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Ainda que a questão da participação pública em Ciência e Tecnologia já tenha sido propriamente 

abordada por autores associados aos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, como Brian Wynne, 

Stephen Turner e Sheila Jasanoff, foi através da recente adesão de autores como Harry Collins, Robert 

Evans e Michel Callon ao debate que a questão ganhou maior visibilidade e, sobretudo, novas nuances e 

alternativas analíticas (Collins & Evans, 2002; Collins, 2009; Callon, 2009). Por exemplo, em um artigo de 

2007, Michel Callon e Vololona Rabeharisoa dedicam-se a novos conceitos como "grupos de interesse 

emergentes" e "coletivos híbridos de pesquisa". Os autores procuram reunir elementos para superar 

especialmente a noção de double divide, ou seja, a distinção analítica entre especialistas e leigos, 

especialmente quando os atores estão envolvidos em contextos e atividades que "borram" a distinção 

entre público e privado, pesquisa tecnocientífica e ações políticas, especialistas e atores politicamente 

interessados.  

Partindo destas novas compreensões, o artigo propõe analisar três situações, onde a) novos 

desenvolvimentos tecnocientíficos (a emergência e estabelecimento do grupo de interesses associado à 

produção do pacote de software livre/aberto BrOffice.org); b) novos arranjos de mercado (as micro-

destilarias de etanol, que buscam priorizar a produção de etanol por pequenos produtores rurais) e c) a 

dissolução de redes sócio-técnicas previamente estabelecidas (as enchentes no Vale do Itajaí/SC, em 

2008), proporcionaram, as condições para a emergência de novos grupos sociais, novas alternativas 

"híbridas" de pesquisa científica e tecnológica e novas formas de participação civil em políticas públicas. 
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Os casos apresentados  baseiam-se em pesquisas anteriores realizadas pelos autores deste artigo, 

compreendidos através de novos desenvolvimentos teóricos. 

Neste sentido, o artigo está dividido em três partes: i) uma breve introdução sobre a emergência 

destes novos agenciamentos sociotécnicos, baseada em trabalhos recentes dos autores vinculados à 

Teoria Ator-Rede, como Latour (2005), Callon & Rabeharisoa (2007) e John Law (2009); ii) a análise dos 

três casos estudados, procurando descrever as condições para a emergência destes arranjos híbridos, a 

mudança de status ontológico dos atores - de uma condição de usuários/consumidores, para co-

construtores de determinadas tecnologias - identificando os pontos fracos e fortes destes 

desenvolvimentos teóricos, e sua relevância para os casos apresentados; iii) por fim, serão discutidas as 

implicações deste tipo de análise para os ESCT e, sobretudo, os impactos performativos das pesquisas 

em Ciências Sociais sobre a própria realidade, e sua participação na definição das identidades, limites e 

dinâmica destes grupos emergentes.  


