORGESCU-

ROEGEN, 1970 apud FURTADO, s.d., p.18, nt.) Nesse sentido, poderíamos ainda redundar: 

Cada vez que uma atividade econômica é realizada, usam-se recursos de baixa 

                                                 
5  The entropy Law and the economic process. Harvard University Press, 1971. 
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entropia, ordenados (como petróleo), dando-lhes nova configuração e obtendo-se no 
fim da linha a satisfação de uma necessidade de consumo, que assim se beneficia de 
trabalho realizado, com a consequente geração de desordem ou mais entropia 
(matéria degradada e energia térmica dissipada). [...] No mundo da natureza também 
vale essa regra [...]; só que, no caso dos ecossistemas, os processos obedecem ao 
mecanismo auto-regulador da homeostase, seguindo uma diretriz de parcimônia 
termodinâmica, e não de esbanjamento consumista como nas ações do homem 
moderno (CAVALCANTI, 1996, p.321-322) 

 
“Diferentemente dos demais organismos vivos, a sociedade humana funciona fora de sintonia 

com os ecociclos, causando perigosa intensificação da degradação do sistema global.” 

(MUELLER, 1999, p.536) Posto isso, a crítica de Roegen ao pensamento econômico 

dominante é de que ao adotar uma conduta (produtivista/rendista) fundamentada no PNB ou 

no PIB6, seus signatários, orientados pelo paradigma físico mecânico – onde tudo é lógico, 

previsível e reversível - ignoram as dinâmicas naturais inerentes aos estoques materiais de que 

nos servimos, objetivando nosso bem estar. Por isso a corrente de pensamento na qual ele se 

insere é chamada por Charles C. Mueller7 de economia da sobrevivência. Para estes 

subscritores “é fundamental que se considere, explicitamente, não só as inter-relações entre o 

sistema econômico e o meio ambiente, como também a natureza do intercâmbio entre os dois 

sistemas, com ênfase em dimensões físicas e não em fluxos monetários.” (MUELLER, 1999, 

P.517) 

 Para os economistas tradicionais, os atos econômicos são ambientalmente neutros e os 

recursos naturais são inesgotáveis. Ora, “a exaustão de recursos naturais explica-se pelo fato 

de a Terra ser um sistema fechado.” (PENTEADO, s.d., p.192) Em outras palavras, habitamos 

um sistema finito de matéria. Tal condição nos mostra a dissonância entre um processo 

econômico que sugere crescimento sem fim no uso dos recursos materiais existentes e uma 

matriz de energia e riquezas claramente dotada de limites. “A evidência à qual não podemos 

                                                 
6  O PNB (produto nacional bruto) e o PIB (produto interno bruto) são ordens de grandeza amplamente 

utilizadas para mensurar o processo de acúmulo de riquezas de cada país. 
7  Professor aposentado e Pesquisador Associado Sênior do Departamento de Economia da Universidade de 

Brasília (UnB).  
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escapar é que em nossa civilização a criação de valor econômico provoca, na grande maioria 

dos casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico.” (FURTADO, s.d., p.17) 

“Para Georgescu, em algum momento do futuro, a humanidade deverá apoiar a continuidade 

de seu desenvolvimento na retração, isto é, com o decréscimo do produto. O oposto do 

sucedido nos últimos dez mil anos.” (VEIGA, 2008, p.111) 

 Cabe aqui uma observação: Há quem pense que incrementos tecnológicos podem deter 

os efeitos colaterais ecológicos de origem antropogênica economicamente estimulados. 

“Supõe-se, nessa perspectiva, implicitamente, uma infinita capacidade de sustentação do 

ecossistema que permitiria o emprego sempre maior de recursos e omite-se aí a tendência de 

queda da ‘produtividade natural’ da matéria e energia em virtude da degradação entrópica.” 

(CAVALCANTI, 1996, P.327) Mas, quando a biodiversidade é a pedra de toque, nosso nível 

de otimismo sofre um abalo mais severo.  

A diversidade biológica é um elemento essencial do mecanismo de auto-organização 
do sistema global e, portanto, da sua capacidade de responder a pressões impostas 
pela degradação antrópica – da sua resiliência. (...) Com a simplificação e a 
exploração econômica inadequada, há perda gradual de diversidade funcional, com 
consequente redução de resiliência. Até um certo momento, esse processo se 
desenrola lentamente; mas, subitamente, observam-se mudanças, geralmente 
irreversíveis, no sentido de um novo estado de quase-equilíbrio. (MUELLER, 1999, 
p.540-541, grifo do autor) 

 
Ecossistemas reais (...) são não lineares e descontínuos, além de complexos no seu 
comportamento temporal. Não há razão para acreditar que, como resultado de 
distúrbios causados [por perturbações antrópicas], os mesmos convirjam 
novamente a um equilíbrio bem definido (a um estado de clímax). (PERRINGS, 
1995, p.9-10, apud MUELLER, 1999, P.542, grifo do autor) 

       
 Numa perspectiva termodinâmica, “O dilema da sociedade atual é o de que se 

necessita do crescimento para combater a pobreza, pois não se vislumbra outra forma de 

elevar o nível de vida das populações miseráveis. Porém, com crescimento se sobrecarrega o 

meio ambiente.” (CAVALCANTI, 1996, p.322-323). 

 

1.1.2 – Limites: sedução humanista ou neomalthusianismo? 
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 Em 1972, a conclusão de uma pesquisa multidisciplinar de análise de sistemas, 

Desenvolvida no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1970, permitiu ao Clube 

de Roma – grupo de cientistas e profissionais de diversas especialidades e nacionalidades – a 

publicação de “Os limites do crescimento”. Dentre a grande quantidade de variáveis que 

poderiam ser consideradas, a equipe de estudos dirigida pelo casal Dennis e Donella 

Meadows deu destaque a cinco delas: população, recursos naturais, produção agrícola, 

produção industrial e poluição. 

 O relatório de estudo da equipe dos Meadows desaguou em considerações muito 

próximas daquilo que alertara Georgescu-Roegen: Se as atividades humanas permanecessem 

inalteradas, orientadas para o crescimento incessante, as altas taxas de depleção8 (ou 

esgotamento) dos recursos naturais poderiam afetar de maneira irreversível os ecossistemas 

em todo o planeta, ultrapassando seus limites de resiliência9, o que mesmo com elevado grau 

de desenvolvimento tecnológico, teria o poder de causar desequilíbrios sócio-ambientais 

jamais testemunhados. Suas simulações apontam que “a aplicação da tecnologia a problemas 

aparentes de esgotamento de recursos naturais, à poluição ou à escassez de alimentos, não 

influi no problema essencial, qual seja, o crescimento exponencial em um sistema finito e 

complexo.” (MEADOWS, 1978, p.144) 

 Observadas as incompatibilidades entre ação humana predatória e a fragilidade da 

massa biofísica do planeta, “The limits to growth” (título original da obra) trouxe como 

proposta máxima a mudança da trajetória sócio-econômica, substituindo o modelo (em 

exercício) de produção crescente pelo estado de equilíbrio global. Nessas condições, “a 

                                                 
8  Assim como ocorre na situação de entropia, sugere-se depleção quando há redução de alguma substância no 

meio ambiente. A erosão do solo é um exemplo de depleção, pois pode condenar ao desuso um meio 
material necessário à agricultura. 

9  A resiliência é a capacidade de um sistema ou organismo de absorver impactos nocivos e/ou de se regenerar 
frente a esses impactos.   
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população e o capital são essencialmente estáveis, estando as forças que tendem a aumentá-

los ou diminuí-los em um estado de equilíbrio cuidadosamente controlado.” (IDEM, 1978, 

p.169)  

A partir daí, desenvolvimento e meio ambiente passam a fundir-se no conceito de 
ecodesenvolvimento, que no início dos anos 80 foi suplantado pelo conceito de 
desenvolvimento sustentável, passando a ser adotado como expressão oficial nos 
documentos da ONU, UICN e WWF. (GONÇALVES, 2005) 

 

 Mais tarde, precisamente em 1977, o economista Herman E. Daly, discípulo de 

Georgescu-Roegen, viria a cunhar a ideia do estado estacionário que, em linhas gerais, seria 

uma abordagem categoricamente econômica do estado de equilíbrio. Imagine o exemplo 

popularizado por Daly: Pense numa biblioteca lotada de livros, sem capacidade de alocar 

espaço para mais um livro sequer. Em condição estacionária, novos livros só poderiam ser 

incorporados ao acervo se outros fossem removidos das prateleiras, cedendo-lhes o espaço 

necessário. (VEIGA, 2008) 

 Em conjunto com a inferência de Nicholas Georgescu, o empreendimento do Clube de 

Roma nos fornece alguma noção de como - subsidiada pelas variáveis da depleção (ou 

entropia) e da resiliência - é contundente a proposta de substituição do modelo de 

desenvolvimento (majoritariamente econômico) em curso, favorecendo opções que 

contemplem maiores ganhos qualitativos tanto para a comunidade humana global, quanto para 

os ecossistemas que cobrem todo o globo. Sobretudo, em tempos de consumo turbinado pelo 

fenômeno neoliberal – que se alastra em escala planetária - é crescente este argumento, 

principalmente por parte dos corredores internos da ciência econômica. Apesar desse apelo, 

há quem cite o discurso catastrofista, comum ao Clube de Roma, Georgescu-Roegen, aos 

relatórios do IPCC e a outros documentos endossados pela ONU, como uma manobra dos 

países desenvolvidos, sob influência neomalthusiana, visando a manutenção da ordem política 

e econômica global em vigor. Isto é, buscando “retardar a ‘proliferação industrial’ e o 
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desenvolvimento dos países emergentes” (LINO, 2009, p.78).  

Os tão exaustivamente apregoados limites não são ditados pelo meio ambiente e 
pelos recursos naturais, e sim pela expansão do capitalismo imperialista norte-
americano que, após absorver os impérios coloniais britânico e francês e com a 
incorporação do antigo bloco socialista, não tem mais muitas opções de expansão 
enquanto não iniciarmos a colonização de Marte (2011, P.466), complementa, de 
maneira jocosa, a geógrafa Daniela Onça.  

 
 Cabe ainda destacar uma grande diferença entre o trabalho do Clube de Roma e o de 

Georgescu-Roegen: este último examinara o conflito entre as práticas destrutivas empregadas 

pela espécie humana e as dinâmicas próprias dos processos naturais a partir da simples 

especulação racional, com base numa lei da ciência física; já as previsões cunhadas por 

Dennis Meadows e seus colegas basearam-se em modelos de simulação computacional para 

fornecerem suas considerações de fundo. Quando formos examinar os relatórios do IPCC 

veremos quais as implicações financiadas por este tipo de abordagem. Afinal, “as fraquezas 

do The Limits to Growth não residem tanto em suas conclusões mais amplas [...], mas sim na 

sua metodologia”. (MCCORMICK, 1992, p.93)   

 
 
1.2 - A entrada da ONU no debate 

 

 Desde a década de 1940 a ONU vinha sendo assediada para que se envolvesse em 

questões ligadas ao meio ambiente humano. Muitos apelos por conferências sofreram 

engavetamentos ou alterações de pauta. Parte disso deu-se por ocasião da divisão interna da 

ONU. Determinados assuntos eram compartilhados por mais de uma agência. A questão 

alimentar, por exemplo, tinha legitimidade para ser debatida por mais de um órgão – podemos 

citar aqui o Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC, na sigla em inglês) e a 

Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) – logo, obter sucesso num projeto 

intergovernamental dependia de um conjunto complexo de fatores positivos.  
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 Ainda assim, logrou êxito a United Nations Scientific Conference on the Conservation 

and Utilization of Resources (UNSCCUR, em inglês), promovida pela UNESCO em 1949, a 

qual “assinalou a inclusão da conservação na agenda das atividades intergovernamentais” 

(NICHOLSON apud MCCORMICK, 1992, P.53). “A UNSCCUR foi o primeiro marco 

importante na ascensão do movimento ambientalista internacional”, complementa 

McCormick.  

 

1.2.1 – A Conferência da Biosfera 

  

 À conferência sobre conservação e utilização de recursos seguiram-se outros encontros 

visando uma mobilização internacional expressiva, porém, nenhum deles atingiu o mesmo 

status da Conferência da Biosfera de Paris, ocorrida em 1968. “A Conferência da Biosfera deu 

continuidade ao tema da cooperação internacional em pesquisa ecológica, que havia sido 

inicialmente explorado na UNSCCUR, em 1949.” (IDEM, p.97)  

 Poluição do ar, drenagem de regiões alagadas, excesso de pastagens e impacto de 

atividades humanas na biosfera foram alguns dos temas discutidos. Durante o evento, 

demonstrou-se grande preocupação com o modelo de desenvolvimento explorado em escala 

global e o uso dos recursos naturais. A necessidade de se investir em mais investigações 

científicas sobre as ações humanas e o meio ambiente foi outro alvo especial de debate. A 

crise ambiental ganhava mais espaço de discussão a cada dia, então “nos países 

industrializados isso estava ‘causando preocupação e exigência popular por correção.” 

(IDEM, p.98). Este foi mais um dos assuntos referenciados na reunião de Paris. 

O significado da Conferência da Biosfera é geralmente negligenciado, 
principalmente por causa do impacto público e político muito maior da conferência 
de Estocolmo de 1972. Contudo, algumas iniciativas atribuídas a Estocolmo foram, 
em alguns casos, somente expansões de temas levantados em Paris. Alguns dos 
fundamentos intelectuais de Estocolmo refletiam os de Paris e algumas dentre as 
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recomendações eram comuns a ambas as conferências. A diferença real reside no 
fato de que, enquanto Paris se voltou para os aspectos científicos dos problemas 
ambientais, Estocolmo se preocupou com questões políticas, sociais e econômicas 
mais amplas (IDEM, p.99) 

 

 

1.2.2 – Estocolmo 

 

 A Conferência de Estocolmo foi a maior iniciativa intergovernamental promovida pela 

ONU objetivando a conservação do meio ambiente, tendo contado “com representantes de 

113 países, 250 organizações não governamentais e dos organismos da ONU” (IDEM, P.15) 

até que ocorresse a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992. John McCormick afirma que 

a cúpula de Estocolmo “Foi sem dúvida um marco fundamental no crescimento do 

ambientalismo internacional”, ao que segue opinando: “Foi a primeira vez que os problemas 

políticos, sociais e econômicos do meio ambiente global foram discutidos num fórum 

intergovernamental com uma perspectiva de realmente empreender em ações corretivas.” 

(1992, P.97) 

 Embora não aparente suster fortes relações com o debate científico envolvendo 

ambiente e sociedade, a CNUMAD seria um passo decisivo para a consolidação de uma das 

mais populares elucubrações das últimas décadas no assunto - o conceito de desenvolvimento 

sustentável (DS) - além de apontar para a discreta, porém, intrincada trajetória de ordenação 

do IPCC, num processo de institucionalização das mudanças climáticas globais, o que nos 

permite afirmar que atingimos agora um momento fundamental de nossa investigação.  

 O encontro foi levado a termo inspirado por um relatório emitido pelo SCOPE, em 

1971, sob o título “Monitoração Ambiental Global10”. O SCOPE é uma agência de estudos 

                                                 
10  Global Environmental Monitoring. Disponível em 

<http://globalecology.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_1/SCOPE_1.html>. Acesso em 07/07/2011. 
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essencialmente subordinada ao Conselho Internacional de Associações Científicas (ICSU11, 

na sigla em inglês) que, por sua vez, é vinculado à UNESCO12 e associou-se ao PNUMA após 

sua criação. A avaliação produzida para esta primeira cúpula da ONU sobre meio ambiente 

recebeu o título de SCOPE 1. Mais a frente abordaremos a importância da série SCOPE para 

as ações da ONU sobre meio ambiente. 

A Conferência de Estocolmo teve uma enorme influência em dar início ao processo 
de criação de agências governamentais encarregadas do problema do meio ambiente 
(...) bem como Ministérios de Meio Ambiente em vários países e do PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), com sede em Nairobi. (SÃO 
PAULO, 1997, Volume VI, p.7) 

 

1.2.3 – As Conferências de Villach e Toronto  

A década de 1980 marcou o engajamento definitivo de uma significativa parte da 
comunidade científica na campanha contra o CO2, em uma série de conferências 
internacionais articuladas pela OMM e o PNUMA, com o apoio do Conselho 
Internacional de Sociedades Científicas (ICSU, em inglês) e de fundações do 
Establishment, como a Rockefeller, Ford, MacArthur e outras. [...] O impulso 
ganhou força a partir do estabelecimento do Programa Climático Mundial pela 
OMM, em 1979, com os objetivos de melhorar o conhecimento da dinâmica 
climática e assessorar os governos nacionais no planejamento e execução de 
atividades voltadas para a redução dos impactos das mudanças climáticas. [...] Em 
outubro de 1985, realizou-se em Villach, Áustria, a Conferência Internacional sobre 
a Avaliação do Papel do Dióxido de Carbono e Outros Gases de Efeito Estufa nas 
Variações Climáticas e Impactos Associados. [...] Após o evento, o PNUMA, a 
OMM e o ICSU criaram o Grupo Assessor sobre Gases de Efeito Estufa (AGGG, em 
inglês). (LINO, 2009, p.64-65) 

 
 Bert Bolin redigiu o relatório com 500 páginas proveniente da reunião de Villach. A 

síntese do documento dizia: "na primeira metade do próximo século pode ocorrer um aumento 

da temperatura média global maior que qualquer outro na história do homem." Perante tal 

conclusão, os cientistas reunidos na estância austríaca pediram aos governos “que 

considerassem ações positivas, até mesmo uma ‘convenção global’ para evitar o aquecimento 

global demasiado.”13 

 Após Villach, outro passo importante para a questão climática seria dado em 1988, 

                                                 
11  International Council of Scientific Unions. 
12  Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. 
13  Disponível em <http://www.aip.org/history/climate/internat.htm>. Acesso em 22/08/2011. 
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durante a Conferência de Toronto, no Canadá. “Das recomendações da conferência, as mais 

destacadas foram o estabelecimento de um ‘Plano de Ação para a Proteção da Atmosfera’ e a 

proposta de uma meta de redução das emissões de CO2 em 20% sobre os níveis de 1988, a ser 

atingida até 2005” (IDEM, 2008, p.71). Ao menos o prazo foi confirmado, quando começou a 

vigorar o protocolo de Kioto, após a ratificação da Rússia.    

 

1.2.4 – Nosso Futuro Comum e o desenvolvimento sustentável 

 

O PNUMA desempenhou papéis importantes como aglutinador de políticas ambientais das 

Nações Unidas. Além de ser o braço institucional que gestou o IPCC - em associação com a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) [ver diagrama histórico-institucional] - 

promoveu a elaboração de relatórios sobre a interação homem/meio ambiente e a realização 

de diversas conferências intergovernamentais, como a ocorrida em Villach. 

Aquilo que viria a ser conhecido como desenvolvimento sustentável teve origem em 1968 na 

Biosphere Conference de Paris. Mais tarde, o Clube de Roma também falaria na busca de um 

modelo de sistema mundial sustentável. Porém o termo se tornaria definitivamente popular 

após a publicação do relatório “Nosso futuro comum”, elaborado pela Comissão Mundial 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, no ano de 1987. “Em 1982, uma 

avaliação dos dez anos pós-Estocolmo aconteceu sob os auspícios do PNUMA, em Nairóbi e, 

desse encontro, emergiu um chamado para a formação [da CMMAD]”. (Agência Nacional de 

Águas – ANA, s.d.)14  

Intensamente comprometido com o crescimento econômico, our common future (título 

original em inglês) conceitua o desenvolvimento sustentável como a capacidade de garantir a 

                                                 
14  Disponível em 

<http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/riomaisdez/index.php.35.html>. 
Acesso em 04/07/2011. 
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satisfação das necessidades básicas da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de realizar o mesmo. (CMMAD, 1987). A comissão foi instaurada em 1983 e 

seu relatório 

foi definitivo na decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas, para convocar a 
Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento [Rio-ECO92], dada a 
necessidade de redefinir o conceito de desenvolvimento, para que o 
desenvolvimento sócio-econômico fosse incluído e assim a deterioração do meio 
ambiente fosse detida. Esta nova definição poderia surgir somente com uma aliança 
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. (GONÇALVES, 2005, grifo 
nosso) 

  

Em outras palavras, “Nosso Futuro Comum foi intencionalmente um documento político, que 

visava a estabelecer uma aliança com os países da periferia, num processo que seria decisivo 

para a realização da Rio-92” (VEIGA, 2008, p.191).  Complementarmente, uma crítica mais 

enfática sugere que “na essência, ele não passa de uma nova roupagem para as ideias de 

crescimento limitado popularizadas pelo Clube de Roma” (LINO, 2009, p. 68). Há quem diga 

que o conceito de sustentabilidade, bem como toda a apropriação do ideário ambientalista 

pelo establishment consistem, na verdade, numa estratégia para salvar o capitalismo em crise.  

O discurso da sustentabilidade procura inserir as políticas ambientais nas vias de 
ajuste da economia neoliberal supostamente com vistas à solução dos processos de 
degradação ambiental e ao uso racional dos recursos naturais. Na realidade, porém, 
ele responde à necessidade de legitimar a economia de mercado e conter o seu 
colapso. […] Sob o paradigma da sustentabilidade, o homem, a cultura e a natureza 
são recodificados como formas aparentes de uma mesma essência: o capital. […] O 
discurso do desenvolvimento sustentável converteu o sentido crítico do 
ambientalismo em um discurso voluntarista, ao proclamar que as políticas 
neoliberais hão de nos conduzir aos objetivos do equilíbrio ecológico e da justiça 
social pela via mais eficaz: o crescimento econômico guiado pelo livre mercado. 
(LEFF apud ONÇA, p. 452 – 453) 

 
Em outras palavras, sob este ponto de vista, o que importa é a sustentabilidade do capital.  A 

isto podemos ainda adicionar o que observa Holloway: “Atingimos um estágio em que é mais 

fácil pensar na aniquilação total da humanidade do que imaginar uma mudança na 

organização de uma sociedade manifestamente injusta e destrutiva.” (2013, p. 11)  
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Legenda: 
 
B. Bolin – Bert Bolin (climatologista) 
CCA – Comitê de Ciências Atmosféricas 
CCPA – Comitê Científico sobre Problemas Ambientais 
CIAC – Conselho Internacional de Associações Científicas 
CMMAD – Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
CMC – Conferência mundial do clima 
CNUMA – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento 
COP – Conferência das Partes 
CQUNMC – Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima  
IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
RA’s – Relatórios de Avaliação do IPCC 

1.2.5 – Bert Bolin e algumas condições histórico-institucionais rumo à criação do IPCC 

 

 Pode parecer complicado compreender as relações destacadas no diagrama histórico-

institucional. Mas é exatamente ele que nos auxiliará, demonstrando como se moldou 

tamanho aparato e tornando claro o papel de cada um dos atores envolvidos. 
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No final de 1962, a Assembléia Geral da ONU criou uma comissão científica para 
contribuir e complementar a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Assim, a 
ciência deu um lugar de destaque à meteorologia e uma estrutura foi desenvolvida 
para que as mudanças climáticas fossem consideradas uma questão científica.15 
(SKODVIN e ALFSEN, 2010, p.1) 

 

 O CIAC já possuía, acoplados à sua estrutura o Comitê de Pesquisas Espaciais (CPE) 

e a Associação Internacional de Geologia e Geofísica (AIGG). Mediante a resolução de 1962, 

coube então ao CIAC conceber, em 1963, em associação com a OMM, o Comitê de Ciências 

atmosféricas (CCA) [ver diagrama histórico-institucional]. Seu primeiro presidente foi Bert 

Bolin, que providenciou a criação do Programa de Pesquisa atmosférica Global (PPAG), o 

qual dirigiu, de 1968 à 1971 (PHILANDER, 2008). Posteriormente, por obra da OMM e da 

CIAC, este programa seria unido a um comitê articulador formado por cientistas indicados 

pelas 2 organizações. Esta iniciativa concluiria a contribuição científica para a questão 

climática nos debates sobre meio ambiente. A parte política ficaria a cargo da Conferência de 

Estocolmo.  

 Em 1978, Bolin presidiu a primeira Conferência Mundial do Clima, organizada pela 

OMM em aliança com o PNUMA. Desta conferência resultou o Programa Climático Mundial. 

Durante a década de 80, ele participou de outras empreitadas em nome das instituições ligadas 

à ONU (CIAC, OMM, PNUMA), uma delas foi o Grupo Assessor sobre Gases de Efeito 

Estufa (GAGEE ou AGGG16, na sigla em inglês), formado em 1986. Mas merecem destaque, 

sobretudo, os relatórios SCOPE em que empenhou seu serviço. (IDEM, 2010) 

                                                 
15  Disponível em <http://www.cicero.uio.no/media/8026.pdf>. Acesso em 11/07/2011. 
16  Advisory Group on Greenhouse Gases. 
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 Ao primeiro relatório de avaliação do SCOPE sucedeu-se uma série que até o 

momento soma quase 6 dezenas, abordando temas variados como risco nuclear, organismos 

geneticamente modificados e química atmosférica. Porém, sobressaem as 13 edições 

envolvendo ciclos biogeoquímicos. Um pouco adiante ficará clara a sua importância. 

Destaquemos, nesse caso, as 5 publicações das quais Bert Bolin Participou: as de número7 

(publicada em 1976), 13 (lançada em 1979), 16 (datada de 1981), 21 (de 1983) e 29 (de 

1986). 

 O SCOPE 7 foi o primeiro relatório da série a analisar ciclos biogeoquímicos. Esta 

avaliação inicial beneficiou o exame dos ciclos do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. O prof. 

Bolin participou deste relatório tratando dos processos de “transferência e escalas de tempo 

em ciclos biogeoquímicos.”17 No SCOPE 13 ele participou de um artigo coletivo sobre o 

“ciclo global biogeoquímico do carbono.”18 O relatório de número 16 foi editado por ele. O 

primeiro capítulo tem a autoria compartilhada com 4 colegas, tendo como tema a “modelagem 

do ciclo do carbono”19. O Scope 21 recebeu o título “Os principais ciclos biogeoquímicos e 

suas interações”20 e foi editado por Bert em parceria com Robert B. Cook. O título do 

relatório 29 da série SCOPE é “O efeito estufa, mudanças climáticas e ecossistemas”. Bolin 

também integrou sua equipe de editores. O artigo de sua autoria inserido no SCOPE 29 trazia 

a indagação: “Quanto CO² permanecerá na atmosfera? O ciclo do carbono e projeções para o 

futuro”. No trecho do texto dedicado às conclusões o autor sentencia:  

As concentrações atmosféricas de CO2 aumentaram de 275 ± 10 ppmv no meio do 
século passado para 343 ± 1 ppmv em 1984. Nós entendemos as características 
básicas do ciclo global do carbono muito bem. Foi possível construir modelos 
quantitativos que podem ser usados como um guia geral para a projeção do futuro 

                                                 
17  Disponível em <http://globalecology.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_7/SCOPE_7_1.2_Bolin_17-22.pdf>. 

Acesso em 11/07/2011. 
18  Disponível em <http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/scope13/chapter01.html>. Acesso em 

11/07/2011. 
19  Disponível em <http://globalecology.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_16/SCOPE_16.html>. Acesso em 

11/07/2011. 
20  Disponível em <http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/scope21/contents.html>. Acesso em 11/07/2011.  
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das concentrações de CO2 na atmosfera como resultado de dados cenários de 
emissões. (1986) 

 
 Não há dúvida de que o conhecimento do climatologista sueco influenciou na extensa 

produção de relatórios sobre ciclos biogeoquímicos do SCOPE. Mas o que faz de Bert Bolin 

uma figura tão importante para o processo de criação do IPCC?  

 Bolin formou-se em meteorologia e durante 1 ano de pesquisas no instituto de estudos 

avançados da Universidade de Princeton especializou-se no desenvolvimento de modelos de 

previsão do tempo desenvolvidos em computadores. Após o término de seu doutoramento, 

Bert começou a trabalhar em química atmosférica e ciclos de poluentes na atmosfera. Foi 

assim que ele adquiriu grande conhecimento sobre os ciclos do carbono. Ele foi um genuíno 

precursor do trabalho realizado pelo Clube de Roma junto ao MIT, embora não hajam 

registros de influxo direto neste sentido. Ao que parece, foi exatamente em função de seu 

grande cabedal e da modernidade expressada em seu trabalho, através do uso de 

computadores para a previsão dos fenômenos climáticos, que ele se tornou um cientista tão 

proeminente. Isto pode estar relacionado a uma das grandes justificativas que fundamentaram 

a conferência de Estocolmo: de acordo com McCormick 

Se houve alguma questão isolada que tenha gerado Estocolmo, foi a questão da 
poluição ácida. Pesquisas realizadas na Suécia durante o final da década de 60 
haviam revelado um preocupante aumento na acidez da chuva que caía na região, 
impelindo os cientistas suecos a reivindicar ação preventiva. Sverker Astrom, 
embaixador da Suécia na ONU, submeteu uma proposta de realização de uma 
conferência internacional numa resolução apresentada ao ECOSOC em julho de 
1968. (1992, p.99) 

 
 Acompanhando este raciocínio, é notável que na lista de problemas ambientais mais 

relevantes do SCOPE 1 o primeiro tópico relacionado seja o das “alterações climáticas 

potencialmente adversas resultantes de atividades humanas”21 (1971, p.22). “A conferência 

[...] era necessária para fornecer uma perspectiva segundo a qual a ONU pudesse avaliar de 

                                                 
21  Disponível em 

<http://globalecology.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_1/SCOPE_1_5.0_Environ_Problems_21-26.pdf>. 
Acesso realizado em 02/07/2011. 



32 

 

maneira abrangente os problemas do meio ambiente humano e fazer convergir a atenção de 

governos e opinião pública.” (MACCORMICK, 1992, P.99) Dito de outra forma, 

hipoteticamente com base em previsões científicas a ONU teria melhores condições de 

empreender em articulações intergovernamentais, visando a suavização dos eventuais 

problemas causados por mudanças no clima global, mantendo, ao fim e ao cabo, a ordem 

político-social.  

 Porém, há uma outra interpretação de Estocolmo que merece ser citada. Elaine Dewar 

relata que “os suecos estavam pressionados por uma resolução da ONU para a realização de 

uma conferência internacional sobre o meio ambiente, em Estocolmo.” (2008, P.280). Nesse 

caso, a intenção da ONU seria a de posicionar a questão ambiental como alavanca para a 

implantação de um sistema de governança global. Entre outros fatores, o sucesso desta 

manobra possibilitaria “transferir o controle dos processos de desenvolvimento, dos Estados 

nacionais para entidades supranacionais e não-governamentais, consolidando estruturas de 

governo mundial.” (LINO, 2009, p.55).  

 

1.3 - As mesas diretoras do IPCC 

  

 Um dos procedimentos convencionados pelo IPCC é a nomeação da mesa diretora. 

Nesses mais de vinte anos de existência o órgão da ONU registra três corpos diretores à sua 

frente. A primeira equipe designada compreendia além do presidente, o vice-presidente e o 

relator do painel. O quadro complementar foi preenchido por especialistas de diversas 

nacionalidades. 

 

1.3.1 – A gestão Bolin 
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 Nomeado durante a 1ª sessão plenária do IPCC22 Bert Bolin presidiu o órgão de 1988 à 

1997. Na ocasião, o prof. Bolin seria assessorado pelo vice-presidente e pelo relator do painel, 

o Dr. Abdul Bar Bin Abdullah Algain, da Arábia Saudita, e o Sr. K. R. Rufai, da Nigéria, 

respectivamente. Não obstante, nesta mesma sessão foi aprovado o organograma dos 3 grupos 

de trabalho responsáveis pela formulação dos relatórios técnico-científicos do IPCC. Neste 

caso, cada grupo de trabalho teria 1 diretor e apenas 2 nomes foram acatados de imediato, 

conforme exposto abaixo23. Os grupos de trabalho I e II receberiam o suporte de 2 vice-

diretores, cada, e o grupo III receberia o auxílio de 5 ocupantes do mesmo cargo. Já nesta 

sessão ficou decidido que o “grupo de trabalho I” estaria à frente das avaliações sobre 

informações científicas disponíveis referentes aos aspectos físicos das mudanças do clima, o 

“grupo de trabalho II” assumiria o exame dos impactos ambientais e sócio-econômicos da 

mudança climática e o “grupo de trabalho III” seria responsável pela formulação de respostas 

estratégicas de mitigação e adaptação a eventuais condições impostas por variações do clima. 

Organograma 1: primeira mesa diretora do IPCC (gestão Bolin) 

                                                 
22  Ata de registro digitalizada disponível em <http://www.ipcc.ch/meetings/session01/first-final-report.pdf>. 

Acesso em 17/12/2010. 
23  Organograma dos grupos de trabalho, extraído da Ata de registro da 1ª sessão, disponível em 

<http://www.ipcc.ch/meetings/session01/first-final-report.pdf>. Acesso em 17/12/2010. 
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* Imagem extraída da ata da primeira sessão plenária, ocorrida entre os dias nove e onze de novembro de 1988, 

na sede da ONU, em Genebra – Suíça. 

 

 Mediante as informações disposta até aqui, fica notório que a eleição de Bert Bolin 

para a chefia do IPCC não ocorrera por mero acaso. Após reuniões realizadas pelo GAGEE, 

sob sua liderança, em 1987, o grupo de cientistas recomendou que os políticos estabelecessem 

limites máximos para o aumento da temperatura e do nível do mar por década.  

Em meio a muitas (e parcialmente divergentes) declarações de ambos os cientistas e 
políticos durante este período, os Estados Unidos, em particular, viram a necessidade 
de um mecanismo intergovernamental para conduzir uma avaliação internacional do 
problema da mudança climática. Esta posição foi comunicada ao secretariado da 
OMM em maio de 1987 e teve impacto significativo sobre o projeto do IPCC 
(AGRAWALA apud SKODVIN e ALFSEN, 2010, p.3) 

 
 Segundo o depoimento do escritor científico britânico Nigel Calder, no documentário 

“A grande farsa do aquecimento global”24, Bolin era um climatologista inexpressivo na 

comunidade científica internacional até construir a teoria de que o acúmulo de CO² provocado 

por atividades humanas poderia contribuir para uma situação de aquecimento do clima. Em 

princípio, a suposição de Bolin foi ridicularizada pelos colegas, uma vez que havia uma ampla 

                                                 
24  “The great global warming swindle”. Disponível em <http://blip.tv/file/640926/>. Acesso em 17/04/2011. 
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convergência dentro do campo da climatologia que indicava e, mais do que isso, alarmava 

para um possível fenômeno de resfriamento do clima global, com base em dados sobre a 

atividade solar e registros meteorológicos sobre séries precedentes de medições de 

temperatura do planeta. Prova da influência desta preocupação são publicações em jornais e 

revistas da época as quais registram o temor de um efetivo fenômeno de resfriamento, 

conforme demonstrado por Gustavo Baptista (2009, p.56, 58,59) 

 Na época, o próprio prof. Bolin admitiu diante das câmeras, no documentário “A 

máquina do clima”25, exibido pela rede de TV BBC e referenciado em “a grande farsa ...”: 

“em cerca de 50 anos o clima poderá estar alguns graus mais quente do que hoje. Nós não 

sabemos”. A partir daí, há uma série de especulações acerca da participação da ex-primeira 

ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que indicam que ela teria ficado muito interessada 

no argumento apresentado por Bolin. Nesse cenário, três eventos seriam cruciais: A crise do 

petróleo, em 1973, o sufocamento do governo britânico pelos mineiros de carvão do país e a 

contraditória surpresa: as temperaturas ao redor do planeta começaram a subir. Embora as 

acusações levantadas no documentário contra Bolin – onde se tenta minimizar a sua 

expressividade científica - sejam contraditórias, em face da carreira que construiu sob os 

auspícios da ONU, há na história contada por Calder e seus companheiros (muitos deles, 

cientistas) algo a se destacar.    

 Suas afirmações dão conta de que segurança energética fora um tema estratégico para 

o governo Thatcher. Após a retenção da produção de petróleo protagonizada pelo bloco árabe 

de países extratores em retaliação às nações aliadas do governo israelense, por ocasião da 

guerra do Yom Kippur e as pressões constantes realizadas pelos mineiros britânicos – tendo 

como ponto alto a paralisação da categoria por aproximadamente um ano, entre 1984 e 1985 – 

                                                 
25  “The Weather Machine”, produzido/dirigido por Alec Nisbett, escrito por Nigel Calder, BBC-TV e co-

produtores, 1974. 
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teria ficado claro para a então primeira ministra o quão delicada era a situação da Inglaterra 

neste setor. Posto isso, a exploração da energia nuclear despontaria no horizonte de Margaret 

como uma brilhante oportunidade para enfraquecer o poder dos mineiros britânicos e 

melhorar a matriz energética do país, conquistando uma posição mais confortável nessa área, 

tão cara à produção econômica. Porém, a via atômica esbarrava numa forte rejeição popular. 

Neste contexto, a teoria do aquecimento global atenderia com rigor extraordinário às suas 

aspirações. Afinal, vilanizando os combustíveis fósseis (empregados em escala global) ficaria 

mais fácil a conquista da aceitação pública para o uso do recurso nuclear (isenta de emissões 

de gás carbônico).  

 Nigel Calder diz que, para que este intento fosse reforçado cientificamente, Thatcher 

teria direcionado uma grande quantidade de recursos para a Royal Society26, para que fossem 

aplicados em pesquisas que estreitassem a relação entre a emissão de gás carbônico provocada 

por atividades humanas e a hipótese de aquecimento da superfície do planeta. Ávidos por 

verbas para pesquisa, os cientistas britânicos não teriam feito outra coisa.  

 Parece fraco o argumento empregado no ataque à ex-primeira-ministra, tendo em vista 

que “no final de 1989”, isto é, ainda sob sua administração, “o governo havia anunciado que 

uma revisão da política nuclear seria realizada em 1994, até lá novas estações nucleares não 

seriam construídas. Na sequência da revisão, em maio de 1995, o governo concluiu que novas 

usinas nucleares não receberiam o apoio do setor público.”27 A teoria de Calder torna-se ainda 

mais frágil se considerarmos que o Reino Unido realizou a “troca maciça do carvão pelo gás 

natural para a geração elétrica, a partir da década de 1980, motivada pelos programas de 

liberalização do setor energético de Margaret Thatcher e pela disponibilidade do gás natural 

do mar do Norte” (Lino, 2009, p.104). Apesar disso, chama atenção o que a premier britânica 

                                                 
26  Uma das mais antigas academias de ciências do mundo, localizada em Londres. 
27  Disponível em <http://www.world-nuclear.org/info/inf84a_nuclear_development_UK.html>. Acesso 

realizado em 12/07/2011. 
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diria em 2 de seus discursos do período de estadista. Em 1988 ela proclamou num jantar da 

Royal Society: 

Por gerações, nós assumimos que os esforços da humanidade poderiam deixar o 
equilíbrio fundamental dos sistemas do mundo e da atmosfera estáveis. Mas é 
possível que com todas estas enormes mudanças (população, agricultura, uso de 
combustíveis fósseis) concentradas num curto período de tempo, nós tenhamos 
iniciado inconscientemente uma enorme experiência com o sistema do planeta em si. 
Recentemente, três mudanças na química atmosférica tornaram-se assuntos de 
interesse familiar. A primeira é o aumento dos gases de efeito estufa – dióxido de 
carbono, metano e clorofluorcarbonos – que levou alguns a temer que estejamos 
criando uma armadilha de calor global que poderia levar à instabilidade climática. 
Nós estamos informados de que um efeito de aquecimento de 1º C por década 
excederia grandemente a capacidade de assimilação do nosso habitat natural. Tal 
aquecimento poderia causar o derretimento acelerado do gelo glacial e um 
consequente aumento de vários metros no nível do mar durante o próximo século.28  

 
Em consonância com esta defesa:  

A queima de combustíveis fósseis espalha na atmosfera dióxido de carbono, o que 
está provocando um gradual aquecimento do planeta. Devido a esse “efeito estufa”, 
é possível que já no início do próximo século, as temperaturas médias globais se 
tenham elevado a ponto de acarretar o abandono de áreas de produção agrícola e a 
elevação do nível do mar, de modo a inundar cidades costeiras e desequilibrar 
economias nacionais. (CMMAD,1987, p.3) 

 
 Ambos os testemunhos merecem atenção pois precedem a publicação do primeiro 

relatório de avaliação do IPCC. Este só seria lançado em 1990 e por ocasião de sua publicação 

Thatcher dirigiu-se aos membros da 2ª Conferência Mundial do Clima [ver a série de CMC’s 

no diagrama histórico-institucional]: “o perigo do aquecimento global é ainda invisível, mas 

real o suficiente para fazermos mudanças e sacrifícios, a fim de que não vivamos às custas das 

gerações futuras”29 e mais adiante, apesar de admitir o alto teor de incertezas: “O relatório do 

IPCC é uma realização notável”. O documento produzido pelo IPCC era incisivo: 

As emissões resultantes de atividades humanas estão aumentando substancialmente 
as concentrações atmosféricas dos gases de efeito estufa: dióxido de carbono, 
metano, clorofluorcarbonos (CFC’s) e óxido nitroso. Estes aumentos irão aumentar o 
efeito estufa, resultando em média, num aquecimento adicional da superfície da 
terra. (1990, p.52) 

  
 Os efeitos mais agressivos provocados por estas alterações seriam a duplicação da 

                                                 
28  Disponível em  <http://www.margaretthatcher.org/document/107346>. Acesso em 23/06/2011. 
29  Disponível em <http://www.margaretthatcher.org/document/108237>. Acesso em 12/05/2011. 
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quantidade de CO² na atmosfera, da época de sua publicação até o período entre 2025 e 2050; 

o aumento do nível dos oceanos, causando transtornos até então, impensáveis. Mediante tais 

depoimentos, fica a impressão de que embora não tivesse interesse por um programa nuclear, 

Margaret Thatcher poderia, de fato, estar interessada no desenvolvimento de outras matrizes 

energéticas e a teoria do aquecimento global lhe seria muito conveniente. O ataque aos 

combustíveis fósseis teria a potencialidade de estimular uma corrida em busca de novas fontes 

de energia... E foi o que aconteceu. Temos hoje o emprego de grande quantidade de recursos 

financeiros em pesquisas sobre todo o tipo de fontes energéticas alternativas, com destaque 

para a força eólica e a captação dos raios solares. O documentário protagonizado por Nigel 

Calder mostra como países africanos estão sendo assediados para que invistam em matrizes 

energéticas de baixas emissões de carbono, porém, caras e instáveis, todas de origem nórdica. 

Ceder a estes apelos significa não só comprometer seu desenvolvimento interno, mas também 

cumprir um papel importantíssimo para os países de economia avançada, detentores dessas 

tecnologias: o papel de consumidores dessas tecnologias, abdicando do consumo dos 

combustíveis fósseis. 

 Sob influência de Mrs. Thatcher ou não, o fato é que em 1988 fundou-se o IPCC e 

Bert Bolin o presidiu por nove anos, estando à frente da publicação de seus dois primeiros 

relatórios de avaliação: O First Assessment Report (FAR), lançado em 1990 e o Second 

Assessment Report (SAR), datado de 1995.  

    

1.3.2 – A gestão Watson 

 

 O prof. Bolin foi substituído pelo químico britânico naturalizado norte-americano 
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Robert T. Watson, conforme registrado na ata da 13ª sessão plenária30, realizada em setembro 

de 1997 na República das Maldivas. Nesta mesma sessão deliberou-se também sobre a 

reformulação do quadro diretor, mantendo-se os três grupos suplementares, porém, em vez de 

um único vice-presidente, o painel passaria a contar com 5 mandatários desempenhando este 

papel, sendo 2 representantes dos países desenvolvidos e em situação de transição econômica 

e 3 advindos das regiões em desenvolvimento, conforme a seguinte relação: “África, 

Ásia/Sudoeste Pacífico, e América do sul/América do Norte e América Central e Caribe.” 

(IPCC, 1997, p.8) Os vice-presidentes nomeados foram Katsuo Seiki, do Japão, Richard 

Odingo, do Quênia, Rajendra Kumar Pachauri, da Índia, Yuri Izrael, da Rússia e, do Brasil, o 

engenheiro eletrônico Luiz Gylvan Meira Filho. Além do aumento do quadro de vice-

presidentes, também foi aprovada a ampliação dos quadros de diretores (co-chairs) – 2 

representantes por região – e a uniformização dos conjuntos de vice-diretores (vice-chairs) – 6 

indicados para cada região.  

 Bob Watson - como gosta de ser chamado - permaneceu à frente da agência até o ano 

de 2002, quando saiu em meio a uma grande polêmica. Na ocasião, Watson não fora apoiado 

pela administração Bush para que permanecesse no cargo. Na verdade, o governo americano 

oferecera apoio ao economista Rajendra Pachauri, que se mantinha até então como vice-

presidente representante da região Ásia/sudoeste pacífico. “O governo americano nega. 

Segundo funcionários da administração Bush, a Casa Branca estava interessada em ter à 

frente do IPCC um cientista do Terceiro Mundo, daí o apoio a Pachauri.”31 (2002) 

 Com efeito, a não reeleição do químico americano tem por detrás uma trama lobista 

envolvendo um memorando32 assinado por Arthur G. Randol - mais conhecido como “Randy 

                                                 
30  Ata de registro digitalizada disponível em <http://www.ipcc.ch/meetings/session13/thirteenth-session-

report.pdf>. Acesso em 17/12/2010. 
31  Disponível em <http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/watson.htm>. Acesso em 13/05/2011. 
32  Disponível em <http://www.nrdc.org/media/docs/020403.pdf>. Acesso em 13/05/2011. 
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Randol”, executivo da companhia petrolífera norte-americana Exxon Mobil - enviado por fax 

a John Howard, conselheiro de qualidade ambiental da Casa Branca, datado de 6 de fevereiro 

de 2001. No campo descritivo do assunto, na folha de rosto, o documento traz a inscrição 

“Equipe Bush para negociações no IPCC.” As demais 4 páginas têm no topo a indicação 

temática “Ciência do clima global – questões para 2001.” Entre outras preocupações o 

representante da empresa tenta alertar o conselheiro do governo norte-americano para o fim 

do mandato de Watson e o risco de sua possível reeleição. A esse respeito Randol escreve:  

Watson foi escolhido a dedo por Al Gore e trabalhou no Escritório de Política 
Científica e Tecnológica da Casa Branca, na gestão Clinton/Gore. Seu mandato no 
IPCC termina com a conclusão do TAR. No entanto, ele poderia ser estendido numa 
sessão do IPCC neste ano ou no próximo. (2001, p.2) 

  

 

 

 

 

 

Organograma 2: segunda mesa diretora do IPCC (gestão Watson) 
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* Imagem extraída da ata da 13ª sessão plenária. 

  

   O desassossego do executivo tinha a seguinte justificativa: o então presidente do 

painel tivera ou ainda tinha ligação com francos opositores políticos de George W. Bush, logo, 

não seria conveniente mantê-lo à frente do órgão, como o próprio Bob planejava. O IPCC 

tornara-se uma importante arena para o posicionamento de interesses políticos, econômicos e 

ideológicos. Consentir com a permanência do prof. Watson no comando da instituição 

representaria, em última instância, a possibilidade de ceder munição a adversários sequiosos 

por ela. Além disso, Bob era conhecido por ser “muito incisivo como presidente do IPCC” 
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(WATSON, 2002), o que poderia dificultar ou impossibilitar um ambiente colaborativo com a 

Casa Branca. Preocupado com isso, Randy formulou a primeira das 17 questões levantadas no 

documento: “Watson pode ser substituído agora a pedido dos E.U.A?” (2001, p.2) No 

suplemento da terceira questão apresentada Randol cita um comentário de Watson que sugere 

deixar ainda mais clara a posição do então presidente do IPCC: “Os Estados Unidos estão 

longe da realização de suas metas. (...) Um país como a China fez mais, na minha opinião, do 

que um país como os Estados Unidos ao avançar no desenvolvimento econômico, 

permanecendo ambientalmente sensível.” (IDEM, 2001, p.3)  

 Uma vez descartada a possibilidade de afastamento imediato de Watson, restou a via 

da negociação política para que se concretizasse a proposta do executivo da Exxon Mobil. O 

resultado foi uma vitória consistente de Rajendra Pachauri, com 76 de 133 votos, na sessão 

plenária ocorrida em abril de 2002 em Genebra, Suíça. Robert Watson registrou 49 votos e o 

Físico brasileiro José Goldemberg, 7 votos. Na ocasião, apenas 1 abstenção foi computada. 

Pouco tempo após a votação Watson declarou: “A África votou absolutamente em bloco em 

Pachauri. Houve claramente uma pressão política nos africanos... Muitos países africanos 

disseram que queriam votar em mim, mas foram orientados a não fazê-lo.” (2002) 

 Randy Randol finaliza o manifesto sugerindo a “Reestruturação do serviço americano 

nas próximas reuniões do IPCC para garantir que nenhum dos proponentes de Clinton/Gore 

estejam envolvidos em qualquer atividade decisional” (2001, p.5, grifo do autor) entre outros 

apontamentos. Ele só não disse que um indiano seria alçado a protagonista desse novo 

cenário... 

 

 

1.3.3 - A gestão Pachauri 
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 O que pode ocorrer quando um profissional habituado aos opacos corredores da 

ciência torna-se uma celebridade, atraindo os holofotes da mídia mundial? No caso de 

Rajendra Kumar Pachauri, a resposta é curta: polêmica, muita polêmica. 

 Não foi à toa que Pachauri recebeu apoio do governo americano na concorrência ao 

cargo de presidente do painel. Na disputa de 2002, dois fatores podem ter sido decisivos: 1) 

Ao contrário dos dois presidentes anteriores, ambos climatólogos, o indiano é economista, 

com farta atuação no ramo da produção energética. Isto poderia colaborar para uma mudança 

de perspectiva nas abordagens do IPCC, em geral, desfavoráveis à exploração dos 

combustíveis fósseis – uma questão delicada para o governo de George W. Bush, 

notoriamente comprometido com a indústria petrolífera norte-americana; e 2) Quando da 

eleição da mesa diretora da gestão Watson, Rajendra foi eleito um dos cinco vice-presidentes.  

 Conquistar o cargo não foi fácil. As vagas das vice-presidências são determinadas de 

acordo com a divisão continental do planeta. Diferentemente dos demais eleitos, todos 

indicados consensualmente, Pachauri teve que disputar a representação do continente asiático 

mediante o recurso do voto secreto, derrotando o químico saudita Nizar Hibrahim Tawfik 

(1944-2003) por 71 votos contra 35. Não é difícil perceber que, observadas tais condições, o 

prof. Pachauri ingressava na mesa diretora do IPCC em condições ao menos um pouco 

desfavoráveis, se comparado a seus colegas. Logo, o governo americano soube a quem 

oferecer apoio. É possível imaginar o quão conveniente poderia ser para um cientista do 

terceiro mundo adquirir notoriedade internacional por meio de um tema cujo debate tem-se 

aprofundado permanentemente, multiplicando sobremaneira suas possibilidades de aquisição 

de fundos para pesquisa e seu prestígio individual. 

 Sem sombra de dúvida a administração de Rajendra Pachauri é a mais controversa de 
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toda a história do órgão. Em 2007, os membros do IPCC receberam o Prêmio Nobel da Paz. 

Mas em novembro de 2009 foram interceptados emails e documentos33 trocados por cientistas 

da Unidade de Pesquisa Climática da Universidade East Anglia, no Reino Unido – instituição 

largamente empenhada na colaboração com os relatórios da ONU sobre mudança do clima. 

Alguns dos emails acessados sugeriam a manipulação de dados da pesquisa sobre mudança 

climática, de forma que o resultado confirmasse o fenômeno de aquecimento. Outra 

controvérsia bastante discutida foi a publicação no Third assessment report (TAR - 2007) da 

informação de que as geleiras do Himalaia estariam completamente derretidas até o ano de 

2035, o que teve de ser corrigido posteriormente, admitindo-se a falha cometida.  

 Não bastassem esses eventos, desde que assumiu a cadeira principal do órgão, pululam 

na mídia e na internet supostas relações íntimas entre o prof. Pachauri e diversas corporações 

e instituições, a maioria delas ligada ao ramo energético e à industria, como é o caso da Oil 

and Natural Gas Corporation Ltd., em que foi diretor, de 2006 a 2009, National Thermal 

Power Corporation Ltd. (2002-2005), Gail India Ltd. (2003-2004) e da Honda, companhia 

premiada com o TERI awards 2010 – de acordo com o jornal britânico The Telegraph34 - ao 

lado da Pepsi e outras corporações indianas, todas provedoras de recursos financeiros para o 

Instituto de Energia e Recursos (TERI, na sigla em inglês), do qual Pachauri é diretor. E a 

lista não para por aí: constam também envolvimentos com o Deutsch Bank, Pegasus Capital 

Advisors, Fundação Rockefeller e Toyota. Ele permanecerá dirigindo o IPCC até a publicação 

do 5º relatório de avaliação sobre mudanças climáticas, prevista para o ano de 2014. 

Consistentes ou não, o fato é que algumas das acusações levantadas contra o IPCC ou contra 

seu atual presidente tiveram bastante impacto político e junto à opinião pública. Além disso, é 

                                                 
33  1.073 emails e 3.485 documentos disponibilizados na internet através do endereço: <http://www.climate-

gate.org/>. Acesso em 20/06/2011.   
34  Reportagem disponível em: 

<http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7177323/Questions-over-awards-given-by-
worlds-top-climate-scientist.html>. Acesso em 20/06/2010. 
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curioso como as relações corporativas de Rajendra Pachauri parecem seguir um traçado 

semelhante ao de outro personagem diretamente ligado à política ambiental desenvolvida nas 

mesas da ONU: o canadense Maurice Strong. 

 

1.4 - As Nações Unidas e o seu self-made-man 

 

 Hector Leis nos diz que a quadra histórica contemporânea nos arremessa cada vez 

mais na direção de uma política que pavimenta a substituição de uma “ordem internacional 

sustentada no princípio da soberania nacional” (2004, p.10, grifo nosso) por um sistema 

global, uma transnacionalização que tende a “esvaziar simultaneamente os espaços 

domésticos e o sistema internacional, na medida em que os Estados-nação perdem sua 

importância tradicional para intervir nos fenômenos em curso,” ao que segue sua conclusão: 

“Precisamente, os fenômenos de transnacionalização supõem o movimento de bens, 

informações, ideias, fatores ambientais e pessoas, através das fronteiras transnacionais, sem 

uma participação ou controle importante dos atores governamentais” (IDEM, 2004, p.9). 

Convém dizer que, para Leis, tal redução na importância dos atores governamentais se daria 

por obra da instituição de uma espécie de governo global, o qual poria ordem à anarquia que 

se estabelece nas relações internacionais amplamente determinadas pela competitividade das 

políticas de mercado.   

 “Luz! Quero luz! Sei que além das cortinas são palcos azuis e infinitas cortinas com 

palcos atrás.” Nestes pequenos versos da canção “Vida” (1980) Chico Buarque reclama a 

felicidade depositada no devir, exige a sua chegada imediata, entoa a angústia de saber que 

por detrás daquilo que se nos apresenta há ainda muito mais seiva a se colher da vida. Ah, 

como seria bom fartar-se, num mesmo fragmento de tempo, com uma fatia maior de 



46 

 

experiência, engordar o viver (saudavelmente). 

 Ora, não é nossa intenção divagar sobre as qualidades da composição buarquiana, 

embora, certamente, fosse isso motivo de grande contentamento. O que nos interessa é a 

analogia com que sua obra pode nos favorecer.  Adaptemos, pois, as palavras de Chico à 

percepção que temos das coisas, à ideia de que por detrás da experiência embebida de 

primariedade, pobre de sentido, há uma verdade mais substantiva, mais rica, numa última 

palavra, maior! Falamos, portanto, da intuição de que, além daquilo que se vê, há ainda o que 

não se apressa às nossas retinas, mas está lá, em algum lugar, ocupando seu espaço, prenhe de 

descoberta, preenchendo uma dimensão a qual apenas (ainda) não acessamos. Afinal, “é na 

sombra que se oculta a verdade das coisas” (MAFFESOLI, 2010, P.95) 

 Uma vez explicada nossa analogia, podemos agora ir ao ponto: fato é que à medida 

que se avança na pesquisa sobre os atores e eventos que compõem a política ambiental da 

ONU – berço e abrigo permanente do IPCC, até o momento – revela-se a concorrência entre 

duas narrativas, duas histórias. Uma delas parte dos corredores internos, é oficial (ou 

oficializada), pois relata o discurso oficial (auspicioso, humanizado, holístico) das partes 

envolvidas nas causas defendidas pela ONU; a outra é extraoficial, arqueológica nos seus 

fundamentos, composta por um quase sem-fim de intercâmbios e, em geral, gestada no 

exterior da instituição, referindo-se constantemente a “um grupo que se constitui basicamente 

como lobby, para exercer suas demandas no interior do sistema político” (LEIS, 2004, p.35). 

Se não for atrevimento tratar dessa forma, os registros oficiais/oficializados trazem consigo 

uma certa penumbra a qual sua contraparte se esforça para compensar, fazendo ranger nos 

trilhos as cortinas secundárias, forçando à evidência, lançando luz sobre o espetáculo 

encenado nos palcos de fundo da política ambiental das Nações Unidas. Entretanto, cabe 

advertir, não raro recai sobre a narrativa extraoficial a acusação de conspiracionismo. 
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 É exatamente na interseção entre estes planos - o primário e o secundário - que transita 

Maurice Strong... Sua presença colabora para a forjadura de uma síntese do movimento 

dialético entre o discurso que emerge dos quadros da ONU (tese) e o dos outros narradores 

(antítese). De origem pobre, tendo nascido na época da Grande Depressão, o lobista 

canadense soube aproveitar as oportunidades, como poucos. Seu trânsito entre órgãos e 

comissões das Nações Unidas, o governo canadense, corporações transnacionais e ONGs as 

mais variadas lhe renderam a alcunha de self made man. Estamos referenciando um homem 

incorporado “ao mundo do petróleo, gás, dinheiro grosso e geopolítica” (DEWAR, 2008, 

p.261). Ora, esta última sentença se refere a Strong, mas poderia, sem dificuldade ser 

adaptada ao indiano, atual presidente do IPCC. É a semelhança entre a trajetória de um e 

outro que os aproxima. Se Pachauri vem sendo regularmente citado como integrante de 

diretorias de numerosas corporações, tanto privadas quanto do campo estatal – a maior parte 

delas ligada ao ramo de energia - levantando fortes questionamentos sobre seu 

comprometimento ético, o canadense tem um currículo surpreendente. Maurice já foi 

conselheiro da Fundação Rockefeller, fundou a Petro-Canada, exerceu os cargos de diretor e 

vice-presidente do WWF International (Suíça), Foi presidente da Power Corporation of 

Canada entre outros altos postos, figurando como um dos principais articuladores de uma 

agenda de governança global fartamente associada a interesses político-econômicos das 

nações desenvolvidas.  

As motivações para a colocação em marcha desse processo remontam à década de 
1950, quando a humanidade, como um todo, experimentava o período de mais 
rápida expansão do seu desenvolvimento socioeconômico. [...] Naquele momento, a 
palavra de ordem era industrialização, principalmente entre os países 
subdesenvolvidos, muitos dos quais contemplavam ambiciosos planos de 
modernização econômica baseados na indústria. [...] Entre 1953 e 1963, a 
participação dos países subdesenvolvidos na produção industrial mundial subiu de 
6,5% para 9%, uma alta de quase 50%, com tendência ascendente. (LINO, 2009, 
p.53-54) 

   
 De acordo com esta interpretação, o aumento da participação no mercado internacional 
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por parte dos países subdesenvolvidos teria sido o grande alerta para que se pusesse em 

andamento o projeto do governo global, nações desenvolvidas à frente, de modo a eliminar a 

concorrência oferecida pelas demais através da limitação do seu acesso a fontes de energia e 

riqueza. Sobre este modelo de governo, Strong defende: “eu tenho dito há anos que o mundo 

precisa de um sistema mundial de governança” (DEWAR, 2008, p.300), aludindo à ideia de 

que “a interdependência leva os países à cooperação e cria condições para uma ordem 

mundial mais racional” (LEIS, 2004, P.9). E à sentença do canadense segue a reflexão de sua 

entrevistadora, a jornalista Elaine Dewar: “A cúpula do Rio, assim como a conferência de 

Estocolmo, se destinava à reorganização do mundo em unidades administrativas muito 

maiores, com o poder real redistribuído, passando das mãos dos governos nacionais para 

vastas organizações regionais.” (IDEM, 2008, p.301)  

 Quanto aos inúmeros intercâmbios desempenhados por Strong, é digno de nota o 

conceito de organização governamental privada (OGP) destacado por Dewar. Ela descreve 

este tipo de organização como grupos privados da sociedade civil, que recebem fundos de 

governos para promover determinadas pautas de interesse dos Estados-nação. Logo, uma 

organização não-governamental (ONG) ou uma organização da sociedade civil de interesse 

público (OSCIP) fariam jus ao título de OGP, do momento em que recebessem recursos 

públicos com finalidade de promover assuntos úteis a propósitos governamentais, em lugar de 

iniciativas genuinamente estabelecidas pelas próprias organizações, em atendimento a 

reivindicações da sociedade como um todo. Reconhecendo isto, a jornalista canadense 

demonstra como atores ligados à agenda política da ONU, Strong em destaque, circulam 

facilmente entre gabinetes de governo, escritórios de grandes corporações e OGP’s ao sabor 

da conveniência.   

 Além dos postos já descritos entre tantos outros, Maurice foi, também, secretário geral 
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da cúpula de Estocolmo e da Rio-92, foi o primeiro presidente do PNUMA, cargo que ocupou 

desde a fundação do programa, em 1972, até 1975 e membro do grupo que preparou o 

relatório “Nossa Comunidade Global” em 1995, onde se diz: “A comunidade global é na 

verdade o lar das gerações futuras; a governança global é a possibilidade de torná-la melhor 

do que é hoje.” (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p.271). “Em 

especial, Strong articulou uma aproximação do PNUMA com a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM), criando o arcabouço institucional para a ‘politização’ dos temas climáticos.” 

(LINO, 2009, p.59) “Ninguém o supera no papel de articulador do movimento ambientalista” 

(IDEM, 2009, p.58). Ante a tudo isso, podemos afirmar que, se a Bert Bolin credita-se o 

ponteio dos atos científicos destinados à fundação do IPCC, a parte política coube ao engenho 

e determinação do Sr. Strong.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - Os relatórios de avaliação 
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 Desde a fundação do IPCC pela ONU, as conclusões endossadas pelo organismo são 

anunciadas em relatórios de avaliação. Estes documentos são divididos em quatro partes, 

sendo três delas elaboradas por grupos de trabalho (GT’s), formados por cientistas de áreas as 

mais distintas e dispostos a oferecer respostas técnicas sobre variados assuntos. Nesse caso, o 

“GT I” avalia os aspectos científicos físicos do sistema climático e de mudança do clima; o 

“GT II” avalia a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais diante da mudança 

climática assim como as possibilidades de adaptação a elas. O “GT III” avalia as opções para 

a mitigação das alterações climáticas através da limitação ou impedimento das emissões de 

gases do efeito estufa e incremento das iniciativas para sua retirada da atmosfera. A quarta 

parte dos relatórios do IPCC consiste num resumo dos manuscritos elaborados pelos GT’s, 

destinados à orientação dos elaboradores de políticas públicas (chefes de estado, negociadores 

diplomáticos e congêneres). Até que se chegue a uma formulação final, os relatórios cumprem 

um trajeto complicado, envolvendo examinadores políticos e científicos em procedimentos de 

revisão e aprovação por consenso, conforme o gráfico processual disponível no sítio virtual 

do Painel35 e abaixo reproduzido. 

                                                 
35  http://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml#.UPMK8ifhrNo 
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Até o 

momento 

foram 

produzid

os quatro 

relatórios 

de 

avaliação 

(RA) [ver 

diagrama 

histórico 

institucio

nal]. O primeiro RA foi publicado em 1990. Ele é conhecido pela sigla FAR (abreviatura de 

First Assessment report). Em 1995, lançou-se o segundo relatório, o SAR. O terceiro relatório 

(TAR) tornou-se público no ano de 2001 e o quarto (AR4) mobilizou as discussões mundiais 

sobre o clima no ano de 2007. Há, ainda em andamento, o quinto relatório de avaliação (AR5) 

com conclusão prevista para o ano de 2014.  

 

 

 

 

2.1 – O FAR 
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 O primeiro relatório de avaliação do IPCC confirma as opiniões precedentes à sua 

publicação [Bolin, Thatcher, CMMAD, Conferência de Villach] de que as emissões 

resultantes de atividades humanas estão aumentando de maneira relevante as concentrações 

atmosféricas de gases do efeito estufa, com potencial para aumentar o processo de retenção de 

calor e ocasionar a elevação das temperaturas na superfície do planeta.  

 No FAR são apresentados 4 cenários de previsão das condições ambientais futuras, 

designados pela sequência alfabética A, B, C e D, seguidos pela descrição dos principais 

impactos possivelmente decorrentes de cada uma das simulações em áreas como a agricultura, 

ecossistemas naturais terrestres, oceanos e aspectos da vida humana, entre outras. 

 Não obstante, o relatório propõe a adoção de respostas estratégicas de combate aos 

possíveis efeitos colaterais originados pela mudança climática, isto é, indica que políticas 

públicas devem ser adotadas, nesse sentido, tanto pelos países industrializados quanto pelas 

nações em desenvolvimento. Algumas das estratégias de resposta aclamadas são: a eliminação 

do uso de CFC’s, o “uso de fontes de energia mais eficientes, limpas e com baixa ou nenhuma 

emissão de carbono” (IPCC, 1990, P. 57), a revisão das práticas agrícolas, o incremento das 

matrizes tecnológicas e o controle da taxa de crescimento da população. 

 Este relatório parece operar como o elo científico entre o relatório da CMMAD (1987) 

e a Eco-92 ao propor, mediante as conclusões alcançadas, uma agenda de cooperação entre 

nações centrais e periféricas – objetivo último da CMMAD consolidado pela Cúpula da Terra 

através da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. As metas 

colaborativas aconselhadas pelo FAR aos países industrializados são direcionadas a ações de 

transferência de tecnologia, cooperação em pesquisas científicas e cooperação técnica 

orientada para a prevenção e gerenciamento de problemas ambientais.  
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2.2 – O SAR 

 

 Apesar de muito mais extenso e detalhado do que o FAR, exceto pelo 

comprometimento declarado com o artigo 2 da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (CQNUMC), os diagnósticos e prescrições do IPCC em seu segundo 

relatório permaneceram os mesmos, quais sejam: o aumento das concentrações de gases 

antrópicos do efeito estufa na atmosfera e a necessidade de se realizar ações para mitigação de 

seus possíveis resultados inconvenientes, tudo isso, com base nas simulações dos modelos de 

clima; “o balanço das evidências [...] sugere uma discernível influência humana sobre o clima 

global.” (IPCC, 1995, p.5). 

 A CQNUMC foi assinada durante a Cúpula da Terra, em 1992, tendo entrado em vigor 

nos primeiros meses de 1994. O artigo 2 da mesma determina o objetivo de se estabilizar as 

concentrações de gases do efeito estufa, sendo o foro legítimo para tal a Conferência das 

Partes (COP, em inglês). 

Ora, apenas no sentido de proporcionar uma melhor compreensão do conjunto de atos 

difundidos pela ONU, dando continuidade às suas ações anteriores, a convenção-quadro 

forneceu a finalidade última tanto para a COP 1, realizada em Berlim, Alemanha, no início de 

1995, quanto para o SAR, emitido ao fim do mesmo ano. Nesse caso, competiu à COP 1 

iniciar as negociações políticas para a fixação de metas e prazos para a redução das emissões 

lançadas na atmosfera do planeta, conforme fixado pelo item 4 do  artigo 7 da CQNUMC: “A 

primeira sessão da Conferência das Partes [...] deverá realizar-se no mais tardar dentro de um 

ano da entrada em vigor desta Convenção. Subsequentemente, sessões ordinárias da 

conferência das partes devem ser realizadas anualmente.” (CQNUMC, 1992, p.14). Por outro 

lado, coube ao IPCC realimentar a base de conhecimentos científicos através do SAR e dos 
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relatórios que o sucederam. Temos, portanto, uma vez mais, o claro entrosamento entre 

ciência e política nos atos da ONU acerca das avaliações das mudanças no clima do planeta. 

 

2.3 – O TAR     

 

 Levando-se em consideração as controvérsias que rondam as atividades do IPCC, o 

Terceiro Relatório de Avaliação detém especial importância. Afinal, se metodologicamente 

seus pares precedentes não ofereceram tantos argumentos aos opositores do IPCC - com a 

modelagem por computador genericamente no centro das críticas - o TAR fez cumprir esse 

papel. Além da afirmação de que “existem evidências novas e mais convincentes de que a 

maior parte do aquecimento observado durante os últimos 50 anos pode ser atribuída às 

atividades humanas”, este relatório trouxe em seu conteúdo um dos elementos mais 

controversos de toda a série: o gráfico que se convencionou chamar “Taco de hóquei”, de 

autoria do climatologista americano Michael E. Mann.  

O gráfico em questão pretendia demonstrar que “o aquecimento verificado no final do século 

20 para o hemisfério norte era sem precedentes nos últimos 1000 anos.” (MELLO, 2009, 

p.64) Porém, o diagrama suprimia os fenômenos conhecidos como Período Quente Medieval 

(PQM) registrado entre os séculos X e XIII e a Pequena Idade do Gelo (PIG) ocorrida em 

duas fases: a primeira entre 1300 e 1550 e a segunda aproximadamente de 1550 à 1850. “Em 

2003, McIntire e McKitrick reconstruíram a série de Mann et al. (1998) e perceberam que o 

milênio não havia sido tão frio e que o final do século XX não era tão mais quente que em 

1400.” (IDEM, 2009, p.65).  

A repercussão do caso obrigou Mann a publicar uma “corrigenda” na edição de 1º de 
julho de 2004 da revista Nature, na qual admitia alguns erros metodológicos e de 
amostragem, mas insistia que “nenhum desses erros afeta os nossos resultados 
publicados anteriormente”. Enquanto isso, McIntire e McKitrick reconstituíram 
pacientemente o algoritmo utilizado por Mann e descobriram que ele produzia uma 
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curva em forma de taco de hóquei em 99% das tentativas, mesmo quando os dados 
eram aleatórios. (LINO, 2009, p.97)  

  
 Sobre o TAR, cabe também observar que tendo o Protocolo de Kioto fornecido o 

impulso para a criação do mercado de créditos de carbono, através dos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), afirmações em contrário – a saber, que não confirmassem a 

trajetória de aquecimento - por parte do terceiro relatório do IPCC levariam à derrocada 

automática do comércio das Reduções Certificadas de Emissões (RCE). 

Considerando-se estes detalhes, o RA, um instrumento declaradamente científico, serviria 

para reafirmar o fenômeno político-econômico fundado na COP3. Somente para se ter uma 

ideia, o protocolo de Kioto – concebido durante a terceira edição da conferência entre as 

partes, em 1997 - passou a vigorar oficialmente em 2005. Em 2008, o mercado de créditos de 

carbono já movimentava “nada menos que 126 bilhões de dólares” e a previsão é de que até 

2014 este mesmo nicho da economia mundial possa “chegar a 2 trilhões de dólares em 

transações anuais, convertendo-se no ‘maior mercado de commodities do mundo.” (LINO, 

2009, p.103)  

Os créditos são instrumentos financeiros baseados nos denominados Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), criados pelo Protocolo de Kioto. O esquema é 
relativamente simples: estabelece-se uma cota geral para cada país; aqueles que não 
atingirem os limites estabelecidos podem negociar as suas cotas com os que as 
superarem. (IDEM, 2009, p.104) 

 
 Dessa forma, fica mais fácil entender uma das importâncias do TAR: ele antecipa a 

dificuldade que se assentará para se desfazer do mercado de créditos de carbono, caso em 

algum momento, as teses do IPCC se tornem insustentáveis.    

 

 

2.4 - O AR4 

   

Provavelmente em função de ser o mais popular e polêmico, corolário dos últimos esforços 
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registrados pelo IPCC até o momento, cabe ao AR4 todo um inventário de controvérsias. De 

climatólogos a geógrafos, passando até mesmo por médicos, cientistas de inúmeras 

especialidades se contrapõem às conclusões elencadas no quarto relatório do Painel. Algumas 

delas são as seguintes: 1) “Onze dos últimos doze anos (1995 a 2006) estão entre os 12 anos 

mais quentes do registro instrumental da temperatura da superfície global (desde 1850)” 

(IPCC, 2007, GT1, p.8); 2)“é muito provável que a maior parte do aumento observado nas 

temperaturas globais médias desde meados do século XX se deva ao aumento observado nas 

concentrações antrópicas de gases de efeito estufa” (IDEM, 2007, GT1, p.15); 3) “É muito 

provável que as temperaturas médias do Hemisfério Norte durante a segunda metade do 

século XX tenham sido mais elevadas do que durante qualquer outro período de 50 anos nos 

últimos 500 anos e é provável que tenham sido as mais altas pelo menos nos últimos 1.300 

anos” (IDEM, 2007, GT1, p.14) e 4) “Observações desde 1961 mostram que a temperatura 

média do oceano global aumentou em profundidades de até pelo menos 3000 m, e que o 

oceano tem absorvido mais de 80% do calor acrescentado ao sistema climático.” (IDEM, 

2007, GT1, p.8) 

Para que se possa lidar com a grande quantidade de alterações previstas é proposta uma série 

de ações mitigadoras, em geral, proporcionadas pelo desenvolvimento tecnológico 

(principalmente no campo energético) e associadas à promoção da racionalidade ambiental, 

conforme descrito no relatório do GT3 do Painel.  

Assim como o IPCC alega ter aumentado o entendimento sobre o fenômeno climático, seus 

opositores afirmam o mesmo. Logo, após a publicação do AR4, não foi apenas o (já citado) 

vazamento dos e-mails de da Universidade East Anglia que pesaram contra o Painel. Aliam-se 

a este escândalo argumentos de toda sorte. 
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2.5 - O que dizem os céticos do aquecimento global? 

 

 Comumente, as críticas aos relatórios do IPCC se concentram sobre as prescrições 

contidas no AR4. Mas há aspectos gerais que acabam sendo compartilhados em ataques a todo 

o conjunto de RA's. Genericamente, as asserções do IPCC baseiam-se em três argumentos: “a 

série de dados da temperatura média global do ar na superfície ‘observada’ nos últimos 150 

anos, o aumento observado na concentração de gás carbônico a partir de 1958 e os resultados 

obtidos com modelos numéricos de simulação de clima” (MOLION, 2011)36. 

 O contra-argumento mais compartilhado pelos opositores do aquecimento planetário é 

o de que, simplesmente, o CO2 não tem a capacidade de controlar o clima devido à sua 

presença reduzida na atmosfera. “O dióxido de carbono é responsável por 3,6% do efeito 

estufa e, desses, 3,5% são naturais, ou seja, apenas 0,1% é de responsabilidade nossa” (2009, 

p.158), afirma o geógrafo Gustavo Baptista.  

Para o climatologista Luiz Carlos Molion, a variação na quantidade de CO2 na atmosfera 

terrestre tem a ver com um conjunto obscuro e instável de fatores tais como a intensidade da 

energia solar que chega ao planeta, a dinâmica do vapor d’água apresentado na forma de 

nuvens, o acesso de raios cósmicos à nossa atmosfera e o comportamento térmico dos oceanos 

os quais, vale lembrar, cobrem mais de 70% da superfície do planeta. Para se ter um melhor 

entendimento sobre apenas um desses fenômenos, Molion afirma que a solubilidade do 

carbono é inversamente proporcional à temperatura dos oceanos,  

ou seja, oceanos aquecidos absorvem menos CO2 que oceanos frios. Como a 
temperatura dos oceanos aumentou ao longo do Século XX, é possível que a 
concentração de CO2 atmosférico tenha aumentado devido à redução de absorção ou 
ao aumento de emissão pelos oceanos” (2011, p.67) e não o oposto, tal e qual supõe 
o Painel. 

 

                                                 
36  Disponível em: <http://coloquioscbpf.blogspot.com.br/2011/04/aquecimento-global-mito-ou-

realidade.html> 
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Sobre outro aspecto dos trabalhos do IPCC duramente censurado por seus oponentes - os 

cenários construídos por meio de Modelos de Clima Global (MCG) - “Não há dúvida que o 

desenvolvimento de modelos seja crítico para se adquirir habilidade futura de entender melhor 

ou mesmo prever o clima.” (IDEM, 2011, p.71). Porém, “tais modelos não representam o 

mundo real e estão longe de simular a dinâmica climática.” (LINO, 2009, p.86, grifo do 

autor) “Os modelos resolvem as equações da dinâmica dos fluidos e fazem um trabalho muito 

bom em descrever os movimentos fluidos da atmosfera e dos oceanos. Mas eles fazem um 

trabalho muito medíocre ao descrever as nuvens, a poeira, a química e a biologia de campos, 

fazendas e florestas”37, sentencia o físico americano Freeman Dyson. Cabe aqui recordar que 

a produção de cenários foi a mesma metodologia empregada pelo Clube de Roma nos estudos 

que deram origem a limites do crescimento e como ainda hoje o grupo é criticado por ter 

produzido predições que passaram longe de serem confirmadas. 

No que se refere às medições de séries de 150 anos, Molion defende que as mesmas  

são curtas para captar a variabilidade de prazo mais longo do clima. A segunda 
metade do século XIX foi o final da “Pequena Era Glacial”, um período frio, bem 
documentado, que perdurou por alguns séculos. E esse período coincide com a 
época em que os termômetros começaram a ser instalados mundialmente. Portanto, 
o início das séries de 150 anos, utilizadas por vários pesquisadores que contribuíram 
para o Relatório do IPCC, ocorreu num período relativamente mais frio que o atual e 
leva, aparentemente, à conclusão errônea de que as temperaturas atuais sejam muito 
altas ou “anormais” para o planeta. (2008, p.52-53) 

 
Complementarmente a este argumento, é comum entre os céticos que se questione o meio de 

aquisição dos dados de temperaturas da superfície 

Em média, a energia disponível do Sol (calor) é utilizada para evapotranspiração 
(evaporação dos solos e superfícies de água + transpiração das plantas) e para o 
aquecimento do ar. Sobre superfícies vegetadas, a maior parte do calor é usada para 
a evapotranspiração, que resfria a superfície, e o restante para aquecer o ar. Com a 
mudança da cobertura superficial, de campos com vegetação para asfalto e concreto, 
a evapotranspiração é reduzida e sobra mais calor para aquecer o ar próximo da 
superfície, aumentando sua temperatura. Esse é o chamado efeito de ilha de calor, 
que faz as temperaturas do ar serem 3° C a 5 °C maiores nos grandes centros 
urbanos quando comparadas às de suas redondezas. Os autores [...] procuraram fazer 
“ajustes” com relação ao efeito da urbanização nas séries de temperaturas, porém 

                                                 
37  Dyson, Freeman J. “Heretical Thoughts About Science and Society”. Disponível em 

<http://edge.org/documents/archive/edge219.html#dysonf>. Acesso em 06/09/2011. 
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utilizaram fatores ou algoritmos de correção que não necessariamente sejam 
apropriados ou representem a realidade, já que esse procedimento é subjetivo e, 
portanto, questionável. Em outras palavras, é impossível retirar o efeito de ilha de 
calor das séries de temperaturas urbanas. Uma das possibilidades, pois, é que o 
aquecimento a partir de 1977 [...] seja, em parte, resultante da urbanização em torno 
das estações climatométricas, ou seja, um aquecimento local e não global. (IDEM, 
2008, p.52) 

 
E mesmo o consenso científico, comumente atribuído aos relatórios do IPCC por muitos 

órgãos da imprensa internacional, sofre ataques audaciosos. Exemplo disso é o Projeto 

Petição sobre Mudanças Climáticas produzido pelo Instituto Oregon de Ciência e Medicina, 

endossado por mais de 31 mil cientistas americanos38 - bem mais do que a média de 2500 

cientistas que integram os quadros do IPCC. 

Não existem evidências científicas convincentes de que a liberação pelo homem de 
dióxido de carbono, metano ou outros gases de efeito estufa, esteja causando ou 
venha a causar em um futuro previsível um aquecimento catastrófico da atmosfera 
da terra e a desestabilização do clima terrestre. Ademais, há substanciais evidências 
científicas de que um aumento no dióxido de carbono atmosférico produziria muitos 
efeitos benéficos para os ambientes naturais vegetais e animais da Terra. (GLOBAL 
WARMING PETITION PROJECT apud LINO, 2009, p.90) 

 
Um dos benefícios usualmente apregoados em relação ao incremento das concentrações 

atmosféricas é o aumento da produtividade agrícola. É comum a adição de CO2 nas estufas de 

cultivo de diversas espécies. Esta medida estimula o crescimento mais rápido das plantas, 

abreviando o tempo de desenvolvimento e aproximando, portanto, o momento da colheita, 

possibilitando a exploração de mais safras durante o ano. Aliado a esses testemunhos, Molion 

sentencia: “O gás carbônico é o gás da vida”39. Em acréscimo, o climatólogo diz que, na 

verdade, o planeta não está aquecendo, mas o oposto disso: o clima da Terra está rumando 

para um período de resfriamento, o que seria prejudicial para o homem principalmente em 

virtude do potencial comprometimento da produção agrícola e pelo açoite do frio às 

populações, provocando possíveis mortes. 

Enfim, para aqueles que contradizem a teoria do aquecimento global, as variações climáticas 

                                                 
38  Disponível em <http://www.petitionproject.org/>. Acesso em 06/09/2011. 
39  Entrevista concedida ao programa de Canal Livre, da rede Band de TV, em 10/01/2010. Disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=Pqz4yMzbwF0>. Acesso em 06/09/2011. 
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fazem parte de processos naturais em contínua transformação – ora o planeta aquece, ora 

resfria - e nada que a espécie humana faça poderá deter tais fenômenos. “A resposta mais 

racional a uma mudança climática [...] é simplesmente adaptar-se a ela.” (Veiga e Vale, 2011, 

p.111) 

Como reação aos ataques dirigidos ao IPCC, é comum que recaia sobre os céticos a acusação 

de atuarem em favor de grandes corporações principalmente do ramo petrolífero - setor 

econômico que vem sofrendo investidas severas por ocasião da vilanização do CO2. Em 

resposta, ordinariamente os acusados afirmam que a suposição levantada é inverídica. 

Conforme já mencionado, os pontos de oposição são numerosos e advindos das mais 

diferentes fontes de conhecimento as quais, por sua vez, investem num trama de argumentos 

cada vez mais extensa.  

Mas, afinal de contas, o que caracteriza, o que permite identificar um cético do aquecimento 

global? Neste caso específico, cético é qualquer indivíduo que declare incredulidade na teoria 

do aquecimento global do IPCC. Cientistas de diversas especialidades têm um papel especial 

no grupo, pois geralmente são eles que alimentam as discussões com argumentações 

discordantes, sejam elas voltadas a questões tecnocientíficas ou políticas. Entretanto, isso não 

significa que os demais integrantes da corrente cética sejam desprezíveis. Muito pelo 

contrário, há leigos, por exemplo, que cumprem com grande determinação rotinas de 

divulgação de eventos e notícias, quer em acordo com os céticos, quer em franco ataque ao 

IPCC. É exatamente o somatório de tantos esforços distintos que resulta nas proporções 

gigantescas desta controvérsia.  

 

2.6 - A camada de ozônio ainda em debate 

 A essa altura dos estudos, é possível perceber a existência de duas e não apenas uma 
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fonte alarmista se alimentando da questão climática. Se, por um lado, o grupo aquecimentista 

alega temer terríveis catástrofes naturais, em medida absolutamente diferenciada, os seus 

opositores receiam pelo futuro sociopolítico das nações menos desenvolvidas, caso avance a 

política internacional justificadora do aquecimento. É comum entre os críticos do 

aquecimento global o compartilhamento da opinião de que levando-se o fenômeno adiante 

como real e legítimo, o resultado último será a limitação do desenvolvimento dos demais 

países que não aqueles já estabelecidos no patamar econômico avançado, conforme já 

assinalado, fenômeno característico da histórica hegemonia ocidental.  

 “Energia é poder”40. Para os céticos, a catástrofe não é o eventual aquecimento do 

planeta – que julgam ocorrer naturalmente -, mas o avanço da ideia de aquecimento no âmbito 

governamental – o que poderá acarretar novas formas de hegemonia, mantendo, portanto, a 

desigualdade da ordem político-econômica mundial inalterada. Eles intuem um futuro pouco 

ou nada auspicioso para os países em desenvolvimento, caso um sistema de governança 

supranacional entre efetivamente em vigor. “Os beneficiados com a teoria do aquecimento 

global são os ricos e poderosos. Os perdedores são o resto do mundo. [...] Uma coisa é a 

Alemanha reunificada adotar tecnologias ambientalmente corretas, outra coisa é Moçambique 

adotá-las” (BAPTISTA, 2009, p.167).  

O sacrifício do presente em vista de um futuro radioso prepara de fato um futuro 
horroroso. […] As novas opressões chegam carregadas de flores e bandeiras, 
acolhidas pelas lágrimas de esperança por parte daqueles que, então, estão certos de 
estar saindo da desgraça, e que nesse caso começam uma nova e terrível desgraça. 
(MORIN, 2010, p. 66) 

 
 Mas o que endossa esse temor por parte dos céticos? 

 Para os negadores do aquecimento por atividades antropogênicas, a melhor lição 

disponível é o debate sobre o buraco da camada de ozônio, que adquiriu o auge de sua 
                                                 
40

  Sintetiza Gilberto Felisberto Vasconcellos em artigo onde avalia o legado deixado pelo físico 

brasileiro José Walter Bautista Vidal para a matriz energética brasileira, a saber, o Proalcool. (2013, p. 8) 
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popularidade na virada entre as décadas de 1980 e 1990. Sob a alegação de que gases 

compostos de clorofluorcarbono (CFC) estariam diminuindo a camada de ozônio, foi 

aprovado na ONU o Protocolo de Montreal (1987). Este tratado foi utilizado para promover o 

banimento dos CFC's – resultado que teria dado fôlego à campanha contra o CO2, uma vez 

observada a velocidade com que se desenrolou. 

 Segundo o prof. Molion, o planeta passou por um período de atividade solar elevada, 

entre as décadas de 1940 e 1960, estando atualmente a caminho de um mínimo solar, ao que 

segue sua conclusão: 

“Depois de 1960 já era prevista uma redução de O3, uma vez que para o aumento da 
camada de ozônio é necessário radiação ultravioleta do sol (UV). É obvio que depois 
de um máximo vem um mínimo. Então, os países desenvolvidos, e que dominam o 
comércio global, usaram esse conhecimento científico, que não é de domínio dos 
formuladores de políticas públicas, para explorar os países pobres, notadamente os 
tropicais, que precisam de refrigeração a baixo custo, eliminando os CFC. [...] Já 
começaram a dizer que os substitutos dos CFC, os HFC, também destroem o O3 e 
que serão necessários novos gases, os substitutos dos substitutos. Isso porque os 
HFC têm suas patentes vencendo nos próximos cinco anos e, é claro, os países 
industrializados não podem viver sem explorar os outros, já que eles não possuem 
nem recursos energéticos nem naturais. O ozônio voltará aos níveis máximos entre 
2050 e 2060, quando ocorrer o novo máximo solar. E aí a “recuperação” da camada 
de ozônio será mérito dos substitutos dos substitutos, mas a desigualdade social será 
maior num mundo com uma camada de ozônio restabelecida”41. 

 

 Para que fique claro, os gases substitutos dos CFC's, os HFC's, são, na sua maioria, 

fabricados por empresas sediadas em países de economia industrial avançada e entraram no 

mercado a um custo muito mais alto do que o de seus predecessores, os quais, à época da 

extinção, eram de domínio público, não rendendo royalties por exploração de patentes a quem 

quer que fosse. 

 Enfim, além de reforçar a teoria da hegemonia mediada pela governança global, tal 

controvérsia nos demonstra que, mesmo as discussões sobre a anomalia na camada de ozônio 

parecem estar longe de um consenso. 

                                                 
41  Entrevista concedida ao sítio virtual “Vamos Debater”. Disponível em <http://www.vamosdebater.com/a-

mentira-do-buraco-antropogenico-de-ozonio/>. Acesso em 08/09/2011. 
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CAPÍTULO III 

3.1 - Finalmente, a decantação da controvérsia! 
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 Ao propor uma metodologia de análise de controvérsias, Bruno Latour examina a 

oposição entre alegações e contra-alegações científicas (2000) visando poder, ao fim de uma 

pesquisa, identificar qual a lógica particular compartilhada por ao menos um dos grupos 

envolvidos na controvérsia. 

do ponto de vista do observador, nenhuma dessas pessoas pensa ilógica ou 
logicamente, mas sempre sociologicamente. […] As únicas coisas que queremos 
saber sobre essas vias sócio-lógicas é onde elas levam, quantas pessoas as percorrem 
com que tipo de veículo, e que facilidades oferecem para a viagem; e não se estão 
certas ou erradas. (LATOUR, 2000, p. 335-336, grifos nossos) 

 
 Estivemos até então envolvidos com a trajetória de construção da hipótese climática 

do Aquecimento Global Antropogênico (AGA) e da oposição eloquente a ela oferecida pelos 

cientistas chamados de céticos. Produzimos um extenso relatório sobre o processo 

institucional em que se inscreve o IPCC e as polêmicas que o perseguem e, não fosse por seu 

valor contextual, pela orientação que nos proporciona no tempo e no espaço, todo este 

inventário não teria valor algum. Afinal, nosso interesse, o interesse na sócio-lógica 

norteadora desta disputa, sequer esteve perto de ser atingido. Nós ainda nem o roçamos!  

 Nosso papel nesta vereda ganhará contorno somente quando começarmos a responder 

o quê, diabos, oferece condições para que esta disputa adquira tamanha envergadura. E não é 

uma resposta simples, uma vez que, variados, os motivos diferem entre si, tanto quanto à 

clareza como em relação ao peso que são capazes de agregar à discussão. Neste caso, 

seguiremos adiante revelando a postura cética. “Só compreendemos, verdadeiramente, o que 

diz ou faz um agente engajado num campo […] se estamos em condições de nos referirmos à 

posição que ele ocupa nesse campo” (BOURDIEU, 2004, p. 23-24).   

A capacidade de prosseguir uma controvérsia depende crucialmente dos recursos 
que cada um é capaz de reunir do seu lado. Estes recursos estão concentrados em 
pouquíssimas mãos. […] Discutir um fato, lançar uma controvérsia, propor um 
artigo fora das grandes instituições é muito mais difícil, e a dificuldade aumenta 
quanto mais longe delas se está. […] O custo da prova aumenta a cada rodada da 
controvérsia; quem não é capaz de acompanhar a prova de força em seu próprio 
laboratório, mas ainda quer argumentar, precisa dar um jeito de passar a fazer parte 
dessas instituições ou sair do jogo, pura e simplesmente. (LATOUR, 2000, p. 273-
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274, grifo do autor) 
 
Repetimos: “acompanhar a prova de força em seu próprio laboratório […] ou sair do jogo”! 

 Sem dúvida alguma, as convicções tecnocientíficas por si só já justificariam os golpes 

ininterruptos dirigidos ao IPCC e seus colaboradores. O apelo à racionalidade é uma das 

armas às quais os céticos mais recorrem, na tentativa de desmascarar seus opositores. Mas a 

insistência nas posições de ataque eliminam de súbito uma das alternativas sugeridas por 

Latour: passar a integrar os quadros do grupo adversário. Isto é, não estamos tratando de uma 

instituição como a universidade pública brasileira, por exemplo, onde basta o mérito traduzido 

em dados curriculares e o ingresso profissional garantido por meio de concurso, permitindo 

que permaneçam inabaláveis as convicções tecnocientíficas ou até mesmo ideológicas dos 

climatologistas (ou especialistas correlatos), ainda que contrárias ao discurso institucional42. 

Para ingressar nos quadros do IPCC, admitir a hipótese aquecimentista é uma prerrogativa 

inegociável. Superada esta possibilidade, restam as opções de produzir resultados nas 

bancadas de seu próprio laboratório ou encarar o sorriso sombrio e corrosivo do fracasso.  

 No trecho citado acima, Latour demonstra o quão hercúlea é a tarefa de tocar um 

laboratório próprio, autônomo, com sucesso, isto é, produzindo conhecimento de ponta. Logo, 

ainda no caso do Brasil, assentar-se nas cátedras das grandes universidades - especialmente as 

públicas - é a opção convergente. Mas numa universidade pública os recursos de pesquisa 

advêm do governo e se este mesmo governo se compromete com os acordos decorrentes das 

teses do IPCC e se envolve no planejamento e implementação de políticas de combate ao 

aquecimento global, então voltar-se-á à estaca zero. Isto significa que, sim, os argumentos 

científicos contam. Mas quando se fala numa luta por recursos, a dimensão econômica é uma 

das mais proeminentes...  

                                                 
42  Neste caso, entendemos o discurso institucional da universidade como, ao menos em termos tendenciais, 

uma reprodução do discurso do Estado brasileiro enquanto signatário dos programas de combate às 
mudanças climáticas do IPCC.   
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 No Brasil, temos no Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas 

Globais (PFPMCG) – um notório reduto aquecimentista, que tem em sua equipe 

colaboradores do IPCC como o climatologista Carlos Nobre e o engenheiro agrônomo 

Reynaldo Luiz Victoria - um exemplo da afluência derramada sobre as iniciativas 

aquecimentistas. O orçamento do programa para o decênio 2008-2018 atinge a cifra de R$ 

100 milhões43. No extremo oposto, os céticos acusam o sufoco por que passam. “De 1992 a 

1997 eu não fui mais convidado para nenhum evento internacional. Eu tinha US$ 50 mil que 

o Programa das Nações Unidas havia repassado para fazer uma pesquisa na Amazônia e esse 

dinheiro foi cancelado”44, relata Luiz Carlos Molion, apenas uma entre as muitas vozes 

opostas ao painel da ONU. Esta comparação deixa claro que o fracasso ronda o cético de 

forma cada vez mais persuasiva e o complexo arco de pressões que o cerca oferece 

radicalidade progressiva à sua cruzada: é matar ou morrer (cientificamente, é óbvio)! 

 “Alguns fenômenos coletivos implicam a presença de um conflito, isto é, de uma 

relação de oposição entre dois (ou mais) atores que se confrontam para o controle de recursos, 

aos quais ambos atribuem valor” (MELUCCI, 2001, p.36).  O acúmulo de indisposições em 

comum cria um ambiente propício ao compartilhamento de saberes e experiências, ou seja, à 

criação ou o fortalecimento de identidades coletivas. Numa análise marcante, Alberto Melucci 

assinala as três características básicas dos novos movimentos sociais: a solidariedade entre 

seus integrantes; um posicionamento de conflito em relação a outro grupo; e, por fim, a 

ruptura do limite de compatibilidade ao qual a ação coletiva se reporta (2001). Ora, é 

surpreendente como tais características aparentemente coincidem com a forma de atuação dos 

céticos, afinal eles fundam e reforçam seus laços de afinidade a cada dia e em escala 

                                                 
43 Informação disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/11/30/tempo-firme/ > Acesso em 

10/07/2013.  
44 Entrevista concedida à revista Isto É. Disponível em: 

<http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/255_AQUECIMENTO+GLOBAL+E+TERRORISMO
+CLIMATICO+>. Acesso em 10/07/2013. 
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planetária; esses laços giram em torno da oposição às asserções assinaladas pelo IPCC em 

seus relatórios e, por fim; se negam energicamente a compactuar com o formato do painel e os 

expedientes que este emprega como sustentáculos de suas formulações.  

Um movimento antagonista, [por exemplo], é uma ação coletiva portadora de um 
conflito que atinge a produção de recursos de uma sociedade. Luta não só contra o 
modo pelo qual os recursos são produzidos, mas coloca em questão os objetivos da 
produção social e a direção do desenvolvimento. (IDEM: 2001, p. 42) 

 
 Conforme esclarecido pelo próprio Melucci, esta ofensiva é expressão de um conflito. 

Porém, não é a comunidade científica cética que rompe com os limites de compatibilidade 

impostos pelo IPCC; na interpretação dos primeiros, o que ocorre é o oposto.  E mesmo a 

solidariedade que eventualmente se supunha pousar sobre a frente cética não se sustenta 

facilmente. Afinal, 

Alguns fenômenos coletivos implicam solidariedade, isto é, a capacidade dos atores 
de se reconhecerem e serem reconhecidos como parte da mesma unidade social. 
Outros se apresentam, ao contrário, como fenômeno de agregação (Alberoni: 
1977;1981), podem ser decompostos até o limite do indivíduo sem perder as suas 
características morfológicas e apresentam uma orientação exclusiva em direção ao 
exterior, antes que em direção ao grupo. […] O agregado resulta da proximidade, no 
tempo e no espaço, e da multiplicação repetitiva de comportamentos individuais. 
(IDEM: 2001, p. 35-36, grifo nosso) 

 
 Ou seja, no caso dos céticos, a solidariedade em torno de reivindicações pode ocorrer, 

mas não é uma regra. Quando se diz que este tipo de fenômeno possui uma orientação voltada 

ao seu exterior, significa que o que mantém o grupo como massa crítica agregada não são suas 

descobertas ou demandas individuais, mas o uso e o compartilhamento de seus dados contra 

um mesmo alvo: o IPCC. É exatamente isso que nos interessa! Melucci nos é útil por abordar 

conflitos antagônicos. Segundo seus marcos analíticos, o caso a atrair nossos olhares seria 

enquadrado como mero fenômeno de agregação, justificado por uma “competição de 

interesses no interior de uma certa ordem normativa” (IDEM: 2001, p. 36), uma ação 

conflitual organizada em rede, que “opera no interior da preocupação comum dos parceiros 

em garantir a compatibilidade do sistema.” (IDEM: 2001, p. 37) 
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Redes são uma forma [...] de associação, na qual as “partes […] se unem para 
perseguir objetivos específicos, respeitando apenas princípios gerais acordados. […] 
O que une aqueles que atuam na rede são apenas objetivos bem determinados e 
princípios gerais que restringem numa medida razoável a participação para que se 
mantenha uma mínima orientação política.” (RYOKI & ORTELLADO, 2004, p.17) 

 
 Para Latour, nada disso é novidade. Afinal ele mesmo afirma que  

a tecnociência pode ser descrita simultaneamente como empreendimento demiúrgico 
que multiplica o número de aliados e como uma realização rara e frágil da qual 
ouvimos falar só quando todos os outros aliados estão presentes. Se a tecnociência 
pode ser descrita como algo tão poderoso, apesar de tão pequeno, tão concentrado e 
tão diluído, significa que tem as características de uma rede. (2000, p. 294, grifo do 
autor) 

 
 Mas, então, diante desta conclusão, por que não nos mantivemos presos a Latour? Por 

que tomamos tamanho desvio? Só pra citarmos a categoria dos conflitos antagônicos como 

um eruditismo inútil, como um conceito colecionável? Não. Pavimentamos nosso caminho 

desta forma, para que a trama de motivações apresentada ganhe clareza exponencial.  

 “Tudo iria bem no melhor dos mundos científicos possíveis se a lógica da 

concorrência puramente científica fundada apenas sobre a força de razões e de argumentos 

não fosse contrariada e até mesmo, em certos casos, anuladas por forças e pressões externas” 

(BOURDIEU, 2004, p. 34).  

 Já sabemos que as convicções sedimentadas pelo acúmulo de conhecimento 

tecnocientífico e interesses econômicos implicam em mobilização cética. Entretanto estes não 

são os únicos fatores a contribuírem com a marcha anti-aquecimentista ou negacionista, como 

diria Paulo Nobre45. Latour nos revela que um dos grandes fatores distintivos da produção 

científica é a conquista de aliados. “Um documento se torna científico quando tem pretensão a 

deixar de ser isolado e quando as pessoas engajadas na sua publicação são numerosas e estão 

explicitamente indicadas no texto” (2000, p.58).  Mas também não foi este aspecto da ação 

em rede que nos chamou a maior atenção.  

                                                 
45 Em depoimento concedido ao sítio virtual da Agência Deutsche Welle. Disponível em: 

<http://www.dw.de/c%C3%A9ticos-do-clima-s%C3%A3o-menos-de-1-da-comunidade-cient%C3%ADfica-
diz-estudo/a-16830445>. Acesso em 28/05/2013. 
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 Fustiga o peito de um cético do aquecimento global um proselitismo muito peculiar. 

Afinal, a ação em rede, através da qual os céticos se reúnem, supera a partilha de energias e 

teses que um trabalho ou artigo científico é capaz de arrastar consigo. Seu empreendimento 

vai muito além de “opor dois textos de tal maneira que um invalida o outro” (IDEM, 2000, p. 

65). 

 Em certa medida, ser cético é ser conservador. Esclareceremos isso mais adiante. Aqui 

a ação coletiva surge como resposta ao que é identificado como uma disfunção ou um 

conjunto de disfunções no interior do sistema de referência (MELUCCI, 2001). Dito de outra 

forma, para um cético, o IPCC é um vetor dessas disfunções ou, de maneira ainda mais 

contundente, é o IPCC que rompe com os limites de compatibilidade do sistema de referência, 

qual seja a forma de se estabelecer alianças para fins de formulações científicas.  

 Pseudociência!, provocam uns; religião do aquecimento global!, vociferam outros; 

terrorismo climático!, agitam-se terceiros e sobretudo: nada mais do que política! É a opinião 

que paira sobre todas as demais. Bem, se considerarmos essas expressões isoladamente, 

tecnociência, ideologia e política terão consequentemente suas imbricações dissolvidas. 

Agindo assim, tenderemos a concordar que não há nada de extraordinário nestas exclamações 

senão alguma pirraça, uma síndrome coletiva de “donos da bola”. Mas, ao apertarmos um 

pouco mais o torniquete, entenderemos que, de acordo com a reação dos céticos, o IPCC não 

produz ciência, mas algo extravagantemente distinto, politicociência: produção científica 

politicamente afiançada, voltada à formulação de enunciados políticos revestidos de estética 

científica. Avistada de maneira tão sintética, a politicociência também não nos dirá muita 

coisa. Uma dose maior de desvelo será necessária.  

 Enquanto caractere da modernidade, a ciência torna-se um empreendimento ideológico 

- cumprindo mais que seu expediente de instrumento devotado ao desenvolvimento humano - 
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e como tal implicará em objetivos políticos. Os entes se aglutinam. “Os conflitos intelectuais 

são também, sempre, de algum aspecto, conflitos de poder” (BOURDIEU, 2004, p. 41).  

Assim como exposto por Marx46, no que tange ao papel ideológico da religião, das formas de 

organização política e dos contratos jurídicos, também “a ciência que possuímos não é uma 

entidade atemporal que opera segundo seu próprio conjunto de regras 'imanentes', mas a 

ciência de uma ordem social historicamente específica” (Mészáros, 2012, p. 270). E 

arrematando a combinação triádica a que nos referimos (tecnociência, ideologia e política), 

vale recordar que  

o forte viés político das conclusões do IPCC não representa, pois, um mero acidente 
de percurso, mas sim parte indispensável de suas atribuições e de sua própria 
identidade, como atesta a cláusula 3 dos princípios que governam seu trabalho: “A 
revisão é parte essencial do processo do IPCC. Como o IPCC é um corpo 
intergovernamental, a revisão dos documentos do IPCC deve envolver tanto a 
revisão por pares de especialistas quanto a revisão por governos”. (IPCC apud 
ONÇA, 2011, p. 189. Grifo da autora) 

 
 Ora, a questão fundamental do problema está no papel que a porção política cumpre 

em associação com a produção científica, na transformação de atos de tribuna em atos de 

bancada. O que queremos dizer com isso é que, ao desempenharem a atividade de revisão dos 

relatórios científicos (conforme demonstrado no gráfico burocrático disponível na página 50), 

os representantes diplomáticos lotados no Painel participam da elaboração dos resultados das 

pesquisas científicas. É como se milagrosa ou magicamente a tribuna onde costumam 

discursar e elaborar tratados fosse transformada em bancada de laboratório.  

 Nas palavras de Latour, uma caixa-preta é um “fato plenamente aceito ou […] objeto 

não-problemático. […] Tem-se uma caixa-preta quando muitos elementos são levados a atuar 

como um só” (2000, p.216-217). Ao poder de protagonizarem negociações políticas, eles (os 

delegados dos países representados no painel) agregam o poder de participarem da tentativa 

de construção de fatos científicos ou da produção de uma caixa-preta. Para um cético, isso é 

                                                 
46 Ver “A ideologia alemã”.  
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absolutamente inadmissível. Segundo sua interpretação, estes personagens palacianos agem 

sobre os dados coletados como nada mais nada menos que censores arvorados da faculdade de 

atribuir o que pode e o que não pode ser publicado nos relatórios, o que é ou deixa de ser 

'ciência', ao sabor de interesses governamentais, corporativos ou até mesmo particulares.  

 De fato, isso não põe em contradição a própria declaração do IPCC, de que não se 

incumbe da tarefa de realizar investigações científicas, mas provoca pruridos externos a 

medida em que seus relatórios se tornam passíveis de manipulação, conforme expõe a 

denúncia feita pela imprensa inglesa contra Rajendra Pachauri, a respeito da previsão 

exagerada sobre o derretimento das geleiras do Himalaia. Eis, portanto, a disfunção medular 

não dos céticos, mas do IPCC, o rompimento de um dos limites de compatibilidade inerentes 

à atividade científica. Isto é, a criação de um arranjo interinstitucional que negligencia as 

formas e arranjos tradicionais da produção científica, dispondo-se ao desenvolvimento de algo 

que, sob o olhar cético, se autopropõe a servir como uma espécie de além-ciência ou 

metaciência. 

 A esta altura do confronto, difícil não lembrar do extenso inventário de barbaridades 

“científicas” influenciadas pelo eugenismo, ao longo do século XX, em especial na Alemanha 

de Hitler47, onde ciência e política foram reunidas em nome de ideais que até hoje a 

humanidade se esforça para superar. Porém, entre os céticos, costuma ser mais popular a 

crítica aos desvios éticos cometidos, entre as décadas de 1930 e 1960, pelo biólogo e 

agrônomo ucraniano Trofim Lysenko em nome do desenvolvimento de um paradigma 

genuinamente soviético a ser empregado na agricultura, em contraposição à agricultura 

ocidental, fartamente influenciada pelo conhecimento genético disseminado pelo botânico 

austríaco Gregor Mendel. “Além de chegar ao extremo da eliminação física de cientistas 

                                                 
47 Sobre o avanço do pensamento eugenista durante o século XX sugere-se consultar a obra do jornalista 

americano Edwin Black “A guerra contra os fracos: A Eugenia e a Campanha Norte-Americana Para Criar 
uma Raça Superior” (2003).  
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desobedientes (os 'céticos' da época), o preço da irracionalidade foi altíssimo – um retardo de 

meio século no avanço das ciências biológicas e agronômicas russas, cujos efeitos são 

sentidos ainda hoje” (LINO, 2009, p. 5). 

 Se nos deixarmos levar pela sensação de que o IPCC não faz mais do que submeter 

cientistas mergulhados em dados de pesquisa a determinações políticas, tal qual ocorrera na 

Alemanha sob o eugenismo ou na Rússia de Lysenko, significará que os céticos nos pregaram 

uma boa peça. Se assim o fizermos, estaremos meramente diante de mais um caso típico de 

ação política e de conluios e manobras científicas convocadas a atuar em seu favor. Ora, isso 

contradiz o argumento por nós construído, revelador de fenomenal equilíbrio e não de 

submissão entre ciência e política. Como defenderemos então a politicociência? 

 Façamos o seguinte, questione um cético: por que as conclusões do IPCC são 

insustentáveis? Porque o método científico é falho e os dados são incertos, resultando numa 

hipótese fraca - ele lhe responderá. Diante dessa réplica, complemente sua indagação: Mas, 

ora, nesse caso, por que o painel insiste em levar adiante a estratégia de controle do CO²? Sua 

contraparte o aguardará com a resposta na ponta da língua: política, as nações de economia 

avançada querem limitar o desenvolvimento dos demais países.  

 Agora, aborde outro interlocutor. Pergunte ao chefe de Estado de uma nação signatária 

dos relatórios do IPCC porque esta medida política é necessária. E ele lhe responderá que, por 

uma questão de precaução, é necessário assentir com o alerta dos cientistas do Painel ou 

talvez toda a humanidade tenha de arcar com consequências catastróficas.  

 Mas digamos que este estadista seja notoriamente um tipo capitalista neoliberal 

convicto e um adversário seu, militante de esquerda, por exemplo, deseje sustentar que a 

teoria do aquecimento global é legítima, entretanto, por um motivo distinto: por demonstrar, 

segundo suas convicções políticas, o quanto o modo de produção capitalista é pernicioso, não 
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apenas pela desigualdade que impõe às relações humanas, ao providenciar a separação entre o 

trabalhador e a propriedade sobre os meios de produção, mas também pelo passivo ambiental 

que desencadeia – neste caso, representado pela hipótese do aquecimento do planeta por 

atividades humanas, é claro - em nome da conquista crescente de mais-valia. Pois bem, 

convide-o agora a preencher o sentido de seu argumento, indagando-o: como se forma este 

passivo ambiental? Qual o sustentáculo climatológico de tal afirmação? E ele haverá de 

lançar-se à cata das lições que o IPCC avaliza como evidências científicas do aquecimento. 

Afinal, quem se dispõe a defender uma ideia sem reunir seus argumentos fundamentais como 

base de apoio? Não é difícil prever o malogro daquele que eventualmente tente esta façanha. 

Seria algo como declarar: 'eu acredito na existência de Deus... Só não sei dizer porque 

acredito'.  

 Levantamos as especulações acima na intenção de demonstrar que qualquer que seja o 

interessado em se envolver na defesa ou ataque dos argumentos do Painel, jamais estará 

pronto para a batalha munido apenas de argumentos políticos ou científicos. Aquele que se 

propuser a isso estará examinando apenas parte de um todo que, para ser de fato 

compreendido, é indivisível. Por isso, sustentamos que a relação entre estas partes no interior 

do fenômeno é de equilíbrio e não de submissão.  

 Na interpretação marxista, mais-valia é capital que se expande mediante a exploração 

da força de trabalho de outrem; sem capital ou sem força de trabalho a relação de produção 

jamais resultará em mais-valia. Para Ulrich Beck, “Na modernidade tardia, a produção social 

de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos.” (IDEM, 2010, 

p.23) Risco e riqueza se entrelaçam globalmente, transformando o homem em “ator” e 

“objeto” numa trama de aflições, com destaque para a insegurança nuclear e para a dispersão 

aleatória e indiscriminada de poluentes na atmosfera; deriva daí, portanto, que, sem a 



74 

 

produção de risco ou riqueza, torna-se insustentável a defesa do conceito de modernidade 

tardia na obra de Beck. Aí está o arcabouço da sócio-lógica por nós defendida.  

 A politicociência é a lógica compartilhada pelas partes envolvidas, em função da 

transformação de atos de tribuna em atos de bancada, no desempenho do papel do quadro 

político, em associação com a contraparte científica, no interior do IPCC. Na dinâmica de 

suas ações, ciência e política são, além de inseparáveis, simétricas. Mas se assim o é, se há de 

fato uma situação de paridade, um composto tão amalgamado, por quê o confronto, então? 

Ora, porque esta condição de equilíbrio interno é precedida por um desequilíbrio externo, qual 

seja, a convocação dos atores políticos (ou profissionais de tribuna) a ingressarem na 

controvérsia inicialmente científica, tornando as “apostas” intangíveis para quem está fora de 

um aparato institucional tão grandioso quanto o Painel. Esta é a medida que desencadeia a 

resposta cética como expressão conservadora: a criação de uma nova forma de sociabilidade, 

alterando a estrutura da identidade coletiva própria dos intercâmbios resultantes da atividade 

científica tradicional ou daquilo que os céticos talvez venham a nomear como 'ciência de 

verdade'.  

 Apesar de estarmos nos aproximando do fim de nossa jornada, é necessário 

oferecermos aqui um breve, porém, indispensável esclarecimento suplementar sobre as 

noções evocadas de 'interior' e 'exterior'. Neste caso, quando nos referimos à dimensão 

exterior, a localização é válida somente para quem se opõe às predições engendradas pelo 

enorme aparato institucional colocado a serviço do e pelo IPCC. Diversamente, quem quer 

que tenha mergulhado na controvérsia - seja contra ou a favor da hipótese de aquecimento 

oferecida pelo Painel – estará automaticamente afivelado à posição de equilíbrio interno. Isto 

é, estar fora depende não só de não integrar o painel, mas também de negar suas afirmações; 

por seu turno, qualquer um que aceite se lançar em ataque ou em defesa da causa do IPCC já 
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estará lidando implicitamente com o equilíbrio interno entre política e ciência, mesmo sem 

sabê-lo. Trata-se de algo que regularmente transcende a consciência. Ou seja, quando um 

cético discorda do Painel, está se reportando ao fenômeno de desequilíbrio externo; porém, 

quanto ao equilíbrio interno, o qual reforça através de seu kit de respostas – resposta científica 

+ resposta política -, ele nem o percebeu. 

 Latour faz observações absolutamente dessemelhantes em relação ao interior ou 

exterior da produção científica. Cita que, para cada cientista empenhado laboriosamente numa 

bancada, há uma legião de outras pessoas - muitas delas distantes quilômetros e quilômetros 

do laboratório – colaborando para o avanço das investigações. São políticos, advogados, 

jornalistas, etc. De fora, eles cooperam de alguma forma com o trabalho realizado lá dentro da 

unidade de pesquisa. Ao perguntar se essas pessoas também estão fazendo ciência, Latour nos 

intercepta com uma dupla resposta: “claro que sim”, pois foram convencidos a colaborar com 

as atividades desenvolvidas no interior dos laboratórios; e “claro que não, pois nenhum desses 

apoiadores convictos trabalha em laboratório” (2000, p. 261). Isto nos ajuda a compreender 

um pouco melhor as visões em conflito. Para um cético, se a pergunta for referente aos meios 

e práticas do IPCC na elaboração de seus relatórios avaliativos, as respostas serão claro que 

sim e claro que sim novamente, uma vez que o corpo diplomático ativo junto às equipes 

científicas é interpretado como um grupo de intrusos que se meteram a fazer ciência. Mas, 

desse jeito, onde é que vai dar tudo isso? Ou melhor, quando é que cessará essa disputa? 

 Vejamos... Além dos contatos que mantêm através de seminários, diários virtuais 

(blogs) e páginas da internet, etc., ao menos duas notícias posteriores ao climate gate 

trouxeram fôlego ao debate. A primeira, divulgada em outubro de 2012 num estudo da 

agência espacial americana NASA48, apesar de ressalvar quanto ao decréscimo sobrepujante 

                                                 
48 Disponível em: <http://www.nasa.gov/topics/earth/features/arctic-antarctic-ice.html>. Acesso em 

10/07/2013. 
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da porção de gelo do círculo polar ártico, informa sobre a expansão do gelo antártico nas 

últimas décadas. Embora Claire Parkinson – climatologista titular da pesquisa – não 

desautorize a tese do IPCC, os resultados revelam flagrante desacordo entre as evidências 

levantadas e a tese do aquecimento global. Afinal, para sua confirmação, ambas as calotas 

polares deveriam estar encolhendo e não apenas uma delas. A segunda notícia, publicada - 

com riqueza de dados – em março de 2013 no jornal britânico Daily Mail, dá conta da 

estabilidade das temperaturas da superfície global nos últimos 15 anos49, mesmo 

considerando-se o aumento simultâneo da quantidade de partículas de dióxido de carbono na 

atmosfera50. Mas isso não significa que os céticos estejam próximos de vencer essa guerra.  

 Para as gerações mais recentes, enquanto proposta científica, o eugenismo pode talvez 

parecer algo inacreditável, em face do enorme passivo que desencadeou na forma de 

preconceitos e execuções sumárias. Contudo, seus princípios sobreviveram aos vilipêndios 

sofridos ao longo do pós-segunda guerra mundial. “A revelação das atrocidades nazistas 

desacreditou a eugenia científica e eticamente, e fez com que a palavra desaparecesse 

abruptamente do uso. No entanto, a eugenia não desapareceu, mas se refugiou em muitos 

casos sob o rótulo “genética humana” (GUERRA, 2006, p.5).  

 A exemplo do eufemismo adotado pela frente eugênica, O IPCC vem depositando 

apelo crescente sobre os chamados “extremos climáticos”, diversificando seu repertório e 

tornando, portanto, a peleja mais complexa e custosa em termos de alegações e contra-

alegações. Tudo isso impõe uma gigantesca dificuldade em prever o fim de tamanho embate. 

 Contudo, não é impossível formular algum palpite. Uma vez inalterada a estrutura 

institucional do Painel, a tendência é de que a controvérsia avance rumo ao recrudescimento 

                                                 
49 Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2436710/Met-office-proof-global-warming-pause-

climate-summit-confirms-global-temperature-stopped-rising.html>. Acesso em 10/07/2013.  
50 Conforme medições realizadas pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e 

disponíveis em: <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html>. Acesso em 10/07/2013. 
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do discurso e das ações de seus oponentes.  Além do Petition Project,  criado nos Estados 

Unidos, um grupo de cientistas integrantes da corrente cética brasileira enviou, às vésperas da 

conferência Rio+20, uma carta aberta à presidente Dilma Roussef solicitando a mudança de 

postura do governo brasileiro, no que se refere ao debate sobre mudanças climáticas. No 

documento, defendiam que: “o alarmismo ambientalista, em geral, e climático, em particular, 

terá que ser apeado do seu atual pedestal de privilégios imerecidos e substituído por uma 

estratégia que privilegie os princípios científicos, o bem comum e o bom senso”51, numa 

clara tentativa de dissuadir o Palácio do Planalto a reformular seu discurso. Como resposta, a 

presidência não fez qualquer alteração de discurso durante a cúpula da ONU, mantendo-se fiel 

às formulações do IPCC.  

 As mobilizações populares que vêm varrendo o globo nos últimos anos têm 

demonstrado que o aumento de insatisfações e indisposições levam coletividades a tomarem 

atitudes cada vez mais radicais contra os atores-objeto de seu antagonismo. Quem sabe a 

frente cética não avançará rumo à organização associativa? Seja como for, no caso específico 

de nossa pesquisa, cabe relembrar as palavras de Latour sobre um dos princípios 

fundamentais a serem considerados numa análise por controvérsias: “As únicas coisas que 

queremos saber sobre essas vias sócio-lógicas é onde elas levam, quantas pessoas as 

percorrem com que tipo de veículo, e que facilidades oferecem para a viagem; e não se estão 

certas ou erradas” (LATOUR, 2000, p. 335-336).  

 Nesse caso, recapitulando algumas de nossas afirmações, temos uma via sócio-lógica 

que se constrói com base num equilíbrio interno, o qual decorre de um desequilíbrio 

subordinado ao limite de compatibilidade rompido.  

 Se, por um lado, esta sócio-lógica permite a fundação de um complexo institucional 

                                                 
51 Disponível em: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-carta-aberta-de-cientistas-brasileiros-a-dilma>. 

Acesso em 07/08/2013.  
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pujante, articulador de políticas públicas simultâneas em todos os continentes, por outro tem o 

poder de restringir a produção e a ação científica de profissionais que, esforçados, tentam 

manter suas atividades, mesmo operando nas franjas do complexo em referência.  

 O encontro da internet com a solidariedade das pessoas possibilitou o surgimento de 

redes surpreendentes de financiamento coletivo de inumeráveis iniciativas, dentre elas 

projetos científicos. Neste caso específico, sobressaem ao menos dois programas. Um é o 

open source ecology52, que foi concebido para viabilizar a produção de máquinas e objetos 

em qualquer lugar do planeta, sem a necessidade de qualquer pagamento pelos projetos que 

ficam disponíveis em seu sítio virtual. Com a proposta arrojada de permitir que comunidades 

com poucos recursos se equipem de forma barata, o jovem cientista Martin Jakubowski 

levantou mais de 1 milhão de dólares em fundos, tornando-se um dos mais exitosos 

captadores de recursos para programas científicos, com base neste método de financiamento. 

O outro feito a que nos referimos reporta ao engenho e perseverança do jovem brasileiro Tulio 

Baars, em associação com os colegas Christian Nardelli e Muriel Lohn que, com idades entre 

16 e 17 anos, iniciaram um pedido de financiamento colaborativo com uma meta de R$ 

4.520,00 e ao fim do período de recebimento de doações apuraram a quantia de R$ 12.140,00, 

proporcionando a implantação do Programa ALEXA de Radioexploração Espacial53, em 

parceria com a NASA e a universidade de Oxford. Regressando à nossa contenda, quem sabe 

alguns céticos aqui ou ali não trilharão esse mesmo caminho, permitindo a renovação de suas 

esperanças e convicções, estendendo o confronto com o Painel sob plena altivez? Seja como 

for, o que fica claro aqui é o crescimento do repertório de oportunidades que se constroem e a 

possibilidade de fortalecimento das identidades coletivas postas em jogo. 

 Como já informado parágrafos atrás, os atores mobilizados são incontáveis e 

                                                 
52 Disponível em: <http://opensourceecology.org/>. Acesso em 10/07/2013. 
53 Disponível em: <https://www.facebook.com/alexaradio>. Acesso em 10/07/2013. 
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heterogêneos, vão de PHDs a leigos fervorosos em suas convicções, quer a favor quer contra 

o IPCC. Eles percorrem o caminho da politicociência, tanto através de livros e artigos 

publicados quanto por meio do aparelho midiático, seja ele composto por mídias de massas ou 

massas de mídias, como diria Pablo Capilé54. De maneira geral, nenhuma oportunidade é 

desperdiçada. 

 O que, mais do que facilitar, viabiliza o exame desse quadro rizomático de ações e 

reações é exatamente a possibilidade de identificação de dinâmicas que vão além de um 

proselitismo exclusivamente tecnocientífico, permitindo o acompanhamento tão estreito 

quanto possível das intermediações subjacentes a esta dimensão da controvérsia. Mediante 

isto, foi possível compreender que nenhum envolvido no debate é simplesmente cético ou 

aquecimentista. Pudemos perceber, com alguma clareza que, de parte a parte, é possível 

identificar comprometimentos cruzados com todo o espectro de convicções político-

ideológicas disponível. Isto é, não existe qualquer dificuldade em surpreendermos um 

progressista cético em confronto com um conservador aquecimentista e vice-versa. Embora 

nosso objetivo primordial não tenha sido desvendar exatamente esta expressão do fenômeno, 

quem sabe no futuro não teremos o desenvolvimento de sectarismos mais aprofundados como 

a formação de grupos céticos conservadores - alinhados, portanto, com o ideário liberal 

capitalista – ou de aquecimentistas rebeldes, digamos - mais comprometidos com o 

pensamento de esquerda? Enfim, a verdade é que só pudemos avistar esta lista de possíveis 

desdobramentos mediante o encontro da e com a politicociência. E isto, não sem render 

tributo a quem de direito. Não sem o suporte de outros especialistas, Latour nos trouxe até 

aqui e nos fez entender que, em se tratando desta controvérsia, nenhum esforço é nulo. Seja o 

                                                 
54 Capilé é um dos líderes do grupo de ativismo cultural Fora do Eixo, que adquiriu notoriedade ao subsidiar o 

coletivo jornalísitico Mídia Ninja. A Mídia Ninja se destacou ao cobrir os protestos no Brasil, a partir das 
Jornadas de Junho de 2013, sob um ponto de vista de franco engajamento pró-manifestantes, um contraponto 
à cobertura da mídia oligárquica predominante. 
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IPCC, sejam os céticos, aceite-se o óbvio: até o momento, ninguém está disposto a abrir mão 

de participar deste desafio tão radical, ou melhor, nenhuma das partes se sente fragilizada ou 

desanimada a ponto de abdicar do controle sobre recursos tão caros à produção social 

característica de nossos dias. 

 

3.2 - O lugar das Utopias no contexto das ciências sociais 

 

 A palavra utopia advém do grego, que ao pé da letra significa: “lugar que não existe”. 

O uso do termo-conceito tal como se concebe ainda nos dias atuais, é fruto do engenho do 

diplomata inglês Thomas More (1478 – 1535), tendo o mesmo escrito um livro com este 

nome55. Na obra o chanceler inglês versa sobre uma sociedade fictícia harmoniosa e justa: a 

Utopia, propriamente dita. “Os dicionários a apresentam como antônimo de “realidade” e 

sinônimo de “ilusão” ou “sonho” (VEIGA, 2008, P.193). Mas o que tem a ver a utopia de 

More com o pensamento científico-ambiental? 

 Ocorre que o ponto nodal estabelecido na discussão científica sobre meio ambiente e 

sociedade diz respeito à dissonância entre o modo de vida estabelecido, qual seja, o modo 

materialista-rendista burguês (rebento do industrialismo) e a capacidade da natureza em 

fornecer recursos materiais e assimilar impactos ambientais. Cabe aqui frisar que, 

considerando-se o processo de entropia material, esta incompatibilidade independe de haver 

ou não uma crise ambiental.  

 

O fato de o aquecimento, observado entre 1977-1998, muito provavelmente ter sido 
causado pela variabilidade natural do clima, não é um aval para o Homem continuar 
a degradar o meio-ambiente. Ao contrário, considerando que o aumento 
populacional é inevitável num futuro próximo, o bom senso sugere a adoção de 
políticas de conservação ambiental bem elaboradas, destituídas de dogmatismo, e 

                                                 
55  MORE, Thomas. A Utopia.  
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mudanças nos hábitos de consumo para que a Humanidade possa sobreviver, isto é, 
para que as gerações futuras possam dispor dos recursos naturais que se dispõem 
atualmente. Portanto, a conservação ambiental é necessária e independente do 
aquecimento ou resfriamento global. (MOLION, 2008, P.23) 

 

 Ora, caso se opte por uma transformação estrutural do modo de vida - transformação 

esta não-revolucionária, portanto, desalinhada do receituário marxista – que favoreça uma 

otimização ambiental e uma melhora qualitativa equânime das condições humanas, teremos 

então uma visão utópica, posto que isto será inviável, dadas as condições políticas, 

ideológicas e econômicas de que dispomos atualmente na sociedade burguesa globalizada. Se, 

de contrapartida, opta-se pelo caminho do desenvolvimento global apoiado massivamente nas 

relações econômicas, inaugurado e alastrado por nações nórdicas, então os danos ambientais 

permanecerão em trajetória crescente, comprometendo a manutenção da própria espécie 

humana, como tem sido o prognóstico de alguns ambientalistas contemporâneos. “Tudo 

indica que o mundo da abundância e da felicidade, previsto pela modernidade eurocêntrica, 

está se revelando cada vez mais uma espécie de conto de fadas com final desastroso.” 

(QUINTAS, 2009, p.35) 

 Há ainda todo um elenco de proposições que objetivam a busca de um caminho do 

meio, capaz de equilibrar a conservação ambiental e a sociedade capitalista, perante um 

mesmo fiel, conforme é o caso do desenvolvimento sustentável, defendido em “Nosso futuro 

comum”. Mas essas propostas ainda esbarram na difícil tarefa de conter o ímpeto da ganância 

humana. 

 
Certamente está aí a utopia que este momento histórico [...] “nos concita a buscar”. 
Uma sociedade planetária, justa, democrática e sustentável constituída pela 
pluralidade e diversidade de sociedades sustentáveis. O que não será fácil, a 
construção de um futuro sustentável necessitará das riquezas disponíveis na natureza 
e das produzidas pelo trabalho humano, que no presente estão nas mãos de poucos. 
Por isto, esta construção é antes de tudo um problema político. [...] A busca da 
ecoeficiência, do aumento da produtividade dos recursos e a aplicação dos 
instrumentos de gestão ambiental pública como suporte ao processo são 
imprescindíveis, seja para a manutenção do status quo, seja para transformá-lo. No 
caso da perspectiva transformadora, avalia-se que essas práticas são necessárias mas 
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não suficientes. O que distinguirá uma postura da outra será a finalidade das 
intervenções. Se elas serão realizadas com o propósito de reformar a sociedade atual, 
mantendo seus estruturantes, ou de construir outra em que a justiça social, a 
democracia e a segurança ambiental sejam premissas fundantes. (IDEM, 2009, p.43, 
grifo nosso) 

 

 Ulrich Beck afirma que na modernidade desenvolvida “o reverso da natureza 

socializada é a socialização dos danos à natureza, sua transformação em ameaças sociais, 

econômicas e políticas sistêmicas da sociedade altamente industrializada.” (2010, p.10) Em 

outras palavras: “Na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada 

sistematicamente pela produção social de riscos.” (IDEM, 2010, p.23) Risco e riqueza se 

entrelaçam globalmente, transformando o homem em “ator” e “objeto” numa trama de 

aflições, com destaque para a insegurança nuclear e para a dispersão aleatória e 

indiscriminada de poluentes. Em outra passagem, diz o sociólogo: “mais urgente do que 

nunca, precisamos de esquemas de interpretação que nos façam [...] repensar a novidade que 

nos atropela e que nos permita viver e atuar com ela” (IDEM, 2010, p.14).  

 As considerações de Beck são um convite à reflexão sobre as relações humanas 

embaraçadas de nosso tempo. Contudo, é possível avistar um horizonte capaz de sofisticar 

pelo menos um pouco seus apontamentos. A dificuldade de lidar com a realidade hoje 

experimentada tem feito com que pensadores e homens de decisão busquem, cada vez mais, 

apoio em arcabouços de parte a parte utópicos, como vimos. Isto é, habitamos uma “época 

social” que numa macro-perspectiva já não produz meramente riqueza e risco como resultado 

do industrialismo – conforme a instrução de Beck - mas que adiciona à sua receita um 

ingrediente/efeito nebuloso: “Temperem a política com uma pitada de pensamento utópico” 

(2010, p.32-33), sugere Anthony Giddens. “Utopia para o século XXI” (2008, p.187); eis o 

título do último capítulo do livro de José Eli da Veiga sobre desenvolvimento sustentável. 

Podemos ainda, numa última ilustração, citar duas passagens de Michel Maffesoli sobre o 
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desafio sociológico de nosso tempo: “É preciso admitir que a visão da costa que se delineia ao 

longe não tem garantia alguma. Ela comporta uma boa parcela de sonho, é incerta quanto aos 

contornos daquilo que se configura e nada pode prever quanto à duração do trajeto a realizar” 

(1998, p.15, grifo nosso). “Às vezes o que parece impossível é mais real que a realidade 

oficial. No irreal oficioso, ou seja, no imaginário coletivo, existe qualquer coisa de surreal: 

fundamento do viver-junto em gestação.” (IDEM, 2010, p.99, grifos do autor) Por todo o 

exposto, grande é o desafio de descortinar a atualidade. Afinal, a “novidade” desgovernada 

segue fazendo vítimas. 

 Sobre este apego à utopia, Hector Leis nos apresenta um argumento capaz de fazer 

ensaiar alguma esperança: “a utopia se confunde com a arte em momentos históricos onde se 

abrem para a humanidade novas opções civilizatórias, Já que estas implicam sempre novas 

opções de sensibilidade, de valores e de racionalidade.” (2004, p.37) Porém, a isto se segue a 

reflexão: “é interessante registrar que o interesse das ciências sociais pelo meio ambiente não 

se antecipará ao ingresso de representantes dos setores econômicos, políticos e sociais no 

ambientalismo.” (IDEM, 2004, p.58). Admitindo-se este atraso, não é de causar espanto, por 

exemplo, que uma obra monumental de análise da conjuntura política que se entrelaça com a 

questão ambiental não seja rubricada por algum(a) cientista social, mas por uma jornalista.56 

Ainda assim, pensamos que é possível empunharmos as armas sociológicas, protelarmos o 

emprego de argumentos utópicos e tratarmos a controvérsia sobre a qual nos debruçamos com 

um pouco mais de objetividade. Vejamos... 

 

 

 

                                                 
56  “Uma demão de verde...” de autoria da canadense Elaine Dewar. 
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3.3 - O que mudou na trajetória do pensamento ambiental científico durante seu 

desenvolvimento histórico 

 

 Vimos que algumas das principais reflexões produzidas no século passado dedicaram 

grande preocupação ao resultado dos processos de entropia material e resiliência, em caso de 

manutenção do estilo de vida em vigor. Porém, a entrada dos relatórios de avaliação do IPCC 

neste círculo de debates provocou uma relevante mudança de perspectiva. 

 Os relatórios do IPCC conferiram grande destaque às mudanças climáticas – 

catalisadas na teoria do aquecimento global - que vêm ocorrendo em escala planetária. Porém, 

a valorização desta variável “tende a deixar em segundo plano as emergências globais 

verdadeiras, que, exceto quanto à imprescindível reconstrução econômico-financeira mundial, 

não costumam receber mais que uma fração irrisória da atenção e da publicidade conferidas 

ao aquecimento atmosférico supostamente causado pelo homem” (BAPTISTA, 2009, P.46). 

Ora, 

 
A agricultura moderna, a formação de extensas pastagens, os manejos inadequados 
de pastagens nativas e de áreas destinadas à extração vegetal, a indiscriminada 
drenagem de áreas alagadas, a pesca excessiva e a ocupação do espaço por cidades e 
pela infra-estrutura, todos tiveram impactos importantes em termos de destruição de 
biodiversidade. (MUELLER, 1999, p.541) 

 
Tais exemplos se reportam objetivamente à incompatibilidade de demandas econômico-

sociais frente a situações de resiliência e entropia; não com a hipótese de aquecimento 

planetário. A simples diminuição das emissões de gases do efeito estufa não tem a capacidade 

de interromper a agressividade desses fenômenos. Observada tal incongruência, entre outras, 

peritos de diversas especialidades e de todo o mundo investiram na contestação das 

conclusões do IPCC. 

  
Há entre os cientistas um alto nível de concordância de que a mudança climática é 
real e perigosa, e é causada por atividades humanas. Contudo, uma pequena minoria 
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de cientistas – os “céticos” da mudança climática – questiona essas afirmações, e 
recebe boa dose de atenção da mídia. (GIDDENS, 2010, p.21) 

 
A partir dessa afirmação, salta aos olhos como Anthony Giddens incorre numa confusão mais 

do que comum aos defensores do aquecimento global antropogênico.  Isto é, Giddens acaba 

impondo sinomínia ao conceito de “aquecimento global” em relação à idéia de “mudança 

climática”. Ora, os fenômenos diferem entre si – o que é inquestionável – não havendo o que 

justifique tal imprudência no uso dos termos como se significassem a mesma e única coisa. A 

esse respeito, vale dizer: “O clima da Terra tem variado naturalmente ao longo de sua 

existência [...]. O clima não está e jamais esteve em equilíbrio, estático” (MOLION apud 

BAPTISTA, 2009, p.13). Não obstante, Giddens faz o uso da alcunha de “céticos” – 

claramente pejorativo do ponto de vista semântico e geralmente compartilhado pelo senso 

comum - como identificação dos opositores do IPCC.    

 A introdução dos relatórios de avaliação do IPCC nas discussões sobre a relação 

espécie humana/ambiente geraram uma redução da consideração tributada aos efeitos 

clássicos57 decorrentes do empreendimento econômico industrialista, favorecendo uma 

variável carregada de abstração e especulações contingenciais, afastando-se assim do âmago 

da discussão e do problema. Isto não significa o absoluto abandono da abordagem clássica, 

contudo, nota-se que, de maneira geral, na abordagem política, midiática e popular, seus 

elementos são rebaixados à categoria de acessórios do debate ambiental, num claro processo 

de inversão de valores. A proposta de metas de emissões de gases de efeito estufa (GEE’s) 

evidencia isso. Em outras palavras, o efeito (a suposta extrapolação da liberação humana de 

gases de efeito estufa) passou a incorporar o status de causa, adquirindo centralidade e 

escamoteando as variáveis clássicas (poderíamos dizer).  

 As mudanças climáticas existem, incontestavelmente. Todavia, ao que parece, sob um 

                                                 
57  Aqui adotamos como efeitos clássicos a entropia e o aumento de demanda da capacidade de resiliência 

bioespacial planetária, reconhecendo que os mesmos serviram como fonte inspiradora da ecologia política. 
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ponto de vista estrutural para as reflexões sobre os intercâmbios entre homem e meio 

ambiente, o que vem sendo apresentado ao público, à multidão global é um efeito 

anabolizado e distorcido da questão ou mesmo uma causa raquítica. Não importa; Na 

verdade, tanto faz. 

 

3.4 - Considerações finais 

 

Ao fim e ao cabo desse nosso exame, a sensação que se tem - um tanto frustrante, é verdade - 

é a de que, extremamente complexas, as controvérsias em torno da questão climática a partir 

dos relatórios do IPCC deixam tantas lacunas à espreita quanto os raios do sol que rompem os 

furos da peneira. Para citar o mínimo, não nos foi possível sequer dar conta do encaixe 

extraordinário que se pode apontar entre a tese do aquecimento global e o imperativo 

neoliberal do pensamento único, do rumo do futuro da espécie humana num sentido 

exclusivo, inquestionável e irrefreável. Ainda assim, tal exercício rendeu algumas lições 

particularmente proveitosas. A saber: 

1) Contrariando nossa especulação inicial, examinar exclusivamente a expressão científica do 

IPCC, dispensando seus objetivos e imbricações políticas equivale a debruçar-se sobre meio 

objeto de pesquisa, impossibilitando uma investigação de fôlego. Os gestos científicos e 

políticos que envolvem o órgão se dão sob uma robusta relação de correspondência onde a 

questão climática é construída passo a passo. E tivemos a noção de que diagnosticar cada 

momento desses intercâmbios exige talento e disposição, ambos especiais. Afinal é muito 

difícil estar atento às movimentações da ONU exatamente no momento em que elas 

acontecem e, mais do que isso, aferir o nível de relevância delas dentro de um quadro geral. 

Por exemplo, ações referentes à questão climática podem partir tanto do PNUMA (através de 
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suas inumeráveis conferências) como de uma Assembléia Geral da ONU. Não obstante é 

indispensável monitorar permanentemente a série SCOPE. Pois, como vimos, ela foi o canal 

de produção científica que pavimentou o caminho até o IPCC.    

2) Pelo distanciamento que mantém da população, a ONU cria no debate ambiental a 

dissolução das formulações populares destinadas ao preenchimento de uma agenda ambiental 

global. Levando-se em conta a democracia como valor dominante na geopolítica atual e a 

crise que atravessa, isto ocorre a partir do momento em que as Nações Unidas invertem a 

relação entre remetente e destinatário de demandas por zelo ou correção ambiental.  

São marcas da democracia, sabemos, as reivindicações levadas pela população ao governo de 

um Estado-nação - ainda que sob o expediente da representação parlamentar - em que pesem 

demandas a serem atendidas. Ora, com base nos relatórios científicos que atesta, a ONU não 

faz nada, senão instituir as demandas a serem observadas no que tange à relação entre homem 

e natureza, subvertendo a já citada relação “remetente versus destinatário”. Isto é, em vez de 

acolher reivindicações, a Organização das Nações Unidas cria ela própria um quadro de 

reclamações, o qual é reportado à população do planeta. Conforme demonstrado ao longo 

deste relatório, assim ocorreu com a tese do aquecimento global. 

3) Outro ponto importante a se ressaltar é a ligação quase sintomática entre o aquecimentismo 

e a renovação da matriz tecnológica mundial, com destaque para o campo energético. É 

interessante observar como surgem constantemente novas formas de produção de energia, em 

especial, as chamadas energias limpas. A finalidade alegada para o uso destas novas fontes 

energéticas é a de contribuir para a queda nas emissões de carbono, substituindo os 

combustíveis fósseis.  

 Vale lembrar que num mundo onde a tendência é de que o consumo dos combustíveis 

fósseis se torne cada vez mais proibitivo, parece um grande negócio investir em novas 
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tecnologias e, em seguida, poder tirar proveito comercial delas. Aliado a isso, sob o ponto de 

vista dos céticos, “A doutrina do aquecimento global é fundamental para usar o petróleo como 

um meio de controle da sociedade.” (IDEM, 2009, P.178) Afinal, seguindo a lógica de que 

quem menos polui pode vender o direito de poluir, além de comercializar os combustíveis 

fósseis (caso os tenham) - abrindo mão de seu uso em favorecimento de suas frágeis balanças 

comerciais - em algum momento os países menos desenvolvidos sucumbirão às metas de 

emissão. Tudo isto geraria a potencialidade de atá-los a um destino desafortunado em que se 

vissem persuadidos a adquirir matrizes energéticas limpas, (provavelmente) a custos elevados, 

de nações desenvolvidas ainda mais poderosas, tal qual o ocorrido no caso dos CFCs/HFCs. 

“As comunidades locais competiriam entre si pelos favores dos grandes interesses. Aqueles de 

nós que vivêssemos nas margens brutais dessas novas potências mundiais nos veríamos gratos 

em comercializar com qualquer um a qualquer preço.” (DEWAR, 2008, P.336)  

 O estímulo ao desenvolvimento dessas novas fontes energéticas pode ser observado 

através da foto de propulsores eólicos, atualmente disponível no sítio virtual do IPCC58. A 

ilustração tem por finalidade promover o Relatório Especial sobre Fontes de Energia 

Renovável e Mitigação de Mudanças Climáticas (SRREN, na sigla em inglês).  Nas palavras 

do geógrafo Tárik de Azevedo, “O clima está sendo usado como elemento de convencimento 

para se mudar a matriz energética do mundo”59.   

4) Destaque-se também a afinidade identificada entre o mercado de créditos de carbono e as 

recentes metamorfoses do capitalismo. Uma das características mais marcantes da atualidade 

capitalista é a radicalização do processo de dominação da natureza inaugurado pelo 

paradigma cartesiano e alastrado no mundo ocidental(izado). Neste quadro, ganha cada vez 

mais expressividade o processo de aquisição de patentes, em especial, no campo das 

                                                 
58  Disponível em: <http://www.ipcc.ch/>. Acesso em 09/09/2011. 
59 Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/node/847>. Acesso em 20/02/2013. 
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biotecnologias. Exemplo oportuno deste fenômeno é o processo de engenheiramento de 

espécies vegetais geneticamente modificadas, popularmente conhecidas como transgênicas.  

Tais procedimentos consistem na apropriação da natureza na sua menor porção. Isto é, a nível 

molecular. Observamos, portanto, que transformado em mercadoria, o CO2 torna-se apto a 

atender a este mesmo propósito, expondo os contornos de um fenômeno mais amplo do que 

parece. “Dominar e domesticar a natureza, esse será o lema lancinante, constitutivo da 

modernidade” (MAFFESOLI, 2010, p.72, grifos do autor)  

5) “Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa”.60 Independentemente das intenções 

que cercam a questão climática – sejam elas as melhores e mais compassivas ou articuladas 

em nome de interesses neocoloniais - até o momento, o que temos é um jogo de cena que 

encobre a insustentabilidade de um estatuto econômico potencialmente destrutivo, no que diz 

respeito aos seus efeitos [ambiental e socialmente] colaterais. “O denominador comum disso é 

que tudo (natureza e social) torna-se manipulável, manobrável.” (IDEM, 2010, P.72). 

 Não é nossa intenção fagocitar o neomalthusianismo, nos fazendo insensíveis perante 

a dramática carestia a qual sucumbem diversas populações, vale dizer. Muito pelo contrário, 

nos sensibiliza a garantia do seu acesso a condições materiais, culturais e espirituais tão 

dignas quanto possível. Entretanto rendemos o reconhecimento de que “As atividades 

humanas atuais estão exigindo mais recursos naturais, maior capacidade de auto-regeneração 

nos ecossistemas.” (PENTEADO, s.d., p.23)  

 A explicação para tamanho descompasso advém do fato de que “o que é característico 

das sociedades modernas são as ameaças ecológicas não mais oriundas das contingências do 

ambiente natural, mas como resultantes do conhecimento reflexivo socialmente organizado, 

isto é, ameaças decorrentes do impacto do industrialismo sobre o meio ambiente.” 

                                                 
60  Autor desconhecido. 
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(ROTONDARO, 2002, p.6). “O dilema da sociedade atual [...] é o de que necessita do 

crescimento para combater a pobreza, pois não se vislumbra outra forma de elevar o nível de 

vida das populações miseráveis. Porém, com crescimento se sobrecarrega o meio ambiente 

(entendido na perspectiva termodinâmica).” (CAVALCANTI, 1996, P.322-323) Posto isso, 

também não é nosso desejo elevar o Sistema Terrestre a um altar panteísta, num culto radical 

à frugalidade. Afinal, são muitas as dimensões da experiência humana a serem satisfeitas e em 

contextos amplamente diferenciados. Parece conveniente que a reflexão a esse respeito seja 

parcimoniosa. 

6) Diante das ineficiências que se revelam a cada dia, mostra-se justa a inquietação com o 

modelo político peculiar à modernidade, baseado na soberania e heterogeneidade das nações. 

É notória a insuficiência dos Estados-nação quando trocas (de toda sorte) se dão em caráter 

global e tornam-se fontes inesgotáveis de efeitos sobre os quais se tem cada vez menos 

controle, sejam eles desastrosos ou benignos. “Mas se existe de fato uma crescente 

consciência de que as realidades de hoje são globais [...], é bom lembrar que não parece 

existir, contudo, a mesma clareza à respeito de quais são os fatores e atores que neste contexto 

poderiam impulsar um autêntico progresso da humanidade.” (LEIS, 2004, P.11) Como 

permitir à ONU, por exemplo, a condução sábia e justa de interesses locais e regionais - os 

mais variados - quando Elaine Dewar denuncia o encargo dos modelos supranacionais de 

governança de “desacoplar os poderes dos governos da grande massa dos governados, para 

assegurar que os lugares onde decisões cruciais são tomadas não possam ser atingidos 

diretamente pelos eleitores”? (2008, p.325). Há de se admitir a lucidez desta reflexão. Afinal, 

os representantes das nações junto à ONU não são necessária ou objetivamente os políticos 

alçados ao poder – seja qual for o meio legitimador empregado -; em geral, tratam-se de 

indivíduos selecionados de forma essencialmente autoritária, uma vez que o meio da consulta 
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popular é rotineiramente dispensado nestes casos. Logo, como cobrar providências 

democráticas de alguém a quem no mais das vezes sequer se conhece? “A rápida expansão de 

uma estética ambientalista deve ser contextualizada na perda de confiança no 

desenvolvimento social e econômico, dadas as suas conseqüências destruidoras não apenas do 

meio ambiente e das belezas naturais, senão da moral, da ordem e da saúde humana.” (LEIS, 

2004, p.40) “E as conseqüências mortíferas [...] que disso resultam, provocam a tomada de 

consciência de que um outro espírito do tempo está em gestação” (MAFFESOLI, 2010, p.60) 

Eis a questão sobre a qual ainda não se assenta qualquer resposta revestida de solidez.  
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