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Pedagogias da vida e da morte no Antropoceno 

Carolina Cantarino e Marisol Marini 

 

Palavras-chave: Antropoceno; experimentação política; distopia e utopia; coração 

artificial. 

 

Em diálogo com reflexões contemporâneas a respeito de extinções da mais diversas, da 

ameaça de fim de mundos e de existências, da política de morte, da imaginação e 

produção de futuros distópicos e utópicos, o intuito desta escrita é propor o 

Antropoceno como um dispositivo disparador de pedagogias da vida e da morte que 

atravessam as mais distintas dimensões em razão das transformações e instabilidades 

postas às vidas, aos corpos, ao cosmos, ao planeta, aos sistemas em entropia. 

 A crise e os afetos por ela suscitados configuram uma modalidade de governo no 

capitalismo contemporâneo como propõe Maurizio Lazaratto, o que o leva a afirmar que 

não sairemos dela, apenas seguiremos de crise em crise. O catastrofismo e a 

inexorabilidade do fim tornam-se assim a modalidade de governo sob o Antropoceno. 

Buscando intervir nesse contexto é que Donna Haraway e Isabelle Stengers afirmam, 

cada uma a seu modo, que precisamos “resistir à maneira como a situação é 

apresentada” e permanecer com o problema (“staying with the trouble”), para não deixar 

o pensamento ser enfeitiçado pelos afetos tristes, pelos enunciados e futuros pré-

figurados por um catastrofismo que quer nos deixar anestesiados ou paralisados diante 

do que seria inevitável. Stengers nos lembra que não somos impotentes, mas fomos 

reduzidos à impotência, e que essa expropriação constitui a situal atual: uma operação 

sistemática de destruição da capacidade de agir e pensar efetuada pelo capitalismo que, 

com seus ataques de feitiçaria, deseja capturar as potências de imaginar, de existir e de 

lutar (Chaillan, 2015). 

 Desse modo, diante do Antropoceno, emerge a necessidade de enfrentar a 

dificuldade de nomeação, de conceitualização e de imaginação de futuros outras frentes 
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àqueles que já estão comprometidos com a expropriação das forças vitais implicada 

nesse processo, que nos colocam diante da possibilidade do nosso próprio fim. O 

Antropoceno como dispositivo nos força, então, a rever nossa relação com o pensamento 

e a vida. 

 Por um lado os debates característicos do Antropoceno – tomado no sentido de 

ser uma era, uma época no sentido geológico, marcada pela destruição predatória do 

homem branco e/ou do sistema capitalista, associado a um fim do mundo provocado 

pelos efeitos cumulativos das intervenções antrópicas, das quais decorrem uma intensa 

degradação socioambiental – podem parecer se distanciar sobremaneira dos corações 

artificiais, tecnologias desenvolvidas para o prolongamento da vida de pacientes com 

insuficiência cardíaca avançada – uma das patologias que mais mata nos mundos ditos 

modernos, industrializados. 

 Por outro lado, se considerarmos ambos, tanto o Antropoceno, quanto a produção 

e utilização de corações artificiais como dispositivos que disparam pedagogias 

relacionadas ao viver e ao morrer, assumindo ambos uma lógica pedagógica para lidar 

com a finitude, a relação parece ser profícua. 

 Propomos, portanto, conectar tais temáticas para experimentar pensamentos por 

vir com suas diferenças. Dispositivo aqui refere-se tanto ao termo utilizado na 

bioengenharia para se referir às tecnologias biomédicas, mas também à proposição 

foucaultiana, de pensá-lo como um conceito operatório alicerçado em torno do arranjo 

de três grandes eixos: saber, poder e subjetivação (ou a produção de modos de 

subjetivação). 

 O funcionamento do dispositivo - no âmbito da produção de novas tecnologias 

médicas e em conexão com os atuais discursos sobre o fim do mundo – exige uma 

experiência de pensamento acerca da virada antropológica ocidental para o declínio 

(Danowski, 2014). Nosso interesse, portanto, é investigar – e, desse modo, interromper – 

tal funcionamento, o que nos obriga a (re) considerar nossa relação com a finitude da 

existência. 
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A universidade como laboratório 

Vitor Chiodi 

 

Doutorando em Ciências Sociais (IFCH – UNICAMP) 

 

Essa breve reflexão toma um aspecto específico de minha pesquisa. Aquele no qual 

minha empreitada geralmente assumida enquanto uma antropologia “muito teórica” 

ganha contornos etnográficos. Ao menos esse é o nome que tenho dado para esse 

exercício metodológico. O nome que dou a essa comunicação não guarda muitas 

surpresas, talvez uma, e se endereça diretamente às etnografias de laboratório. Ou 

melhor, a um aspecto delas. Houve um momento em que a etnografia de laboratório era 

uma novidade importante para a disciplina, que ajudou o campo a se voltar para objetos 

centrais como a ciência e a produção do fato científico, bem como observar os processos 

de purificação que alienavam o fato científico de suas práticas formadoras. A leitura de 

algumas etnografias contemporâneas, em especial aquelas multi-situadas, despertaram-

me um incômodo particular. Por crescentes que tenham se tornado os espaços onde a 

descrição etnográfica tem lugar, a etnografia como produto textual com grande 

frequência aliena as práticas universitárias como local de produção parcial do trabalho 

final. 

 A direção desse argumento retoma antigos debates sobre as etnografias de 

gabinete e quais seriam os campos legítimos para uma antropologia viável, bem como 

as possibilidades de uma “autoantropologia”, ou, nos termos de Strathern, uma 

antropologia feita “em casa”. Para esse espaço, contudo, essa é uma questão adjacente 
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que não me dedico agora. Isso porque a questão que quero trazer não diz respeito a 

fazer da universidade espaço-objeto, como talvez sejam os laboratórios nas etnografias 

de laboratório. O que está em questão para mim nessa reflexão é um problema de outra 

ordem: quanto da pesquisa é realizado dentro da universidade? Qual a importância dos 

eventos, disciplinas, debates e, porque não, das horas de trabalho nos gabinetes e 

laboratórios no produto final? Uma pesquisa como a que tenho trabalhado, assumida 

como uma antropologia teórica, por vezes jocosamente caracterizada como “filosófica” 

por alguns colegas, e realizada quase integralmente dentro da universidade, deve quanto 

de sua formulação às atividades universitárias? A minha opinião é que muito. Em especial 

num contexto onde grande maioria de minha turma de doutorado sequer mora em 

Campinas. Para minha pesquisa, estar diariamente na universidade muda cada aspecto 

da reflexão e o impacto disso em qualquer produto final que eu venha a produzir será 

enorme. Os processos da pesquisa, onde quer que ela seja realizada, passam a fazer parte 

inalienável da pesquisa. 

 Ao falar de processos, meu argumento pode se aproximar da leitura que Ingold faz 

de Radcliffe-Brown no polêmico ensaio “Antropologia não é etnografia”. No que toque 

a uma antropologia que pense e experimente formas de trazer o processo e a vida ao 

texto, sem subjugar toda a disciplina a um campo longínquo e tradicional, pode ser o 

caso. Meu argumento, contudo, se isenta do debate sobre a definição de antropologia e 

de etnografia e qual relação elas travam, apenas porque essa não é uma preocupação 

da pesquisa. Se chamo de etnográfica a coleta dos processos de pesquisa na 

universidade é em enorme medida porque me aproveito imensamente das reflexões 

bibliográficas sobre campos etnográficos para pensar e produzir essas práticas. 

 Marilyn Strathern na primeira parte do ensaio “O efeito etnográfico” fala sobre dois 

campos sob os quais se depara o antropólogo: aquele já clássico local de estranhamento 

onde a observação etnográfica é praticada, e um campo posterior, que opera na reflexão 

que conecta os dados colhidos em campo com os dados teóricos. Os dois campos são 

colocados em encontro no chamado “momento etnográfico”. A etnografia como 

produto textual é resultado do momento etnográfico, que é o trabalho criativo de 

conjugar os dados dos dois campos e transformar essa conjugação em texto. 

“Poderíamos dizer que o momento etnográfico funciona como exemplo de uma relação 
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que junta o que é entendido (que é analisado no momento da observação) à necessidade 

de entender (o que é observado no momento da análise) (Strathern, 2014, p.350). 

 Quando me recuso a alienar as práticas universitárias do texto e me proponho a 

trazê-las para o texto-produto, acredito que o que está em questão é que um mesmo 

espaço, a universidade, se reconfigura alternadamente como campo etnográfico e 

teórico e produz um tipo de momento etnográfico particular, que intra-habita esses 

diferentes campos com mais intensidade. Essa reflexão reflete na construção da pesquisa 

de duas formas principais: uma é o esforço de evitar que a tese ganhe um devir fato-

científico, onde o texto está alienado das práticas que o formularam. Outra é que a forma 

do texto sofre impacto imediato. Pois o texto construído sob essa égide metodológica 

terá de passar por adequações que permitam o registro etnográfico das atividades 

acadêmicas e os recursos literários que permitem articular essas atividades e os objetos 

e temas teóricos da tese. Vale retomar um ponto: no meu caso não se trata de tomar a 

universidade em si ou um lugar dentro dela como objeto, como um departamento ou 

um laboratório específico, mas de relatar de que formas as atividades universitárias 

impactam na construção de um texto que em projeto se mostrava primordialmente 

teórico. Nesse espectro cabem relatos sobre reuniões de grupos de pesquisa, eventos 

organizados e frequentados, disciplinas cursadas e dadas e os debates e atividades do 

laboratório onde trabalho diariamente. Na prática é um exercício de valorizar uma sorte 

de dados colhidos de perto, típicos da empreitada antropológica, cuja importância é 

frequentemente apagada nos trabalhos finais. 

 Parece-me claro que diferentes objetos levantariam diferentes questões éticas 

quando colocados frente a essa questão: não se trata, portanto, de uma generalização 

teórica que super-valorize uma “antropologia de gabinete”. Certamente há grandes 

limitações sobre quais tipos de pesquisa funcionam sendo produzidas quase 

integralmente dentro das universidades. De pronto penso, a cargo de exemplo, que 

trabalhos sobre populações marginalizadas e povos indígenas dificilmente poderiam ser 

pensados sob essa forma metodológica. O que não significa que a vida universitária não 

deve aparecer nesses trabalhos. 

 Assumindo que o objeto seja apropriado para esse propósito, o texto se torna um 

produto que registra em sua forma os processos da própria pesquisa, preocupado em 
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mostrar a construção de um argumento em detrimento do teste de uma hipótese ou 

mesmo um compromisso com uma conclusão linear. Eu escrevo sobre fungos, mudanças 

climáticas e narrativas de fim do mundo e o faço registrando etnograficamente os modos 

como a pesquisa foi construída ao longo do trabalho. O trabalho final existirá e será fruto 

de um momento etnográfico que não separa, nem espacial nem temporalmente, o 

campo etnográfico clássico do campo teórico. Como todo trabalho experimental, o 

produto final pode não funcionar como inicialmente esperado. A vantagem de registrar 

os processos de uma experimentação está justamente aí: dar errado é uma forma torta, 

não previamente planejada, de dar certo. Sem o resultado purificado, o processo importa 

tanto quanto o produto final. De certa forma, nem mesmo no final o campo etnográfico 

e o campo teórico se fundem por completo. A importância de um e de outro ainda é 

passível de negociação no texto finalizado. 

 Em conclusão, como nas etnografias de laboratório, esse exercício etnográfico visa 

discutir a alienação do produto final de seus processos de produção. Diferente delas, a 

universidade não deve ser necessariamente circundada como objeto-local, pois meu 

trabalho não emerge como uma etnografia sobre a universidade, mas como uma 

etnografia processual de um trabalho feito desde a universidade. Em outros termos, 

guardadas as limitações da comparação, ao invés de ser o antropólogo observador 

distanciado, coloco-me como o cientista se ele mesmo estivesse escrevendo uma 

etnografia de laboratório. 

 Nesse sentido, a universidade é laboratório como lócus textual e espacial de 

construção de um produto e o exercício etnográfico uma forma de tornar o trabalho final 

poluído e localizado.  

......................................................................................... 

 

Produção científica interdisciplinar na pesquisa sobre mudanças climáticas: uma 

etnografia do AmazonFACE 

Rodrigo R. Autrán  

 

Palavras chave: Amazonas, AmazonFACE, interdisciplinaridade, mudanças climáticas 
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A presente pesquisa doutoral analisa a produção de conhecimento científico, 

particularmente os desafios epistemológicos, metodológicos e organizacionais 

enfrentados na relação entre cientistas em um projeto interdisciplinar dedicado ao 

estudo dos impactos das mudanças climáticas. A pesquisa está baseada na tradição de 

Estudos da CTS, alguns dos quais se interessaram pelo trabalho de cientistas, por 

exemplo, na circulação do conhecimento científico (LATOUR, 1987; JASANOFF, 2004) na 

relação entre ciência e política (MOORE, 2012; GÜNEL, 2012), ou nos desafios relação 

com a colaboração entre diferentes ciências e a cultura epistêmica de cada grupo 

(KNORR-CETINA, 1982). 

 A nomeada pesquisa interdisciplinar é atualmente uma prática quase de rigor 

(JEFFREY, 2003) e tornou-se moda entre os financiadores e profissionais, como metáfora 

dominante da prática científica (JEFFREY, 2003), e cada vez, está presente nas discussões 

sobre a complexidade relacionada às mudanças climáticas globais (MOORE, 

MARTINSON, NURIUS e KEMP, 2018; SCHMIDT e PRÖPPER, 2017). 

 Mas, apesar das alegações de que a ciência está se tornando cada vez mais 

interdisciplinar (BORDONS et al., 2004; NOWOTNY et al., 2001) e que a pesquisa sobre 

as mudanças climáticas é um bom arquétipo desse desenvolvimento (MOONEY et al. , 

2013, LENHARD et al., 2006) uma análise do Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC por 

Bjurstrom e Polk (2011) concluiu que este cenário anda é um exemplo bastante fraco de 

uma “verdadeira” interdisciplinaridade e que a cooperação e nomeação das pesquisas 

são produzidas principalmente entre disciplinas relacionadas (interdisciplinaridade 

restrita), indicando uma base disciplinar geral para a pesquisa sobre as mudanças 

climáticas. 

 Estudos desde os CTS sobre produção de conhecimento e a pesquisa climática 

apontou para certos desafios nas relações interdisciplinares, como Lahsen (2016) que 

destacou a participação marginal das Ciências Sociais nas discussões atuais sobre o 

clima, que criou uma série de "dificuldades de comunicação e criação de convergência 

de interesses entre diferentes grupos de cientistas" (DUARTE, 2016, p.822). 

Para entender essa relação interdisciplinar na pesquisa climática (aquela de moda, de 

rigor e necessária), analisarei empiricamente o caso do 
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 AmazonFACE (Free Air Air Carbon Enhancement Experiment na Amazônia)1 um 

laboratório ao ar livre na floresta amazônica dedicado ao estudo de os impactos 

biológicos e sociais nas concentrações de CO2 na floresta e suas repercussões a médio 

e longo prazo. Baseando-se na hipótese científica nomeada "savanização da floresta 

amazônica"2 (Nobre, 2017), hipótese que aponta para uma redução considerável na 

recuperação florestal amazônica, um grupo internacional de cientistas realizou uma série 

de experimentos e observações auxiliados pela tecnologia FACE. O foco da minha 

perspectiva estará centrado na relação entre os cientistas naturais e sociais, considerando 

que os primeiros são os líderes e gestores do laboratório, e os segundos, ainda e com 

uma posição menor e marginal no projeto, desde uma abordagem qualitativa estão 

realizando uma série de pesquisas empíricas com a finalidade de avaliar os possíveis 

impactos socioeconômicos entre as sociedades amazônicas afetadas pelas mudanças 

climáticas atuais e futuras. 

 Metodologicamente a pesquisa parte de uma perspectiva antropológica e 

procurará as formas particulares de colaboração, comunicação e negociação científica 

no projeto AmazonFACE. O trabalho de campo está sendo realizado no "Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura" em Campinas e no 

"Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica" em Manaus para o efeito realizar: 

observação participante (etnografia), entrevistas semiestruturadas, um arquivo 

audiovisual e sessões de grupo focal. 

 Em função do cenário supracitado, a pesquisa tem como objetivos: a) mapear e 

analisar os fluxos de informação, conhecimento, percepções e capital intelectual do 

grupo internacional de pesquisadores do experimento AmazonFACE, b) analisar as 

diferentes culturas epistêmicas envolvidas no experimento, ou seja, analisar os processos 

de negociação, construção de confiança e comunicação transdisciplinar entre os 

participantes do experimento, c) discutir os principais desafios metodológicos nas 

relações dos cientistas naturais e sociais, com o intuito de compreender como vão refletir 

e dialogar com suas diferentes descobertas e propostas de ação. Com tudo, algumas das 

questões primordiais que eu gostaria de debater no workshop serão o como chegar a 

mensurar a relação entre disciplinas de diferente ordem? Como identificar o tipo de 

prática no AmazonFACE, aquela que aspira desenvolver-se fora dos limites disciplinais? 
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Uma das intenções desta reflexão no workshop é distinguir elementos perceptíveis na 

investigação empírica, e assim, criar indicadores qualitativos de fatos observáveis, por 

exemplo, das relações, tensões e negociações entre diferentes pesquisadores do 

AmazonFACE. 

 

1http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3292-exposicao-no-inpa-mostra-pesquisa-

sobremudancas-climaticas-na-floresta-amazonica 

2 Hipótese em debate, que tem implicações ambientais extremamente sérias no desmatamento 

como parte de processos globais mais amplos de mudança climática. Ação humana, a redução de 

chuva, juntamente com outras alterações no clima, poderia transformar a floresta amazônica em 

savana (LATOUR, 1999; NOBRE, VENDEDORES e SHUKLA, 1991; WANG et. al., 2017). 

 

 

 

 

Discourse and rhetoric analysis as research methodology for STS 

Douglas de Albuquerque Leite 

 

Keywords: Governance; Discourse analysis; Science and technology – social aspects. 

 

Abstract 

Discourse and rhetoric are fundamental instruments for the studies of Science, 

Technology and Society (STS) (FAIRCLOUGH, 1992; GIDDENS, 1991; SISMONDO, 2010). 

Furthermore, when focused on the relationship between science, technology and political 

power, public discourse plays a central role (BOURDIEU, PIERRE, 1991; FOUCAULT, 1999a, 

1999b). From this perspective, this summary will argument about the importance of 

analyzing government discourse and rhetoric as research methodology for studying 

governmental position and reaction during critical episodes involving socio-technical 

issues and governance agendas. For this case, the scenario analyzed was the water supply 
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crisis faced by the population of the Metropolitan Area of São Paulo (MASP), in Brazil, 

during the 2014-2015 biennial. 

Summary 

 The urban water supply network is characterized by the dependence of laypersons 

on an expert technological system, which transports a life-essential good. This context 

requires public discourse as fundamental instrument for collective access to information, 

and transparency as primary accountability ingredient (BAKKER, 2003; BIJKER; HUGHES; 

PINCH, 2012; BOLTON; FOXON, 2015; BOWKER; STAR, 1999; COTTON; DEVINE-WRIGHT, 

2011; EDWARDS, 2003; FELGENHAUER, 2012; HUGHES, 1983). Considering a critical 

scenario, these aspects become even more important (JASANOFF, 2003; PERROW, 1999). 

From January 2014 through October 2015, the 20-million population who lived in the 

MASP faced the more severe water supply crisis ever registered for the region. Analyzing 

62 press releases and one report published by the Sanitation Company of São Paulo 

(Sabesp) and the São Paulo State Government (SPSG) during the 2014-2015 biennial, it 

was verified the following four argumentative keys adopted by both actors to discourse 

the critical episode: 

1. Climate as critical agent: According to Sabesp and SPSG, the lack of rain and the high 

temperatures were the only reasons why the crisis deflagrated and perdured, leaving 

mismanagement problems out of the equation. 

2. Water consumption as critical factor: Sabesp and SPSG discoursed the individual water 

consumption as the first and the main factor to be attacked as a combat expedient facing 

the crisis. This narrative brought the consumer into the arena, sharing the responsibility 

for the crisis mitigation with the population. 

3. Civil works and constructions as the optimal solution: Despite the high costs, 

environmental impacts, extensive hiring process and execution due to legal aspects 

involved in public enterprises in Brazil, (BRASIL, 1993, 1997; SÃO PAULO (ESTADO), 2012), 

the constructions and civil works were presented as the best possible solutions, and its 

implementation was displayed as agile and virtuous. This argument reinforced the 

current expansion and development model of water supply infrastructure, centered on 

the drainage of distant and fresh water sources. 
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4. Self-victimization versus self-glorification: At the beginning of the crisis, in January 

2014, both Sabesp and SPSG discursively presented themselves as victims of the climate 

and also of those consumers who refused to save water. During the first semester of 

2015, on the other hand, this self-victimization was canalized to those consumers who 

diverted water using illegal connections from the public supply network into their homes. 

However, throughout the second semester of 2015, when the rainfall regime begun 

returning to its historical average, the discourse of Sabesp and SPSG turned to their own 

glorification. According to them, their actions were the main reasons why the drought 

was overcome. 

 

Results 

The argumentation of both Sabesp and SPSG reunited the following characteristics: (i) it 

took advantage of the fact that both actors hold the monopoly of knowledge and 

information generation about the MASP water supply infrastructure; (ii) it assumed the 

collective laity regarding the way how water supply systems work; (iii) it explored the 

collective notion of risk based on water as a naturally scarce resource (iv) it embraced the 

narrative that depicts science as impersonal and apolitical, and uses this cultural 

background to explore the fact that many of the experts who work for São Paulo state 

government were scientists, and therefore they produced an unquestionable series of 

information. 

 The analysis of the discourse engaged by the São Paulo state water authorities to 

communicate the 2014-2015 water supply crisis has proved to be an important 

methodological tool to map out the governmental rhetoric as an artifact specifically 

designed to delineate a version of a critical event in way to corroborate a determined 

governance agenda. This governmental attitude involved the consolidation of scientific 

expertise and risk evaluation by the São Paulo state government. 

 

………………………………………………………………………………. 
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Las fronteras del silencio. Intervenciones, artefactos y sentidos en disputa: El 

implante coclear en personas sordas profundas. 

Marina Heredia1 

 

En este trabajo se presentan los avances de una tesis de maestría que reconstruye una 

“red específica de sentidos” respecto del implante coclear (IC) en personas sordas 

profundas, desde un enfoque antropológico y aportes del campo de los estudios sociales 

de la ciencia y la tecnología. Se examina la “agencia” del IC en las identidades y 

subjetividades desde el análisis de narrativas científico tecnológicas en páginas web 

especializadas y charlas de especialistas en IC; y la tensión que introducen los usuarios y 

candidatos –en virtud de diagnósticos médicos- sobre la información y la intervención 

biomédica. 

 Se intenta comprender a partir de una etnografía multisituada las implicancias de 

las tecnologías e intervenciones biomédicas en las subjetividades e identidades, 

entendiendo que tanto la ciencia como la tecnología encarnan ciertas formas de poder 

y autoridad específicas (Winner, 1983; Foucault, 1990; Bourdieu, 1976). Desde la 

antropología del conocimiento y los artefactos, se ha indagado sobre las formas en que 

la ciencia y la tecnología despliegan sentidos en torno a identidades subjetivas y 

colectivas, retomando procesos de apropiación, reelaboración y resistencias, en el 

contexto de disputas atravesadas por imaginarios históricos y políticos. Estos fenómenos 

forman parte de micro-políticas de intervención tecnológica en los cuerpos, en las que 

resulta fundamental la legitimación de procedimientos y categorías científicas, la 

construcción de la autoridad científica -en tanto producción de verdades y certezas- y la 

formulación e implementación de políticas públicas en ciencia y tecnología (Roca, 2008).  

A su vez, las tecnologías biomédicas aplicadas a la salud han promovido discusiones 

sobre el rol de la ciencia en el control, la administración y la definición de la naturaleza y 

el cuerpo, así como sus implicancias en la lógica del mercado y las nuevas vinculaciones 

de los ciudadanos con éstas. 

 El trabajo realizado pone en cuestión la idea hegemónica de la tecnología como 

resultado de una dinámica interna puramente lógica, racional y no mediatizada por 

ninguna otra influencia, haciendo foco en el análisis de las narrativas soteriológicas de la 
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biomedicina. Estos discursos omiten lo que la literatura económica pone de manifiesto, 

que la competencia capitalista entre firmas y naciones -de la cual ámbito de la salud no 

está exento- pasa cada vez más por el éxito en las innovaciones tecnológicas. Nos 

preguntamos ¿cómo se manifiestan estas influencias en la producción de conocimiento 

en biociencias? Y ¿cómo aparecen estas lógicas en las narrativas socio-técnicas de las 

tecnologías biomédicas? Entendemos que las tecnologías biomédicas y el conocimiento 

de las biociencias no pueden dejar de pensarse dentro de las redes gubernamentales e 

industriales, donde el consumo y el mercado forman parte importante de dicha lógica. 

La perspectiva que tomamos de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCyT) 

promueve una análisis de los objetos técnicos como fenómenos políticos en sí mismos, 

es decir, como sistemas ideados por humanos que son fuertemente compatibles con 

ciertos tipos de relaciones sociales (Winner, 1983). En este sentido, se examinan estas 

relaciones como parte de la materialidad del artefacto. 

 

Una etnografía con eje en el artefacto: el implante coclear 

En el caso del implante coclear (IC) en personas sordas hablamos de un complejo sistema 

tecnológico interno y externo hibridado al cuerpo. Las personas implantadas llevan un 

microprocesador detrás de la oreja que interviene en la transformación de las señales 

acústicas en eléctricas, que luego serán interpretadas como sonidos por el nervio 

auditivo, proceso que naturalmente hace el oído interno. Estas señales se conducen por 

electrodos instalados previamente en la cóclea ubicada en el hueso temporal del cráneo, 

a partir de una cirugía. Se habla de una nueva e innovadora tecnología que restituye la 

audición a personas sordas profundas, el grado más alto de hipoacusia. Hasta 1970 no 

existían dispositivos eficaces para este tipo de hipoacusia neurosensorial, las personas 

sordas profundas eran rehabilitadas sin poder oír, y no se podían beneficiar con el uso 

de los audífonos, ya que éstos funcionan como amplificadores acústicos para quienes 

cuentan con una sordera leve o moderada. El implante coclear realiza un “encendido” de 

la audición, a la vez que posibilita su “apagado” al retirar el microprocesador que 

permanece adherido al sector lateral de la cabeza, a través de un imán interno y externo. 

Esta implantación va acompañada de un fuerte programa de rehabilitación auditiva y 

control del dispositivo. El implantado coclear además depende de los cambios que el 
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mercado determine sobre el artefacto, pudiendo tener que cambiar el artefacto de 

acuerdo a avances o modificaciones de los proveedores. 

 Advertimos que las tecnologías biomédicas despliegan agencias particulares, no 

pueden pensarse como meros artefactos, son entidades que producen nuevos sentidos, 

ejercen efectos sobre las personas, organizan las formas de actuar, el modo en que nos 

relacionamos con los demás y nuestras respuestas respecto de la salud y el cuerpo; 

“producen inéditas formas de alteridad que a la vez contribuyen a crear nuevos territorios 

existenciales de auto-referencia” (Guattari en Escobar; 1999). Las tecnologías médicas de 

hoy se han transformado en “tecnologías de la optimización” (Franklin en Rose 2012). 

Hibridar el cuerpo con equipos mecánicos, combinar robótica, computación e ingeniería 

para el mejoramiento de las funciones corporales o biológicas -tal como sucede con el 

IC – es una realidad cada vez más palpable en la vida de las personas.  

 Este protagonismo de la tecnología puede observarse en la incidencia cada vez 

mayor de las narrativas socio-técnicas en los medios de difusión masivos, como 

publicidades de tv, diarios digitales, facebook, instagram, la web en general. Las 

narrativas pueden entenderse como una forma de "ordenar la experiencia, de construir 

la realidad" (Garro y Mattingly: 2000). En el caso particular del IC los sitios especializados 

reiteran discursos soteriológicos, en los que la premisa principal es la salvación y la 

perfectibilidad del “hombre” mediante el progreso científico–tecnológico enmarcado en 

el avance de las biociencias. 

 Los sujetos se ven condicionados por el “imperativo tecnológico” que se establece 

como un “hecho científico”, y forma parte de un discurso socio-técnico irreductible al 

estatus de creencia. Esto está relacionado con que las tecnologías son desarrolladas por 

organizaciones centralizadas y jerarquizadas a gran escala y administradas por gestores 

altamente especializados que pocas veces son puestos en cuestión (Winner:1983). Este 

determinismo y los discursos son reelaborados y tensionado por los sujetos a partir de 

las experiencias de convivencia con el implante. 

 

1 Investigadora en formación del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestranda y becaria UBA en Política y Gestión de 

la Ciencia y la Tecnología. 
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Desafios de um Estudo Empírico sobre Improviso e Tecnologia 

Liliana Gil 

 

Keywords: Improvisation and Technological Practice; Global STS; Critical Perspectives 

on Innovation; Skill and Expertise 

 

“FabLab Livre SP turned São Paulo into the largest public network of digital fabrication 

in the world,” tweeted the city’s former mayor in 2016. Today this network comprises 

twelve community-oriented innovation centers, many of them intentionally located in 

the city’s poorest neighborhoods. Offering open workshops and free access to a range 

of tools, these centers were created with the goal of promoting digital inclusion, 

harnessing existing know-how, and boosting the productive capacity of what has 

historically been a hub of tech industry in Latin America. In line with other public and 

private efforts to revalue vernacular forms of innovation (e.g. Boufleur 2013; Oliveira and 

Menezes 2017), these centers have drawn on the idea that improvisation is a special 

Brazilian ability that can be used to generate more sustainable engagements with 

technology for the future. But this is not the first time that improvisational experiences 

are central to local strategies of technological development. Accounts of permanent 

creative adjustment abound in the Brazilian electronics industry of the final decades of 

protectionist import-substitution policies, when the access to the global market of 

components was restricted and yet the national consumer market was booming. As 

described to me by a retired electronics engineer who today is a FabLab user, “we all 

improvised adaptations to our models, we just didn’t talk about it.” Largely associated 

with risk and wrongdoing, small improvisations such as the substitution of metal parts 

for cardboard pieces were kept secret from the public, they were buried in the production 

line. Taking as its starting point the varied proposals of “make-do innovation” currently 

gaining momentum in the global South (Kaur 2016), my research asks: How do 

provisional practices and improvisational technical skills become cherished and 

cultivated as innovation tactics for the 21st century? 
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 My dissertation research project is a historical and ethnographic investigation of 

the relationship between improvisation and technological production in Brazil. While 

social thinkers have discussed improvisation as a Brazilian cultural characteristic (e.g. 

Barbosa 1995), less attention has been paid to how improvisation is materially and 

discursively produced, and the contextual values it carries. In contrast, this project 

approaches improvisation as an ethnographic object; that is, instead of starting from a 

strong definition of what it means to improvise with technology, it takes technological 

improvisation as a material-semiotic arena that is continuously re-enacted and contested 

(Haraway 1988). The main goal of this work is to attend to the re-signification of 

improvisation in the context of growing discussions about innovation from the global 

South, shedding light on how practices commonly considered marginal to sophisticated 

technological production have been deployed, recreated, and commodified to remake 

dominant models of technological development. 

 In this presentation, I will introduce my dissertation research project, including its 

theoretical framework and methodology. Building on preliminary research, this project 

centers on two sites in São Paulo: (i) the contemporary network of community-oriented 

innovation hubs FabLab Livre, and (ii) the constellation of small electronics companies 

that led the Brazilian electronics industry before trade liberalization in the 1990s. Its 

methods combine participant observation at a FabLab Livre in the favela of Heliópolis; 

in-depth interviews with fablab users, former electronics workers, technoactivists, 

municipal agents, and policymakers; and media and archival research on the Brazilian 

electronics industry and the FabLab Livre program, as well as other innovation initiatives 

drawing on idioms of improvisation. Currently work-in-progress, I will draw on the 5 

months of fieldwork I have completed so far to do an early exploration of results and 

discuss some of the challenges involved in doing an empirical study of technological 

improvisation. 

Barbosa, L. N. (1995). The Brazilian Jeitinho: An Exercise in National Identity. In D. J. Hess 

& R. DaMatta (Eds.), The Brazilian Puzzle: Culture on the Borderlands of the Western 

World. New York: Columbia University Press. 

Boufleur, R. N. (2013). Fundamentos da gambiarra: a improvisação utilitária 

contemporânea e seu contexto socioeconômico. Universidade de São Paulo, SP. 
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“Mas é um modelo do que?”: Representação, semelhança e diferença na 

modelagem de ecossistemas 

Felipe Mammoli 

 

Palavras chave: mudanças climáticas, modelagens computacionais, etnografia de 

laboratório 

 

Esse texto é uma reflexão sobre uma pesquisa ainda em andamento sobre as práticas de 

datificação na ecologia, isso é, como a ecologia captura os fenômenos naturais em dados 

digitais e computacionais e que compreensões presentes e futuras de natureza são 

produzidas a partir de suas práticas de conhecimento específicas. Meu objeto central é 

um projeto que aplica práticas de ciência experimental e de modelagem computacional 

para vislumbrar qual o futuro da floresta amazônica frente às Mudanças Climáticas. 

Nesse texto, busco uma reflexão um pouco mais pontual sobre o trabalho de campo 

com modeladores e sobre como um modelo computacional se relaciona com o que ele 

reivindica representar. Para tal, me apoio nos estudos sobre as práticas de representação 

na ciência (RHEINBERGER, 1995), em minha experiência etnográfica com o grupo em 

questão e algumas ponderações sobre identidade e multiplicidade em Raffles (2010) e 

Strathern (2014). 
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 Recentemente o grupo de modeladores que tenho acompanhado pelos últimos 11 

meses aprovou um artigo em um grande evento internacional onde será apresentado 

formalmente, pela primeira vez, o modelo de vegetação da Amazônia que eles veem 

trabalhando nos últimos anos, o CAETÊ. Empolgado pela notícia recebida pelo whatsapp, 

segui prontamente para ler o resultado textual (o resumo) dos últimos meses de trabalho 

que acompanhei assiduamente. A primeira coisa que reconheci foi o quão 

dessemelhante era a descrição da pesquisa e do modelo apresentada pelo resumo, 

comparados aos eventos e atividades que observei no laboratório. Sem dúvida, eu teria 

descrito o modelo de forma bastante diferente. Apesar dos recursos estilísticos de escrita 

de um dos membros e do tema geral do modelo, parecia estar lendo o resumo de um 

desconhecido. 

 A sensação me levou imediatamente a outro momento etnográfico onde uma 

pesquisadora fez uma ponderação sobre quando a modelo falha em representar os 

processos biogeoquímicos esperados, ou quando seu resultado parece muito pouco 

com o plot em questão. Sua ponderação era sobre a produtividade desses momentos. 

Para ela, era justamente quando os “resultados não batem” que aparecem as verdadeiras 

questões ecológicas, pois é nesses momentos em que era preciso pensar sobre o que foi 

colocado pra dentro do modelo, o que foi deixado pra fora. Perguntada sobre porque 

não colocar tudo para dentro do modelo, ela me respondeu “o objetivo do modelo não 

é reproduzir perfeitamente a floresta, porque a natureza é infinitamente complexa. Um 

modelo que fosse igual a floresta seria infinitamente complexo, não ajudaria em nada, 

ficaríamos perdidos do mesmo jeito”. 

 Mas o modelo não tem que ser apenas diferente, foi o que ela me revelou logo em 

seguida, ao me mostrar um mapa da bacia amazônica em escala de verde, que 

comparava o resultado do modelo (a distribuição de biomassa da região) com um 

benchmark produzido através de sensoriamento remoto e verificações em solo por 

amostragem. Apontando para as diferenças ela esclarece, “não é uma competição sobre 

qual modelo é mais parecido com a Amazônia, mas muitas vezes acaba virando”. Em 

uma conversa mais detalhada me foram mostradas as principais diferenças entre o 

modelo CAETÊ e a floresta (ou o benchmark, nesse ponto é difícil distinguir qual é a 

referência): 1) não existe o Rio Amazonas no modelo, nem nenhum de seus afluentes, e 
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2) o gradiente (distribuição) de biomassa tem a direção oposta do observado, “mas todos 

os modelos dão ao contrário, então não tem muito problema” a pesquisadora me explica. 

A modelagem é um jogo complexo, onde o modelo precisa ser parecido o suficiente e 

ao mesmo tempo bastante diferente. Mas parecido e diferente com o que? 

 Para Rheinberger (1995), a prática de representação na ciência não deve ser 

compreendida através de uma lógica linear de abstração, mas “as a process without 

‘referent’ and without ‘origin’” (p51), onde o que conta são as relações com as outras 

representações. Mas que relação se estabelece então, entre o modelo e a floresta que 

ele reivindica representar? O que perdura entre uma forma e outra? Refletindo sobre um 

problema semelhante, Raffles (2010) apresenta Michelet, historiador da revolução 

francesa do séc. XIX, que, em busca de compreender o que persiste entre duas formas 

diferentes de existência, recorre ao trabalho da naturalista do séc XVI, Maria Sibylla 

Merian e suas ilustrações sobre a metamorfose de borboletas e mariposas. Como 

observa Raffles (2010), Michelet encontra apenas frustração, pois o trabalho de Merian, 

que congrega na mesma tela o ciclo de vida completo das mariposas e das plantas que 

são seu habitat, apresenta uma outra possibilidade de relação, um tipo de conexão que 

não passa pelo mecanismo da semelhança, “[w]hat Merian has done, concretely in her 

illustrations, is to show that resemblance and similarity are not the only possible markers 

of intimate relationships. Quite radically different beings may metamorphose into one 

another.” (Strathern, 2014, p21). 

 Os modelos computacionais que alimentam parte significativa das discussões 

sobre as mudanças climáticas (e minha pesquisa sobre eles) parecem apresentar 

questões análogas. Os mecanismos de semelhança e diferença entre as variadas formas 

de representação de fenômenos naturais parecem apontar para a necessidade de outros 

mecanismos para compreender suas conexões. Trabalhos que deslocam as 

possibilidades de conexões, como o de Merian, da própria Strathern e Raffles, se 

mostram especialmente valiosos, pois como observa Strathern (2014) “to a latter-day 

eye, her illustrations draw attention to un-likely manifestations of life, where a premise 

about degrees of ‘similarity’ would be supremely inadequate for understanding relations” 

(p21). 
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A proposta do artigo é evidenciar como fatores institucionais, organizacionais e 

individuais interferem no desempenho da gestão da Propriedade Intelectual (PI) e da 

Transferência Tecnológica (TT) das universidades. O título “De perto e de dentro” faz 

referência às potencialidades evidenciadas pela pesquisa em perspectiva etnográfica de 

gerar resultados originais, sobretudo elementos “não visíveis” nas análises de indicadores 

de produção e medidas de desempenho de Ciência, Tecnologia e Inovação (C&TI). Tendo 

como objeto de estudo a Agência de Inovação da Universidade Estadual Paulista (AUIN 

- Unesp) – órgão da administração central responsável pelo gerenciamento de toda a 

política de proteção intelectual e das ações de promoção da utilização do conhecimento 

científico, tecnológico e cultural produzido na Unesp –, o artigo propõe-se a relatar os 

achados observados durante a pesquisa de campo realizada de janeiro a fevereiro de 

2019 na instituição, tendo como estratégia metodológica a etnografia, e como técnicas 

de coleta de dados a observação participante, a entrevista não-diretiva e a investigação 

bibliográfica e documental.  

 Dentre os principais resultados a serem explorados, destacam-se: (i) a dependência 

da agência de capital humano e know how tácito (conhecimentos adquiridos “on the job 

experience”) e a implementação de um sistema de gestão personalizado como forma de 
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driblar esse problema; (ii) o não cumprimento integral do disposto, nas normativas e 

legislações internas vigentes; (iii) a preocupação em desenhar uma política de PI que 

rege e oriente as atividades da agência; (iv) o dilema do espaço físico “apertado” que, 

por um lado, favorece a sinergia da equipe, mas, por outro, interfere na produtividade 

do trabalho; (v) a falta de recursos humanos para suportar as demandas da universidade; 

(vi) a preocupação evidente da área de PI em tornar mais criterioso o processo de 

avaliação de entrada de ativos (depósito de patentes) e em criar critérios para gestão do 

portfólio de tecnologias; (vii) o estabelecimento de convênios com instituições privadas 

como forma de sustentar o órgão, sobretudo no atual contexto de contingência 

orçamentária das universidades públicas; (viii) e a falta de um banco de competências 

que reúna as pesquisas desenvolvidas pela universidade, o que dificulta o processo de 

transferência de tecnologias. 

.................................................................................................... 

 

Sobre um modelo de distribuição de alimentos orgânicos – uma análise a partir 

dos estudos sociais em ciência e tecnologia 

Lucca Vichr Lopes 

 

Palavras chave: negócios sociais, estudos sociais da ciência e tecnologia, agricultura 

orgânica. 

 

Este resumo se refere ao terceiro capítulo da tese, no qual trato dos trabalhos de campo 

conduzidos no negócio social Raízs – empresa distribuidora de alimentos orgânicos no 

município de São Paulo. Na estrutura preliminar da tese, este capítulo é antecedido por 

uma discussão inicial e conceitual sobre negócios sociais, inovações e tecnologias sociais 

e por dois capítulos sobre trabalhos de campo conduzidos em outros dois 

empreendimentos. Os capítulos que descrevem os trabalhos de campo – este incluso – 

são focados na análise das técnicas e práticas empreendidas por estes negócios e 

materializadas em seus produtos e serviços. A tese continua com uma discussão sobre 

as dinâmicas administrativas destas empresas e se encerra com a apresentação do que 

os atores envolvidos convencionam chamar ‘ecossistema de empreendedorismo social’. 
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 Os trabalhos de campo na Raízs foram conduzidos no prédio que abriga o centro 

de distribuição e também o escritório administrativo da empresa. As visitas foram 

realizadas em quatro oportunidades – acompanhando as atividades da empresa por todo 

o horário comercial – e estão previstas outras seis visitas. Os funcionários administrativos 

– distribuídos igualmente por gênero – e os responsáveis pelo embalamento e separação 

dos produtos trabalham em horário comercial, enquanto a recepção de cargas ocorre 

diuturnamente. Os produtos entregues no centro de distribuição são armazenados de 

acordo com suas características de conservação – câmaras fria e de etileno, geladeiras e 

estantes para produtos secos. O rol de produtos ofertados é composto por hortaliças 

(verduras, legumes, frutas e temperos), mercearia, ovos, carnes, bebidas, laticínios, 

higiene e limpeza. No site, os produtos são também separados por características como 

agricultura familiar, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, vegetariano e vegano. A 

variedade de produtos disponíveis é bastante vasta quando comparada a outros pontos 

de comercialização de orgânicos. 

 Os pedidos – feitos exclusivamente através da plataforma virtual – são separados 

e entregues no prazo de 24 horas. Vegetais de maior perecibilidade com folheosas são 

colhidos apenas após o pedido. Feito o pedido e confirmado o pagamento, gera-se uma 

Ordem de Pedido – todas as impressões são feitas em papel reciclado. Os vegetais in 

natura, produzidos por pequenos agricultores recebem adesivos com sua especificação 

de origem, o que inclui o nome da família em tipografia própria e um QR-Code 

direcionado ao vídeo que lhes apresenta. Os produtos são então separados em caixas de 

papelão reutilizadas e posicionados em grandes prateleiras, separadas por região de 

entrega. Os processos de estocagem, seleção, embalamento e entrega seguem uma linha 

de produção que se adequa a arquitetura do prédio. 

 Segundo o fundador da empresa, 10% de toda a receita é destinada a um fundo 

de produtores, que se reúnem anualmente para decidir os destinos das verbas. Em anos 

anteriores as decisões envolveram a divisão equânime entre todos, a compra de 

maquinário agrícola e a construção de uma estufa. Ainda de acordo com o fundador, 

55% do preço final do produto é destinado ao produtor. Os valores restantes paga custos 

logísticos e administrativos, uma vez que a Raízs não distribui lucros a seus donos. Há 

uma cadeia de decisões para decidir a origem dos produtos – priorizando a compra de 
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agricultores familiares, cooperativas, associações comunidades indígenas e quilombolas. 

Como busco investigar nesta pesquisa, por não distribuir dividendos a seus acionistas, a 

Raízs supostamente maximiza ‘impactos socioambientais’ – difusos, é certo – concebidos 

como benefícios àqueles agentes inseridos em sua cadeia produtiva. 

 Neste capítulo busco mapear estes impactos através de sua prática de 

comercialização de produtos orgânicos. Em síntese, pode-se afirmar que as atividades 

da empresa proporcionam melhores condições de saúde a seus consumidores – por 

oferecer produtos frescos e orgânicos, portanto livres de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos e trangênicos – e a produtores – já que estes não são expostos a produtos 

químicos e suas características produtivas proporcionam um ambiente saudável e 

soberania alimentar para aqueles que ali residem. Por favorecer as trocas com 

populações tradicionalmente marginalizadas, a garantia do comércio infui sobre a 

permanência destas populações do campo ao prover maior renda e segurança financeira. 

Também fortalece suas bandeiras, como a agricultura familiar, a agroecologia e o 

associativismo. Semestralmente, consumidores são convidados a fazer visitas guiadas 

pelos campos produtivos, aproximando os dois elos extremos da cadeia. Ademais, o 

modo de produção orgânico (incluindo vertentes correlatas como a agroecologia, 

permacultura e agricultura biodinâmica) garante melhor cuidado para com o meio 

ambiente ao conservar e expandir vegetações nativas, cursos d’água e biodiversidade. A 

atividade de comercialização de alimentos promovida pela empresa não é uma prática 

rigorosamente nova. No entanto, o modo como se relaciona com produtores e 

consumidores, valorizando suas experiências e formas de interação, pode ser 

considerado uma prática pouco usual para esta atividade econômica. O fato de não 

distribuir lucros a seus proprietários também sugere a adoção de novas premissas sobre 

modelos econômicos que se distanciam de outras empresas privadas convencionais. 


