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1 INTRODUÇÃO

Anabela Carvalho 

1. Âmbito e objectivos do livro

Nas últimas duas décadas, as alterações climáticas transformaram-se
numa questão pública e política de grande importância. Emergindo inicial -
mente da esfera científica, a questão conquistou um nível de atenção muito
significativo nos media e noutras arenas públicas e desencadeou processos
políticos inéditos. Com fortes ligações ao campo económico, as alterações
climáticas têm também cruciais dimensões éticas e culturais. 
As escalas espaciais e temporais associadas à questão sobrepõem-se e

relacionam-se de forma complexa: sendo em muitos aspectos um problema
global, as alterações climáticas são geradas por gases com efeito de estufa
que são emitidos em contextos locais concretos com os principais impactos
a ocorrer em décadas futuras e, em grande medida, em locais geogra fica -
mente distantes. 
Como é socialmente construído o significado desta questão complexa e

multi-dimensional? Embora caracterizadas por manifestações físicas, as
alterações climáticas apresentam-se aos cidadãos essencialmente através
de diferentes tipos de discurso: notícias na televisão, fotografias no site de
uma organização não-governamental, gráficos num jornal, entre vários
exemplos possíveis. Mesmo quando as pessoas têm um contacto sensorial
com uma manifestação das alterações climáticas, como o degelo de
glaciares, a interpretação desse fenómeno depende de conhecimentos ou
concepções mentais que terão adquirido através de algum tipo de discurso.
Tais definições têm importantes implicações para o modo como per-
cepcionamos o mundo, bem como para os processos de decisão e acção, e
justificam um exame sistemático por parte das ciências sociais e humanas.
Este livro resulta de um projecto de investigação intitulado ‘A Política

das Alterações Climáticas: Discursos e Representações’, financiado pela
Fun da ção para a Ciência e a Tecnologia (POCI/COM/56973/2004), e desen -
volvido por uma equipa multidisciplinar na Universidade do Minho. O
projecto visou, essencialmente, analisar os significados que são associados
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às alterações climáticas e compreender a relação entre os discursos de vários
actores sociais, o discurso dos media e as represen ta ções sociais dos cidadãos
sobre a questão.
Este capítulo introdutório começa por uma síntese das causas e im pac -

tos das alterações climáticas e passa, depois, a uma apresentação mais deta-
 lhada do projecto de investigação que deu origem a este livro.

2. As alterações climáticas: causas, impactos e desafios

No livro O Fim da Natureza, Bill McKibben (1989) sugere que, ao ter
alterado a composição da atmosfera, o Homem transformou irreversivel -
mente o planeta. Modificar a atmosfera equivale a modificar o elemento
comum de sustentação de toda a vida na Terra e dar início a alterações com-
plexas em toda a biosfera. O conhecimento científico actual (e.g. IPCC,
2007a) aponta uma multiplicidade de impactos possíveis para a intensi -
ficação do efeito de estufa: da perda de biodiversidade ao aumento da inten -
si dade e frequência de tempestades, da falta de água ao aumento do número
de mortes em períodos de calor extremo, as consequências deste fenómeno
constituem, porventura, o maior risco com que a humanidade se confronta
no presente século.
Nos dois últimos séculos, a industrialização, o transporte motorizado

e a agricultura, entre outras actividades, produziram milhares de milhões
de toneladas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorcar -
bo netos (CFCs) e outros gases. Tal como o vidro de uma estufa, estes gases
permitem a passagem de radiação solar através da atmosfera mas
absorvem parte da energia que é reflectida pela superfície terrestre sob
a forma de raios infra-vermelhos, impedindo a sua libertação para o espa -
ço e causando um aumento da temperatura no planeta. O ‘efeito de estufa’
é um fenómeno natural e altamente benéfico para a vida na Terra, já que
sem o mesmo a temperatura média seria inferior em 33°C. No entanto, a
acumulação continuada destes gases na atmosfera intensificou o efeito de
estufa de forma potencialmente perigosa.
O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na

sigla inglesa), a entidade que regularmente revê e sintetiza a investigação
científica sobre esta questão, refere, no seu último relatório, que a concen-
tração de dióxido de carbono na atmosfera em 2005 excedia largamente
os níveis de variação natural nos últimos 650.000 anos (IPCC, 2007b: 2)
e que o ritmo de aumento da concentração de dióxido de carbono e de
metano na atmosfera na era industrial muito provavelmente não tinha
precedentes nos últimos 10.000 anos (ibid.: 3).
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