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INTRODUÇÃO/INTRODUCTION 

 

 

João Ribeiro Mendes, Isabel Ponce de Leão, Orfeu Bertolami, 
Maria do Carmo Mendes, Rui Paes Mendes, Carmen Diego Gonçalves 

 

 

 

Há meio século uma notável confluência de acontecimentos científico-

culturais contribuiu para uma grande transformação no modo como vemos e 

pensamos o planeta que habitamos, nele agimos e imaginamos o nosso futuro 

conjunto que merece ser (re)pensada. 

Com efeito, em janeiro de 1972, a revista britânica The Ecologist publicou 

um número especial (que mais tarde adquiriu a forma de livro) contendo o texto 

“A Blueprint for Survival”, assinado por dezenas de influentes cientistas, a alertar 

para a magnitude dos problemas ambientais existentes e para a consequente 

urgência de uma reestruturação radical da sociedade para evitar o colapso 

irreversível dos sistemas vitais do planeta. Alguns meses mais tarde, a 5 de 

junho, em Estocolmo, teve lugar a “United Nations Conference on the Human 

Environment”, considerada a primeira dedicada ao assunto, ponto de partida 

para uma nova era na cooperação global sobre problemas ambientais e que 

abriu caminho para o conceito de desenvolvimento sustentável. Pouco tempo 

depois, a economista baronesa Jackson of Lodsworth, Barbara Ward e o 

microbiólogo René Dubos publicaram o influente livro Only One Earth: The Care 

and Maintenance of a Small Planet, assumido como o relatório não oficial dessa 

Conferência de Estocolmo. Não tardou também muito para que o grupo de 

cientistas sociais e ambientais Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen 

Randers e Behrens William III igualmente publicassem o muito debatido relatório 

para o Clube de Roma Limits to Growth, no qual a questão dos limites planetários 

se começou a colocar. De forma mais discreta, mas com um alcance tão grande 

ou mesmo maior, em agosto desse ano, James Lovelock formulou no curto 

artigo "Gaia as seen through the atmosphere" a controversa "hipótese Gaia" 

sobre o envolvimento geológico da vida que, em termos gerais, postula que a 

Terra e os seus sistemas biológicos se comportam como uma singular entidade 

que controla e mantém as condições do planeta favoráveis à vida. Ainda nesse 

annus uberrimus, James Meeker, um biólogo interessado pela literatura, publicou 

The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology, onde lançou as bases desse 

campo de investigação, a "a ecologia literária" ou estudo das relações entre as 

artes literárias e a ecologia científica, ensaio que se revelará seminal da 

Ecocrítica. Enfim, perto do final do mesmo, a 7 de dezembro, a tripulação da 

missão Apollo 17 da NASA obteve, a 45.000 quilómetros da Terra e a caminho 
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da Lua, a icónica imagem “The Blue Marble” que, para além de ser um dos 

grandes marcos da fotografia tirada do espaço, alterou profundamente a nossa 

perceção sobre a Terra, desde então parecendo um lugar pequeno e frágil, e a 

nossa experiência comum de viver nela. 

Cinquenta anos transcorridos desde a ocorrência de tudo isso, 

perguntamo-nos: que aconteceu, entretanto? Continuamos a ter uma só Terra, 

mas como estamos a cuidar dela? E que existência nos é permitido levar nela? 

Foram essas as duas questões de fundo que motivaram o INfAST-Institute for 

Anthropocene Studies a promover a realização do Green Marble 2022-Encontro 

Internacional de Estudos do Antropoceno e Ecocrítica entre os dias 30 de junho e 

2 de julho de 2022 na Universidade Fernando Pessoa (Porto, Portugal).  

Todavia, outras questões mais específicas, e que constituem “solo 

comum” dos Estudos do Antropoceno – ou do impacto da atividade da espécie 

humana no Sistema Terrestre – e da Ecocrítica – ou do estudo da relação entre 

a Literatura e o meio ambiente – áreas que embora distintas partilham um ponto 

de vista multidisciplinar e interdisciplinar na análise da crítica situação climática, 

ambiental e ecológica contemporânea, dos seus efeitos, consequências e 

implicações sócio-político-económicos, culturais e civilizacionais, assim como 

na discussão e proposta de soluções para corrigir ou melhorar a sua trajetória, 

foram propostas. Elas fazem parte, nalguma medida, do legado desse 

extraordinário ano de 1972, nomeadamente as seguintes: a nova condição 

planetária afeta toda a Humanidade do mesmo modo? para que/quem servem 

as declarações, acordos, tratados internacionais sobre clima, ambiente, 

ecologia? alguém os cumpre? alguém os respeita?  estão o direito internacional 

e as leis nacionais desajustados da nova condição planetária? contribuem eles 

mesmo para impedir que ela melhore ou piore? “desenvolvimento sustentável” é 

um conceito vazio? uma crença perigosa? um mero instrumento da retórica 

política? há mesmo limites ao crescimento? onde estão as evidências? existirão 

apenas nos modelos computacionais e nos manuais científicos? por que razão 

estão sempre a ser revistos? permanece “Gaia” um modelo/uma metáfora 

pregnante para o tempo atual? Gaia está no fim da sua vida? Gaia ainda poderá 

ser salva? afastou-se a Ecocrítica demasiado das suas origens, quando estava 

mais alicerçada na Ecologia científica? está a Ecocrítica a tornar-se num campo 

de estudo empírico da narrativa ambiental? a Ecocrítica é uma forma de ativismo 

impotente? como se comportam atualmente os géneros literários diante de 

questões ambientais? podemos falar de eco-poemas, eco-thrillers ou eco-

narrativas? o que define estes géneros? continua a literatura de ficção, como 

reivindicou Amitav Ghosh, tendencialmente alheada da problemática do 

aquecimento global e das grandes alterações climáticas? o que define as 

emergentes distopias/utopias antropocénicas? como poderá a literatura ajudar 

na compreensão da atual condição planetária? a Terra é hoje uma complexa 

simulação computacional? ou, quiçá, um objeto programável? em que medida a 
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monitorização climática e ambiental mediante tecnologias de informação e 

comunicação, deteção remota, etc. ajuda a proteger o planeta? a crescente 

gestão computacional de sistemas (socio-)ecológicos contribui para a 

desresponsabilização eco ambiental dos cidadãos? 

Especial destaque foi dado à problemática dos riscos, em torno da qual 

foi organizado um painel especial, precisamente com o título “Risks in the 

Anthropocene”. Nele se procurou, principalmente, fomentar a compreensão do 

modo como enfrentamos os riscos, de como eles alteram comportamentos e de 

como afetam tomadas de decisão económicas e políticas. 

A consciência da existência de riscos acompanha a história humana. 

Porém, a perceção que deles hoje se tem é que são qualitativamente diferentes, 

uma vez que muitos deles são antrópicos (provocados pelo ser humano). Essa 

alteração resultou, em boa medida, da própria transformação por que tem 

passado a nossa relação com o planeta que habitamos nos últimos cerca de três 

séculos. Numa escala sem precedentes, a nossa espécie vem provocando um 

impacto no sistema terrestre que o afastou das invulgares condições de relativa 

estabilidade climática do Holoceno. Tal constatação levou Paul Crutzen e 

Eugene Stoermer, em 2000, a proporem que entrámos já na “era do humano”, no 

Antropoceno. Foi, pois, à luz deste facto que se entendeu que a problemática dos 

riscos merecia ser repensada e rediscutida. 

Como assinalou Ulrich Beck, entre outros, nas sociedades modernas 

(reflexivas), por um lado, os riscos adquiriram um grau de importância idêntico 

ao da pobreza no século XIX e da segurança no século XX e, por outro lado, os 

problemas da natureza tornaram-se, de modo inextricável, problemas sociais. 

Isso implica, no plano ontológico, que a separação entre sistemas ecológicos e 

sistemas sociais, característica no Holoceno, se tornou obsoleta e foi substituída 

por esses complexos híbridos que são os “sistemas socioecológicos (ou 

ecossociológicos)”. 

É nesta nova realidade, a de um mundo povoado por sistemas desse novo 

tipo, em que o humano e o não-humano coexistem e não podem ser 

desacoplados, por instituições sociais, económicas e políticas multifacetadas, e 

por um enorme grau de incerteza, senão mesmo de ignorância, sobre a sua 

dinâmica, que se tornou quase imperativo reapreciar criticamente as 

metodologias de diagnóstico e avaliação de risco existentes, assim como os 

processos e procedimentos estabelecidos para as tomadas de decisão e gestão 

de riscos e, em última instância, o seu impacto na resiliência das comunidades 

inseridas nesses sistemas socioecológicos (ou ecossociológicos). 

Durante três dias, reuniu-se no edifício de pós-graduação da UFP uma 

trintena de pessoas de oito nacionalidades – Austrália, Áustria, Brasil, 

Eslováquia, E.U.A., Itália, Portugal, República Checa – ligadas a instituições 

académicas, a autarquias (Câmara Municipal de Baião) e a uma corretora de 

seguros (Marsh & McLennan Cos. Inc.), interessadas e envolvidas no estudo de 



 

iv 

problemáticas do Antropoceno e da Ecocrítica, para compartilharem 

conhecimento e debaterem questões sobre a relação entre o ser humano e a 

natureza, e o impacto global da ação humana no nosso planeta, cruzando 

diferentes pontos de vista disciplinares, nomeadamente os das Geociências e 

das Ciências Sociais, das Humanidades e das Artes, das Engenharias e das 

Tecnologias. No final do dia 1 de julho, uma sexta-feira, as discussões dessa 

problemática, por vezes empolgadas, foram prolongadas – e entrecortadas por 

inspirados momentos musicais de fado – no restaurante Cais das Pedras, na 

zona ribeirinha do Porto. 

Como anunciado na sessão de encerramento, que antecedeu o Verde de 

Honra, generosamente oferecido pela Câmara Municipal de Baião, o Green 

Marble-Encontro Internacional de Estudos do Antropoceno e Ecocrítica, que se 

assume como uma “zona de intercâmbio” – uma trading zone, no sentido 

proposto por Peter Galison – epistémica regular para os Estudos do 

Antropoceno e Ecocrítica, terá a sua segunda edição em 2023 em Baião.  

Encontram-se reunidos neste volume os resultados desse evento 

científico: 19 das 27 comunicações apresentadas. Foram organizados 

alfabeticamente. Os artigos correspondentes ao painel “Risks in the 

Anthropocene” levam o título em cor de laranja escuro e os restantes em azul. 

Um agradecimento especial é devido aos oradores convidados do painel 

“Risks in the Anthropocene” por terem partilhado connosco o seu imenso saber: 

ao Professor Filipe Duarte Santos pela conferência plenária da manhã do dia 1 

de julho e ao Professor Patrick Keys pela conferência plenária da tarde desse 

mesmo dia. 

Um outro agradecimento especial é devido à Universidade Fernando 

Pessoa, na pessoa do seu Magnífico Reitor, por ter prontamente acolhido, desde 

a primeira hora, a ideia da realização do evento nas suas belíssimas instalações 

e por ter permitido o inexcedível apoio do seu Gabinete de Comunicação e 

Imagem. 

 

————— 

 

Half a century ago, a remarkable confluence of scientific-cultural events 

contributed to a great transformation in the way we see and think of the planet 

we live in, as well as the way we act in it and imagine our collective future, which 

seems worthy of being (re)considered. 

In fact, in January 1972, the British journal The Ecologist published a 

special edition (which later took the form of a book) including the text “A Blueprint 

for Survival”, signed by dozens of influential scientists, warning of the magnitude 

of the environmental problems and the consequent urgency of a radical 

restructuring of society to avoid the irreversible collapse of the planet`s vital 

systems. A few months later, on June 5, took place in Stockholm the “United 
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Nations Conference on the Human Environment”. It was the first dedicated to the 

topic and the starting point for a new era in global cooperation on environmental 

problems and which paved the way for the concept of sustainable development. 

Shortly thereafter, economist Baroness Jackson of Lodsworth, Barbara Ward and 

microbiologist René Dubos published the influential book Only One Earth: The 

Care and Maintenance of a Small Planet, supposedly the unofficial report of that 

Stockholm Conference. It didn`t take long for the group of social and 

environmental scientists Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers 

and William III Behrens to publish the much-debated Club of Rome Limits to 

Growth report, in which the issue of planetary boundaries began to be considered. 

In August of that same year, James Lovelock formulated the controversial "Gaia 

hypothesis" in the short article "Gaia seen through the atmosphere", which 

postulates that the Earth and its biological systems behave as an entity that 

controls and maintains the conditions of the planet favorable to the life. Also in 

this annus uberrimus, James Meeker, a biologist interested in literature, published 

The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology, where he laid the foundations 

of this field of investigation, “literary ecology” or the study of the relationships 

between the literary arts and scientific ecology. His essay will prove to be the 

seminal of Ecocriticism. Finally, near the end of 1972, on December 7, the crew 

of NASA`s Apollo 17 mission obtained, 45,000 kilometers from Earth and on its 

way to the Moon, the iconic image "The Blue Marble", one of the landmarks of the 

photograph taken from space. It profoundly altered our perception of the Earth 

and our common experience of living on it, which since then seemed to be a small 

and fragile place.  

Fifty years after all this, we can ask: what happened in the meantime? we 

still have a sole Earth, but how are we taking care of it? and what existence are 

we allowed to carry in it?  

These were the two chief questions that motivated the INfAST-Institute for 

Anthropocene Studies to promote Green Marble 2022-International Meeting on 

Anthropocene Studies and Ecocriticism between June 30 and 2 July 2022 at 

Fernando Pessoa University (Porto, Portugal). 

However, other more specific questions were also explored. They 

constitute, so to speak, “common ground” for Anthropocene Studies – or the 

impact of human activity on the Earth System – and Ecocriticism – or the study 

of the relationship between Literature and the environment. These two areas, 

although distinct, share a multidisciplinary and interdisciplinary point of view in 

the analysis of the contemporary climate, environmental and ecological critical 

situation, its effects, consequences and socio-political-economic, cultural and 

civilizational implications. They also share the discussion and the proposal of 

solutions to correct or improve their trajectory. To a certain extent, those specific 

questions are part of the legacy of that extraordinary year of 1972. 
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A non-exhaustive inventory included the following: does the new planetary 

condition affect all of Humanity in the same way? what/who are declarations, 

agreements, international treaties on climate, environment, ecology for? does 

anyone comply with them? does anyone respect them? are international and 

national laws inadequate for the new planetary condition? do they themselves 

contribute to preventing it from getting better? or even to make matters worse? 

is “sustainable development” an empty concept? a dangerous belief? a mere 

instrument of political rhetoric? are there really limits to growth? where is the 

evidence? will they exist only in computer models and scientific textbooks? why 

are they always being revised? does “Gaia” remain a pregnant model/metaphor 

for the present time? is Gaia at the end of its life? can Gaia still be saved? has 

Ecocriticism strayed far from its origins when it was more grounded in scientific 

ecology? is Ecocriticism becoming a field of empirical study of environmental 

narrative? is Ecocriticism a form of powerless activism? how are literary genres 

currently facing environmental issues? can we talk about eco-poems, eco-

thrillers or eco-narratives? what defines these genres? does fictional literature 

continue, as claimed by Amitav Ghosh, tending to be oblivious to the problem of 

global warming and major climate change? what defines the emerging 

anthropocene dystopias/utopias? how can Literature help to understand the 

current planetary condition? is Earth today a complex computer simulation? or 

perhaps a programmable object? to what extent climate and environmental 

monitoring through information and communication technologies, remote 

sensing, etc. help protect the planet? does the growing computational 

management of (socio-)ecological systems contribute to the eco-environmental 

de-responsibility of citizens? 

Special attention was paid to the issue of risks, around which a panel 

entitled “Risks in the Anthropocene” was organized. It aimed to contribute to the 

understanding of how we deal with risks, how they change our behavior and how 

they affect economic and political decision-making. 

The awareness of the existence of risks accompanies human history. 

However, they today tend to be seen as qualitatively different, as many of them 

are anthropic (man-caused). This change resulted, to a large extent, from the 

transformation that our relationship with the planet we inhabit has undergone in 

the last three centuries. On an unprecedented scale, our species is having an 

impact on the Earth System that has taken it away from the unusual and relatively 

stable climatic conditions of the Holocene. This observation led Paul Crutzen and 

Eugene Stoermer, in 2000, to propose that we have already entered the “age of 

the human”, in the Anthropocene. It is, therefore, in the light of this fact that, in 

our view, the issue of risks deserves to be rethought, re-discussed, and 

reassessed. 

As Ulrich Beck has pointed out, in modern (reflexive) societies, on the one 

hand, risks have acquired a degree of importance identical to that of poverty in 
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the 19th century and security in the 20th century and, on the other hand, problems 

of nature have become inextricably social problems. This implies, in ontological 

terms, that the separation between ecological systems and social systems, 

characteristic of the Holocene, has become obsolete and has been replaced by 

those hybrid complexes that are the “socioecological (or ecosociological) 

systems”. 

A different reality is taking shape, populated by systems of this new type, 

in which the human and the non-human coexist and cannot be dissociated, by 

multifaceted social, economic and political institutions and by an enormous 

degree of uncertainty, if not ignorance, of their dynamics. Within it, it becomes 

imperative to critically re-examine the existing risk assessment and diagnosis 

methodologies, as well as the processes and procedures established for 

decision-making and risk management and, ultimately, their impact on the 

resilience of communities implanted in the called socioecological (or 

ecosociological) systems. 

For three days, thirty people from eight nationalities – Australia, Austria, 

Brazil, Slovakia, USA, Italy, Portugal, Czech Republic – linked to academic 

institutions, local authorities (Câmara Municipal de Baião) and an insurance 

broker (Marsh & McLennan Cos. Inc.) gathered at the UFP postgraduate building. 

All of them interested and involved in the study of Anthropocene and Ecocriticism 

issues, committed to sharing knowledge and discussing questions about the 

relationship between human beings and nature and the impact of human action 

on our planet, crossing different disciplinary points of view, namely the 

Geosciences and Social Sciences, Humanities and Arts, Engineering and 

Technologies. At the end of the 1st of July, a Friday, the discussions on the topics, 

sometimes very lively, continued – and interspersed with inspired musical 

moments of fado – at the Cais das Pedras restaurant, in the riverside area of 

Porto. 

As announced in the closing session, which preceded the Verde de Honra, 

generously offered by the Municipality of Baião, the Green Marble-International 

Meeting on Anthropocene Studies and Ecocriticism, which assumes itself as a 

regular epistemic “Trading zone” – in the sense proposed by Peter Galison – for 

Anthropocene Studies and Ecocriticism, will have its second edition in 2023 in 

Baião. 

The results of this scientific event are gathered in this volume: 19 of the 

27 communications presented. They have been arranged in alphabetical order. 

The articles corresponding to the panel “Risks in the Anthropocene” have the title 

in dark orange and the rest in blue. 

Special thanks to the guest speakers of the panel “Risks in the 

Anthropocene” for sharing their vast knowledge with us: Professor Filipe Duarte 

Santos for the plenary conference in the morning of July 1st and Professor 

Patrick Keys for the plenary conference in the afternoon of that same day. 
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Another special thanks is due to the Fernando Pessoa University, in the 

person of its Magnificent Rector, for having readily welcomed, from the very 

beginning, the idea of holding the event in its beautiful facilities and for having 

allowed the unsurpassable support of its Communication and Image Office. 
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TEMPOS DE ANTROPOCENO 
 

 

Salvato Trigo 
Reitor da Universidade Fernando Pessoa 

 

 

 

1. Forjado, em 1980, pelo biólogo americano Eugene F. Stoemer, o termo 

“Antropoceno” foi popularizado, no início do séc. XXI, pelo holandês Paul Crutzen, 

prémio nobel da Química de 1995, para significar as alterações da composição 

da atmosfera, provocadas pela substituição do homo oecologicus pelo homo 

oeconomicus.  

 

2. Substituição lenta, na fase da economia artesanal e da produção de 

ferramentas e utensílios, para a delimitação do habitat e  satisfação das 

necessidades básicas da recolecção, da alimentação e da habitação; 

impulsionada, na fase do desbordamento desse habitat, da substituição da koinè, 

da comunidade, da virtude da comunicação como função de relacionamento e 

de construção de vínculos de vicinidade, pela afirmação da virilidade, da força e 

da “arte da guerra”, pela imposição da manu militari, da possessão das terras e 

dos mares; acelerada, na fase do advento da economia industrial,  da 

globalização do  comércio  e da criação do mercado como nova  força motriz da 

sociedade, onde os valores são derrotados pelos preços; aceleradíssima, na fase 

em que a ciência permite aos novos Ícaros a possessão dos ares, retirando deles 

as novas energias de propulsão e de fusão, sem as consequências, para já, de 

terem suas asas derretidas pelo astro-rei, que persistem em desafiar, sem temor 

das consequências para uma humanidade cuja origem e cujo  fim estão na Terra 

de quem a sua Atmosfera é escudo protector. 

 

3. A transição do homo oecologicus original para o homo oeconomicus 

transformado tem na carta do chefe índio Seattle, enviada em 1854 ao presidente 

dos Estados Unidos da América,  Franklin Pierce, como resposta sábia à oferta 

que este lhe tinha feito para comprar as terras habitadas pelas tribos Duwamish 

e Suquamish, uma poderosa alegoria,  caraterizadora deste Antropoceno, cujos 

excessos e debilidades a pandemia da COVID 19 veio pôr a nu, impondo-lhe um 

confinamento de silêncio interior, chamado medo, que nem os mais agnósticos 

da dimensão metafísica do humano ousaram contrariar. 
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4. Se  o confinamento tiver sido aproveitado pelo nosso mundo, que a civilização 

ocidental tinha de ter preservado na sua pureza etimológica de lugar limpo, mas 

que permitiu, pela sobrevalorização da polis societária em detrimento da aldeia 

comunitária, ir descambando para o imundo por demasiados visto, desculpado 

e explicado como evolução; se esse silêncio confinado tiver suscitado  no 

governo do sistema-mundo a necessidade e a urgência de um exame de 

consciência acerca da voracidade científica e tecnológica, que Umberto Eco 

considerava ter alimentado o “proselitismo da ignorância” e a “paixão pela idiotia”, 

neste tempo infrene do Antropoceno, então,  a pandemia não só será lembrada 

pela memória dos humanos, com sentimentos,  como arauto de morte e de 

inusitada segregação  dos avós  mas  também como o fim de uma idade de 

excessos  e o princípio de uma nova era, na qual a nova política e a nova ciência 

não podem, não devem, configurar o que vão já chamando de “o novo normal”, 

ignorando os ensinamentos da Poética de Aristóteles, um filósofo matricial do 

exercício de pensar com lógica, para quem a verdade dos poetas é superior à 

dos historiadores, porque esta só nos faz conhecer o que foi, o passado, 

enquanto aquela nos desperta e inquieta para o que poderia ter sido ou poderá 

vir a ser, o futuro, presente necessariamente de um melhor passado. 

 

5. É que Aristóteles, inspirado na máxima délfica, ponto de partida para a 

formulação da doutrina do meio termo, que ele enfatizou, desde logo, na epístola 

ao seu próprio filho, conhecida como Ética a Nicómano, condenou todo o 

excesso humano, por ser contrário à arêthé, à virtude e à sabedoria de bem viver. 

O poeta romano, Horácio, traduziu, nas suas Odes, esse conceito, na expressão 

poético-filosófico-política de aurea mediocritas, advogando aquela doutrina e 

exaltando à sua prática pelo aparecimento de uma classe média, nem rica nem 

pobre, amiga da Natureza, que seria o modelo duma sociedade virtuosa, que 

substituísse a cega paixão da posse pelo inteligente e emocional desejo da 

fruição. 

 

6. O chefe Seattle, eivado dos sentimentos de respeito e de reconhecimento à 

Mãe-Terra pela fruição plena da sua Natureza, faz, na alegoria da sua carta ao 

político americano, o elogio da aurea mediocritas e a defesa intransigente da 

memória, guardiã dos valores da ancestralidade que não podiam ser trocados 

por qualquer preço, por mais elevado que fosse, oferecido pelo poderoso 

presidente dos Estados Unidos da América, uma das “camadas estratigráficas” 

que mais têm marcado o Antropoceno. 

 

7. «Como podeis comprar ou vender o céu ou o calor da terra? Tal ideia é-nos 

estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou da refulgência da água, como 

podeis então comprá-los? Cada quinhão desta terra é sagrada para o meu povo, 

cada folha radiosa de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na 
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floresta escura, cada clareira e insecto a zumbir são sagrados nas tradições e na 

consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as 

recordações do pele-vermelha. (…) Vós tratais a vossa mãe (a terra) e o vosso 

irmão (o céu) como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas 

como ovelhas ou missangas resplandecentes. A vossa voracidade arruinará a 

terra, deixando para trás apenas um deserto. (…) Não há sequer um lugar calmo 

nas cidades do homem branco. Não há um lugar onde possa ouvir-se o 

desabrochar da folhagem na Primavera ou o vibrar das asas dum insecto. Mas 

talvez assim seja por eu ser um selvagem que nada compreende, o ruído parece 

apenas insultar os ouvidos. E que vida será a de um homem que não pode ouvir 

a voz solitária do carianga ou, à noite, a conversa dos sapos em volta de um 

pantanal? (…) O homem branco parece não compreender o ar que respira. Como 

um moribundo em prolongada agonia, ele é insensível ao ar fétido. Mas se vos 

vendermos a nossa terra, tereis de vos lembrar que o ar é precioso para nós, que 

o ar partilha o seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao 

nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida também recebe o seu último suspiro. 

(…) De uma coisa sabemos: a terra não pertence ao homem, é o homem que 

pertence à terra». 

 

8. Este pequeno  extracto da carta do índio Seattle a Franklin Pierce contém as 

observações e as perguntas sábias com que o nosso passado ecológico 

interpela o nosso presente económico. O ruído do urbanismo e das engrenagens 

e circuitos das máquinas e motores de propulsão a jacto ensurdece-nos. Retira-

nos a capacidade de escutar e de usufruir o silêncio iluminado que nos assusta, 

porque recordamos, com Georges Steiner, que «o silêncio devolveria o homem à 

natureza que é, pelo seu lado, silenciosa.  Mas o Antropoceno, que Zalasiewicz 

considera ter começado, em 16 de julho de 1945, o dia do primeiro teste da 

bomba atómica, tenta esquecer as vítimas do que chama progresso, procurando 

abafar os seus comprometedores silêncios históricos. Esta pandemia 

antropocénica está também ela envolta em comprometedores silêncios, que 

calam mais fundo, depois das mortes que nos revoltam. 

 

9. Num estimulante conjunto de textos ensaísticos e de reflexão política, 

filosófica e científica sobre esta era do Antropoceno, com o título intrigante de A 

Passo de Caranguejo – Guerras Quentes e Populismo Mediático, Umberto Eco 

discorre e interpreta, com sageza e com fundamentada lucidez, um período 

(2000-2005) de inesperados confrontos de civilizações, de radicalismos 

religiosos e de exacerbados nacionalismos, onde sempre medram nefastos 

populismos. Título intrigante, porque os textos reportam-se historicamente a um 

tempo dominado pela tecnologia dos automatismos, marcado pela voracidade 

da velocidade, pela ânsia da instantaneidade e da simultaneidade: o passo de 

caranguejo aparece-nos, assim, como um verdadeiro oxímoro. 
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10. Os acontecimentos históricos e políticos, ocorridos neste mundo 

antropocénico,  nessa meia década, (o atentado terrorista, em 11 de setembro 

2001, contra as torres gémeas, em Nova Iorque; o reacender das guerras no 

Afeganistão e no Iraque; a ascensão ao poder de políticos demagogos e 

populistas fabricados pelos média; as chamadas “primaveras árabes” com os 

terríveis retrocessos em matéria de direitos humanos) são exemplos que Eco 

analisa como marcha-atrás  na História da humanidade: «Mais parece que a 

História, cansada das confusões dos últimos dois mil anos, se está a enrolar em 

si própria, regressando aos faustos confortáveis da Tradição». Hoje, poderemos 

acrescentar a esta conclusão de Umberto Eco a invasão da Crimeia, em 2010, e 

da insurreição russófila na Ucrânia, em 2014, agravada pela invasão deste país 

pela Rússia, em 24 de fevereiro deste ano de 2022. 

 

11. Ancorado na realidade política do seu próprio país, Itália, Eco dedica a 

segunda parte do seu livro ao que chama, com toda a propriedade, de “regime do 

populismo mediático”, orgânico e inorgânico, dizemos nós por causa do 

fenómeno exponencial das plataformas digitais privadas que criaram as novas 

tribos das “redes sociais” que dominam, avassaladora e acriticamente, o espaço 

público. 

 

12. Mas, se este livro de ensaios nos convida para uma caminhada 

tematicamente limitada pelo antropoceno pós-industrial, já n’A Obsessão do 

Fogo, resultado de conversas entre Umberto  Eco e Jean- Claude Carrière, em que 

interveio também Jean-Philippe de Tonnac, a viagem tem outro fôlego e outro 

alcance, porque somos guiados,  pelas galerias  do Antropoceno,  desde antes 

da  Bíblia de Guttenberg até à contemporaneidade do e-book, por dois 

pensadores de eleição que,  a partir da centralidade do livro como tema geral das 

conversas, reflectem, com profundidade e percuciência analíticas, sobre a 

indispensabilidade do cultivo da  memória e da inteligência humanas, nesta era 

digital da memória e da inteligência artificiais, em que os humanos vão sendo 

cada vez mais dominados pela IoT ou “internet das coisas”. 

 

13. Os dois pensadores alertam-nos, com justificada veemência, para a 

importância de combater o “proselitismo da ignorância” e a “paixão pela idiotia” 

que vão degradando este nosso tempo de antropoceno, em que os humanos 

estão a perder, cada vez mais, a memória originária da sua matricialidade e a 

desrespeitar o princípio da aurea mediocritas, fundador da justa fruição da Mãe-

Terra pelas criaturas de si geradas que, geracionalmente, deveriam aprofundar o 

conhecimento da sua herança antropológica, religiosa,  histórica, filosófica e 

cultural, como farol  do seu aperfeiçoamento moral, ético e cognitivo na senda 

duma sociedade cultora da verdade, da justiça, da solidariedade, da igualdade de 
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direitos e de deveres, e respeitadora da  diversidade antropogénica que constitui 

o verdadeiro património da humanidade. 

 

14. Património do qual as ciências humanas e sociais são o repositório dinâmico 

que nos permite atualizar e corrigir, no presente, o trajeto almejado do futuro. 

Mas, neste Antropoceno industrial e tecnológico, dominado asfixiantemente pela 

representação social do ter e pelo pronto-a-vestir das ideias que esvaziam 

conceptualmente o ser, atacando-lhe a capacidade de pensar, crítica e 

substantivamente, bem sabemos quanto se tem desvalorizado, social e 

economicamente,  as humanidades e os humanistas, em contraste com a 

hipervalorização, económica e mediática, das ciências quantitativas e 

tecnológicas, ao ponto de se querer reservar exclusivamente a denominação de 

cientistas para aqueles que a estas se dedicam. Esta pandemia veio agravar 

ainda mais o pleonasmo desse segregacionismo, tornado preconceito 

obesamente alimentado pelo sistema mediático orgânico, auto-alcandorado a 

instância de autentificação do saber e da verdade, apesar de por ele circular tanta 

ignorância, idiotia e falsidade, como, crítica e fundamentadamente, o lêem 

Umberto Eco e outros pensadores desta antropocénica contemporaneidade. 

 

15. Os questionamentos colocados em perspectiva histórica, eles filiam-se em 

preocupações genuínas, que esta pandemia veio sublimar, de termos de rever os 

paradigmas em que o Antropoceno pós-colonial e pós-verdade se acelerou 

loucamente, desde a chamada “gripe espanhola”, pela idolatria da ciência e da 

tecnologia de que os humanos têm sido tanto vítimas quanto beneficiários, 

como a prenunciou Aldous Huxley, em 1932, com a sua narrativa literária 

profética do Brave new world (Admirável mundo novo), um livro que ajudará 

imenso na revisão paradigmática que o pós-COVID 19 exigirá ao nosso actual 

sistema mundo. 

 

16. Passados catorze anos da publicação do livro, Huxley escreveu um prefácio 

para a 2ª edição que, apesar de publicada após o ataque nuclear americano a 

Hiroshima, não teve qualquer alteração relativamente à primeira: «O tema de 

Admirável mundo novo não é o avanço da ciência em si, é esse avanço na medida 

em que afeta os seres humanos. (…) A ciência e a tecnologia seriam usadas 

como se, a exemplo do sábado, tivessem sido feitas para o homem, e não (como 

no presente e ainda mais no Admirável Mundo Novo) como se o homem tivesse 

de ser adaptado e escravizado a elas. (…) Na verdade, a menos que prefiramos a 

descentralização e o emprego da ciência aplicada, não com o fim a que os seres 

humanos deverão servir de meios, mas como o meio de produzir uma raça de 

indivíduos livres, teremos apenas duas alternativas: ou diversos totalitarismos 

nacionais militarizados, tendo como raiz o terror da bomba atómica e como 

consequência a destruição da civilização (ou, no caso de guerras restritas, a 
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perpetuação do militarismo); ou então um totalitarismo supranacional suscitado 

pelo caos social resultante do progresso tecnológico, e em particular da energia 

atómica, totalitarismo esse que se transformará, ante a necessidade de 

eficiência e estabilidade, na tirania assistencial da Utopia. É escolher». 

 

17. Eis-nos na encruzilhada do Antropoceno, em que esta pandemia, subjugando, 

para não dizer humilhando, a tecnologia e a ciência, veio mostrar-nos que estão 

errados os paradigmas comportamentais, em que construirmos esta pós-

modernidade, que nos inebria, com as pedras desintegradas dos valores 

humanos da aurea mediocritas, derrotada pelo desregrado urbanismo e pela 

infrene industrialização da vida. Como temos comprovado, o antídoto e a vitória 

sobre o vírus residem no comportamento individual e social de cidadãos 

esclarecidos, a quem devemos continuar a educar na velha máxima de Marco 

Túlio Cícero que, no seu tratado De Senectute, advertia que é na juventude que 

se prepara a velhice e que é ao comportamento de cada um, e não à idade, que 

devemos imputar todas as lamentações ou, como agora exaustivamente se diz, 

as comorbilidades. 

 

18. A juventude e a velhice são, como ensinava Cícero, convenientes, quando são 

vividas em harmonia com a Natureza, e o jovem entende que ele é o velho do 

futuro, e que este foi o jovem do passado. Quando cada um respeita o 

conveniente de cada uma das etapas da vida, não há por que gerar o conflito de 

gerações nem o consequente medo da marginalização social e política dos mais 

idosos, sendo para as pessoas natural, como diz a proverbial sabedoria africana, 

que “Um velho vê sentado o que um jovem não vê em pé!”. 

 

19. Esta pandemia, neste Antropoceno perigosamente futurista, serviu de 

pretexto a alguns dos prosélitos da ignorância e dos apaixonados pela idiotia, 

para ensaiarem a marginalização social e política dos mais idosos e minar ainda 

mais a intergeracionalidade e a família como sua herança.  Essa prática, para 

eles normal, dos paradigmas e idolatrias científicas e tecnológicas, desviantes 

dum comportamento humano, conforme à própria natureza humana, se subsistir 

no chamado “novo normal”, não augurará nada de bom, como Huxley profetizou. 

 

20. A nossa esperança, que é certeza, é que a Natureza, como escrevia o cacique 

Seattle, quando saturada e ultrajada, pune sempre quem não se respeita a si 

próprio, desrespeitando a sua ancestralidade. É fundamental que os justos não 

paguem pelos pecadores, por isso se exigem com urgência políticas 

democráticas clarividentes, sem absolutismos morais ou supremacismos 

étnicos, sustentadas numa ética verdadeiramente transformativa de 

comportamentos e, nessa medida, preventiva de virulências biológicas 
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pandémicas e de demagógicas tiranias políticas que sacrificam os filhos do 

povo que oprimem a defendê-las com a morte nos teatros de guerra. 

 

Universidade Fernando Pessoa, 30 de junho de 2022 
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Abstract 
Wildfires are a key variable in the global earth system and are an integral part of some biomes, 
being an essential factor for the functioning of many ecosystems. Nowadays, fire occurrence is 
heavily influenced by human factors (Bowman et al., 2011), and certain fire regimes can be 
considered human-driven (Archibald et al., 2013). It has been estimated that more than 30% of 
the global land surface is subject to a considerable frequency of vegetation fires (Chuvieco et al., 
2008). Fire modifies the atmosphere and influences ecosystem structure and function, and has 
played this role in Earth’s history for ~ 420 million years. The climate has varied and changed 
during this time, affecting ecosystems, fire, and their interaction. As the climate has warmed from 
ice age conditions over the last 10,000 years, the human influence of changing land use, 
agriculture, and industrialisation has increased. Humans have changed fire regimes and are 
changing the climate. Fire history records how climate, humans, and other factors have shaped 
fire regimes in the past and help us understand how climate change may modify fire regimes in 
the future (Sommers et al., 2011). The Earth is vast and its “pyrogeography” has varied and 
changed throughout geological history, yet due to ongoing global changes, fire regimes are 
expected, as we have witnessed in recent years, to respond immediately to climate change 
(Bento-Gonçalves et al., 2012) in terms of fire frequency, size, seasonality, recurrence, intensity, 
and severity. 
 
Keywords: Wildfires; Global changes; Fire regimes; Megafires. 
 
 
Resumo 
Os incêndios florestais são uma variável chave no sistema global da Terra e são parte integrante 
de alguns biomas, sendo um fator essencial para o funcionamento de muitos ecossistemas. Hoje 
em dia, a ocorrência de incêndios é fortemente influenciada por fatores humanos (Bowman et 
al., 2011), e certos regimes de fogo podem-se considerar de origem humana (Archibald et al., 
2013). Foi estimado que mais de 30% da superfície terrestre global está sujeita a uma frequência 
considerável de incêndios em vegetação (Chuvieco et al., 2008). O fogo modifica a atmosfera e 
influencia a estrutura e a função dos ecossistemas, e tem desempenhado este papel na história 
da Terra durante ~ 420 milhões de anos. O clima variou e mudou durante este tempo, afetando 
os ecossistemas, o fogo e a sua interação. À medida que o clima foi aquecendo, após a última 
glaciação, nos últimos 10.000 anos a influência humana na alteração do uso do solo, na 
agricultura e na industrialização, aumentou. Os seres humanos mudaram os regimes de fogo e 
estão a mudar o clima. A história do fogo regista como o clima, os seres humanos e outros 
factores moldaram os regimes de fogo no passado e ajudam-nos a compreender como as 
mudanças climáticas poderão modificar os regimes de fogo no futuro (Sommers et al., 2011). A 
Terra é vasta e a sua “pirogeografia” variou e mudou ao longo da história geológica, no entanto, 
devido às mudanças globais em curso, espera-se que os regimes de fogo, como temos 
testemunhado nos últimos anos, respondam imediatamente às mudanças climáticas (Bento-
Gonçalves et al., 2012) em termos de frequência, dimensão, sazonalidade, recorrência, 
intensidade e severidade dos incêndios. 
 
Palavras-chave: Incêndios florestais; Mudanças globais; Regime de fogo; Megaincêndios. 
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1. Introduction 

Fire is a part of many ecosystems (Bento-Gonçalves et al., 2012), and it 

has served forest thinning throughout time, both for agriculture and grazing, thus 

taking on the role of crucial “ecological factor” for the development or regression 

of forest systems around the world. Vegetation fires are a global phenomenon 

and most of today's fires are caused by human activities and only a minor part is 

produced by environmental causes (FAO, 2001).  

Ferreira-Leite et al. (2015) argues that fires are (also) an ecological 

disturbance process that has a heterogeneous global distribution, controlled by 

the coincidence of three basic requirements: vegetative resources to burn, 

environmental conditions that promote combustion, and ignitions (Krawchuk et 

al., 2009), and while the physical process of combustion is theoretically simple, 

understanding the relative influence of biotic and abiotic controls on observed 

fire regimes.1 from the role of humans changing landscapes to be more or less 

flammable to the ignition and extinction of fires (Lavorel et al., 2007, Chuvieco et 

al., 2008, Calef et al., 2008, Archibald et al., 2013), is particularly complex. 

In fact, fire regimes – and their direct and indirect effects – are influenced 

by: changes in climate (and concomitant change in natural ignition rates) 

(Sommers et al., 2011); the spread of naturalized exotic plants (affecting fuels); 

the changed distributions of native plants and fuels; and changes in human 

populations (affecting changes in land use, fragmentation, and frequency of 

human-caused ignitions) (Ferreira-Leite et al., 2015). These factors will influence 

not only the areas of fires but also how they are set, varying greatly, increasing 

the potential for large fires in some places, and decreasing it in others (Gill & 

Allan, 2008). 

This spatial variability in fire occurrence observed across the world 

emphasizes also the inextricable relationship between humans and fire, in that 

fire is dispersed by humans into areas where resources and conditions would not 

typically support it (Lavorel et al., 2007; Goldammer & Price, 1998). Humans have 

introduced fire to biomass-rich areas either by igniting fires within fire-conducive 

windows of time (Laris & Wardell, 2006) or by altering the virtually ‘‘fire-proof’’ 

vegetation structure (Cochrane & Laurance, 2002), often in association with 

drought (Aragao et al., 2007). 

Although some areas have been relatively fire-prone for centuries 

(Clement & Horn, 2001, League & Horn, 2000), many areas which only rarely 

experienced fire in the past now burn due to accelerating anthropogenic pressure 

(Cochrane, 2003). 

                                            
1 There are several fire regime classifications, based on fire characteristics and effects, 
combinations of factors including fire frequency, periodicity, intensity, size, pattern, season, and 
depth of burn, severity, and effects (Bento-Gonçalves et al., 2012). 
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The fires in areas of Wildland-Urban Interface (WUI), considered, until 

recently, mainly as a problem of specific regions of the world (USA, Canada, and 

Australia) are generating concern also in Europe and other parts of the world, due 

to expansion of urbanization to forested areas and changes in fire regimes 

(Bento-Gonçalves et al., 2015). 

 

2. Man and fire on Earth2 

Stephen Pyne (1995) argues that the history of the Earth is unintelligible 

without the history of fire, since this, being a widespread process on the planet, 

had and has a fundamental role in the distribution and composition of various 

ecosystems. 

The first evidence for the existence of vegetation fires points to the 

Famennian – Upper Devonian – (Prestianni et al., 2010), or, according to 

Glasspool et al. (2004), to the late Silurian, a period from which vascular plants 

evolved and spread on land (Bowman et al., 2009; Pausas & Keeley, 2009) and, 

consequently, atmospheric oxygen concentrations became suitable for fire 

ignition and spread (Glasspool & Scott, 2010). 

In fact, after the migration of the first organisms from water to land, around 

450 million years ago (Wellman, 2010), between 395 and 300 million years ago 

there is already evidence of the presence of a more diversified terrestrial flora, 

with the existence of trees (Meyer-Berthaud & Decombeix, 2009). 

With the change in the composition of the atmosphere, brought about by 

the production of oxygen through the photosynthesis of primitive plants at the 

end of the Devonian/beginning of the Carbonic (350 million years), broadleaf 

forest ecosystems appeared, further contributing to the increase in oxygen 

concentrations, thus influencing the Earth's atmosphere and climate (Algeo & 

Scheckler, 1998). 

It can then be said that with the existence and diversification of terrestrial 

plants, and the subsequent increase in oxygen concentrations, having always had 

heat sources (for example lightning, volcanic activity, sparks caused by falling 

rocks), the necessary conditions for the occurrence and propagation of fires were 

met. 

However, the history of fire on Earth has always been dependent on the 

variations of oxygen levels in the atmosphere, with a maximum recorded in the 

Palaeozoic (around 345 million years ago) and the minimum occurring during the 

Permian and Triassic (250 million years ago), is marked by periods of higher and 

lower intensity of fire occurrence (Scott & Glasspool, 2006). 

Fire seems to have had important impacts on vegetation evolution, as, 

according to Pausas and Keeley (2009), it may have happened at the end of the 

                                            
2 This section is based on the essay by António Bento-Gonçalves Os Incêndios Florestais em 
Portugal (2021), published by the Francisco Manuel dos Santos Foundation, in the collection 
"Ensaios da Fundação". 
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Mesozoic, with important biogeographic changes in landscapes, or the 

expansion of grasses during the Miocene, seems to have occurred due to 

increased fire activity (Bond et al. 2005). 

However, also human beings and climatic conditions were, and are, crucial 

in the behaviour of fire throughout time, everything changed when the first 

hominids learned to handle and control it, irreversibly changing the course of the 

Earth's history, contributing to the definition of new fire regimes (Rego, 1996). 

The dominance of fire, a crucial tool in the evolution of humanity, has 

allowed human populations to condition some ecosystems and alter natural 

processes, threatening the sustainability of some landscapes, and thus coming 

to occupy a prominent place in fire regimes (Pausas and Keeley, 2009). 

The point at which humans mastered fire is not consensual. There is 

evidence of the controlled use of fire by Homo erectus in Africa 1.5 million years 

ago (James, 1989). Apart from these, the earliest (consensus) evidence outside 

Africa is located in the Middle East, in the Middle Pleistocene (800 000 years ago) 

(Goren-Inbar et al., 2004). 

Stephen Pyne (1995) argues that fire was a determinant for the liberation 

of human beings from nature and other animals, allowing them to explore and 

inhabit new geographical areas, where the climate was less hot. Fire "humanized" 

primitive man and "endowed" him with feelings, enabling him, consequently, his 

own socialization. 

During the Palaeolithic and Mesolithic, the fire was used to clear land for 

“living areas”, and to facilitate hunting, as a source of plant regeneration of food 

for humans and animals, preventing the occurrence of large fires. Later, fire 

served as a tool to open areas for agriculture and livestock, thus shaping new 

landscapes, altering fire regimes, causing impacts on biodiversity, and 

threatening the sustainability of some landscapes (Kilgore, 1985). 

With the agricultural revolution and the modernisation of societies, drastic 

changes have occurred in the landscape and fire regimes and, more recently, the 

increase in planted forests and fire prevention and extinction policies have 

contributed to an increase in flammable fuel. These drastic changes, together 

with the increase in ignitions, inherent to population increase and rural de-

structuring (Bento-Gonçalves et al., 2010), have generated in recent decades an 

increase in the size, frequency, and intensity of forest fires (Pausas & Keeley 

2009). 

 

3. Megafires: one of the major disasters of the Anthropocene 

Megafires were once rare, but they are becoming increasingly common. 

Thus, nowadays, its occurrence is frequent, as an isolated event or encompassed 

in multiple fire episodes, in various regions of the world, which has contributed to 

the increasing concerns of society, because they constitute a hard disaster 

phenomenon with many serious negative effects, even many human deaths. 
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Despite China’s 1987 Great Black Dragon Fire perhaps marking the 

beginning of the megafire phenomenon in the modern era, this wildland fire 

claimed the lives of over 200 people and burned approximately 1.2 million 

hectares (Salisbury, 1989), there are references to some of these events dating 

from the nineteenth and twentieth century's. 

In the 19th century the Miramichi Fire (1825) and the Peshtigo Fire (1871) 

and in the 20th century, the Great Fire of 1910, in United States, the called Black 

Friday Bushfire, in Australia, state of Victoria (1939), and the Fire in Brazil (1963), 

state of Paraná, deserves a special reference. 

The last decades have been marked by a growing concern about the 

problems related to climate change and its direct and indirect effects on society, 

some of which are directly or indirectly related to natural risks and the possibility 

of their manifestation leading to disasters. 

The 1990s were declared the International Decade for Natural Disaster 

Reduction (IDNDR) by the United Nations and in 1989 the United Nations also 

established the International Day for Disaster Reduction. The initiatives and 

activities developed within the framework of the IDNDR culminated in the Geneva 

Mandate on Disaster Reduction, adopted in 1999, which considered disaster 

reduction and risk management as essential elements to be included in 

government policies, in order to ensure sustainable development and investment. 

However, more than two decades later, in 2022, the United Nations Office 

for Disaster Risk Reduction (UNDRR) presented the Global Assessment Report 

(GAR2022), entitled "Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient 

Future", in which it is predicted that by 2030 an average of 560 disasters per year 

will occur, which represents 1.5 disasters per day (UNDRR, 2022). 

The Global Risks Report 2022 (WEF, 2022) identifies, at the environmental 

level, failures in mitigation and adaptation to climate change (1st), extreme 

weather events (2nd), biodiversity loss (3rd), human environmental damage (7th) 

and natural resource crises (8th) among the 10 most serious risks at the global 

scale for the next 10 years, some of which have been strongly enhanced by the 

ongoing pandemic crisis. 

The report points out that, for example, extreme weather events (cold 

waves, wildfires, floods, heat waves, storms, etc.) will lead to an increase in loss 

of human life, damage to ecosystems, and destruction of property and/or 

financial losses on a global scale. 

In fact, climate change is already rapidly manifesting itself in the form of 

droughts, wildfires, floods, scarcity of resources, and loss of species, among 

other impacts, and it is known that some actions to mitigate them will also imply 

costs to nature. 

Throughout the years we have seen a new reality regarding megafires, 

since they have become increasingly important. Among all wildfires, megafires 
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are, undoubtedly, the most costly, the most destructive, and the most damaging, 

and the recent megafires that occurred are no exception (Williams et al., 2011). 

As wildfires become recurrent, their intensity and dimension3 have 

increased and they have taken on catastrophic proportions, losing their role as 

catalysts of ecosystem renewal.  

In recent years, megafire seasons have resulted in substantial impacts on 

human lives and properties in Australia, Brazil, Canada, Congo, Greece, Indonesia, 

Portugal, Russia, Spain, USA, etc. 

They occur on all continents that are permanently inhabited and almost all 

- 96% of the 500 most disastrous megafires of the last decade occurred during 

periods of exceptionally hot and/or dry weather 

(https://www.globalforestwatch.org). 

 

4. Final notes 

Wildfires are a disaster phenomenon that can range from an initial attack 

fire, which can be managed quickly and effectively with minimum losses, to a 

megafire, which can be sometimes unbeatable and can cause major catastrophic 

situations (Ferreira-Leite et al., 2016). 

The reasons behind megafires may be as diverse as the cultures, 

economies, histories, and ecosystems of the countries within which they occur 

and they have always existed, on a worldwide scale, even in locations that have 

climates less propitious for this occurrence. Understanding these factors in the 

context of fire disturbance regimes is fundamental to understanding the 

megafire threat. 

Since 2015, Stephen Pyne has been warning that the intensification of 

wildfires, exacerbated by the climate crisis, may usher in a new era – the Age of 

Fire, or Pyrocene (Pyne, 2015). 

Although this is a provocative warning, the fact remains that the last 

decade, at the global level, has shown that we are facing a new generation of 

wildfires for which neither the territories, people nor the current protection and 

rescue systems are prepared. 
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Resumo 
No contexto de uma poluição crescente as preocupações com as alterações climáticas tornam-
se prementes. A solução apontada para a diminuição da quantidade de dióxido de carbono na 
atmosfera, reduzindo as emissões, está longe de ser uma prática corrente, apesar de todos os 
tratados. Assim, ao problema climático estão associadas questões sociais e humanas que 
interferem com possíveis alternativas à resolução do problema. A engenharia climática, 
nomeadamente a Geoengenharia solar, é uma tecnologia apontada como uma solução barata e 
fácil de usar, mas não está isenta de problemas que poderão interferir com o Planeta de forma 
incontrolável. Este trabalho procura colocar em confronto argumentos contra e a favor do uso 
da Geoengenharia solar como complemento para a mitigação das alterações climáticas. Não 
existe ainda um consenso sobre este aspeto, mas seria importante que não precisássemos de 
recorrer a métodos aparentemente radicais. Seria, na verdade, preferível que os humanos 
passem pelo Planeta sem o alterarem de uma forma definitiva. 
 
Palavras-chave: Engenharia climática; Geoengenharia; Dióxido de carbono, Antropoceno. 
 
 
Abstract 
In the context of increasing pollution, concerns about climate change become imperative. The 
solution aimed at reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere, and reducing 
emissions, is far from being a current practice, despite all the agreements. Thus, the climate 
problem is associated with social and human issues that interfere with possible alternatives to 
solving the problem. Climate engineering, namely Solar Geoengineering, is a technology 
publicised as a cheap and easy-to-use solution, but it is not without problems that could interfere 
with the Planet in an uncontrollable way. This work seeks to confront arguments against and in 
favour of the use of solar Geoengineering as a complement to the mitigation of climate change. 
There is still no consensus on this aspect, but it would be important that we did not need to resort 
to apparently radical methods. It would actually be preferable for humans to pass through the 
Planet without altering it in a definitive way. 
 
Keywords: Climate engineering; Geoengineering; Carbon dioxide, Anthropocene. 
 

 

1. Introdução 

 

A ideia de um Planeta saudável, no contexto de um crescimento 

económico constante e de igualdade de oportunidades para toda a Humanidade, 

é uma utopia. Todavia, com o surgimento de evidências de que o caminho 

tomado conduzirá a um ponto de não-retorno climático, esta utopia terá de ser 

transformada numa realidade presente. É um problema social, económico e 

científico, mas principalmente uma questão premente da humanidade. Assim, 
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estará a humanidade preparada para voltar atrás nos benefícios que retirou do 

planeta com o objetivo de diminuir a temperatura do planeta reduzindo as 

emissões? Ou, então, dará o passo em frente e promoverá o desenvolvimento de 

novas tecnologias que possam evitar o crescimento da temperatura, apesar do 

aumento tendencial das emissões? A história recente diz-nos que, com muita 

probabilidade, a Humanidade seguirá em frente. As sucessivas reuniões 

internacionais sobre o tema das alterações climáticas não permitem outras 

conclusões, dado que as “emissões” dessas mesmas reuniões não passam de 

meras declarações de intenções. 

Pretende-se, neste trabalho, discutir a possível aplicação prática de 

Engenharia Climática, nomeadamente a Geoengenharia Solar, como solução 

para a utopia referida. Será necessário referendar se a Humanidade aceita este 

tipo de intervenção no planeta, sabendo-se que ainda nada é certo. Talvez numa 

situação de catástrofe iminente, sem oportunidade de escolha, esta atuação seja 

aceite. Se por um lado, a redução de emissões de gases poluentes é de fácil 

implementação, bastando para isso deixar de produzir os bens a que a 

Humanidade se habitou, por outro, não será fácil de abdicar desses produtos, o 

que no limite conduzirá ao seu empobrecimento, a um retorno no tempo. Estará 

o Homem Antropocénico preparado para viver sem as suas extensões 

“ciborguianas, como o telemóvel e os automóveis, por exemplo? 

Na verdade, esta solução pode ser vista como uma ação de poluir para 

despoluir, poluir a atmosfera com partículas para evitar o aquecimento, mas sem 

que, no entanto, se despolua de facto.  

 

2. Geoengenharia Solar 

A Geoengenharia Solar (“Solar GeoEngineering” – SGE) é uma tecnologia, 

ou são tecnologias, em que aerossóis de ácido sulfúrico poderão ser 

pulverizados na estratosfera com o intuito de refletir a luz solar e, desta forma, 

mitigar o efeito do aquecimento global provocado pela poluição. A injeção de um 

milhão ou mais de toneladas por ano na atmosfera, dependendo do efeito 

pretendido, circula rapidamente envolvendo a maior parte do planeta. Esta 

tecnologia “aparentemente” imaginária é de facto possível de implementar na 

prática, como facilmente se pode verificar pelos numerosos estudos científicos 

existentes (Baskin, 2019; Morrow, 2020; Dai et al., 2021, Biermann et al., 2022). 

Nestes trabalhos são colocadas em confronto posições completamente 

contraditórias e com argumentos muito fortes com o objetivo último de 

responder a algumas questões que possam permitir uma tomada de uma 

decisão sobre o seu uso, quer no sentido da necessidade da sua implementação 

prática quer no sentido de realçar os seus efeitos negativos. Assim, é importante 

perceber em que consiste esta tecnologia e o que está em jogo se for 

implementada, quais são os constrangimentos na sua adoção e para benefício 

de quem a SGE é imaginada. 
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Aparentemente parece uma ideia impraticável, mas se pensarmos nos 

efeitos que as maiores erupções vulcânicas tiveram no arrefecimento da 

atmosfera poderemos concluir que a SGE é de facto uma possibilidade real e que 

pode ser efetiva. Além disso, existem muitas provas científicas de que esta 

tecnologia pode funcionar, sendo, também, evidente que a possibilidade da sua 

implementação é equacionada fortemente pelos políticos e decisores 

pertinentes na geopolítica do planeta. 

Na realidade, a SGE é um conjunto de técnicas (ou possibilidades 

técnicas) que podem ser implementadas com a ideia de evitar o aquecimento do 

planeta através do uso de meios que impeçam e/ou reflitam a energia 

proveniente do sol. Assim, a SGE poderá ser útil como complemento a uma 

atuação ao nível da redução da poluição gerada, como ilustrado na Figura 1. 

Atualmente procura-se controlar o aquecimento global através da diminuição da 

poluição usando tecnologias “mais limpas” e que gerem menos CO2 para a 

atmosfera. O objetivo da SGE é servir de complemento, ou seja, o controlo do 

aquecimento global poderá ser realizado das duas formas, diminuindo a 

poluição ao mesmo tempo que se reflete parte da luz solar (Golja, 2017; Dunne, 

2018). 

É evidente, desde logo, que esta é uma equação que se poderá tornar 

incontrolável. As entidades que façam a gestão de um sistema deste tipo 

poderão sempre aumentar a poluição indefinidamente desde que o façam 

também com a SGE. Ou seja, mais poluição implica mais luz solar refletida, poluir 

a atmosfera com aerossóis ao mesmo tempo que se polui mais com dióxido de 

carbono. 

Apesar da possibilidade de o uso desta técnica ter surgindo a meio do 

século passado, na última década tem-se assistido a uma reemergência da SGE. 

Neste sentido é importante responder a algumas questões sobre a SGE para se 

poder tomar uma decisão informada acerca da sua aplicação generalizada. Para 

isso é necessário entendê-la melhor, saber em detalhe em que consiste a ideia, 

perceber o que está em causa se for adotada, saber quem beneficia com o seu 

uso e o que impede a sua emergência como tecnologia válida para os fins 

enunciados. Algumas das respostas a estas questões emanam do atual 

confronto intenso entre os apoiantes, ou pelo menos os investigadores que a 

estudam, e os seus opositores. 
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Fig. 1: Diagrama de atuação da SGE 

 

3. Discussão 

O primeiro argumento usado na abordagem do tema da SGE consiste em 

dizer que o aquecimento climático pode ser “engenheirado”. Ou seja, uma vez 

que não se conseguem controlar as alterações climáticas devido à ação do 

homem, facilmente se poderão aplicar diversas técnicas para refletir a luz solar 

e com isso diminuir a temperatura média do planeta. De salientar, neste ponto, 

que a SGE não é uma técnica per se, mas um conjunto de técnicas que já estão 

disponíveis e facilmente acessíveis. Por exemplo, já existem aviões disponíveis 

que poderão libertar os aerossóis de ácido sulfúrico na estratosfera, ação que já 

se poderia ter realizado há muitos anos, desde que se fala do assunto. 

Numa perspetiva distópica, poder-se-á dizer (alguns apoiantes da 

tecnologia dizem) que a SGE é já, infelizmente, necessária, dado o estado das 

mudanças climáticas e apesar dos potenciais efeitos laterais (ainda não 

demonstrados), tais como redução da queda de chuva, disrupção das monções 

e estragos na camada de ozono. 

Todavia, além destes aspetos técnicos, existem também as vertentes 

social e económica que não poderão ser descartadas. É importante perceber, 

para os defensores e opositores, de que forma a SGE se movimenta em torno de 

considerações políticas para que esta ideia radical e fortemente contestada 

possa ser totalmente abraçada. Por enquanto isto talvez não seja possível 

devido à falta de confiança na tecnociência por parte da sociedade. É importante 

perceber como a SGE é imaginada, explorar os seus pressupostos científicos e 

do seu conhecimento, incluindo as relações entre a humanidade e a Natureza, e, 

também, as relações de poder social e económico no mundo. A implementação 

da SGE talvez não dependa da capacidade do seu funcionamento, mas de como 

a humanidade a vê (Baskin, 2019). 

Apesar de tudo, a forma de ver a SGE pode mudar com o tempo e com as 

gerações. Uma geração “mais ciborguiana” terá mais “vontade” de apoiar as 

tecnologias. 
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Como se referiu, a ideia base da SGE é arrefecer o planeta com elevadas 

quantidades de aerossol injetadas na atmosfera, o que poderá trazer alguns 

problemas, nomeadamente, prejudicar a camada de ozono, reduzir a quantidade 

de chuva, além de que os seus efeitos não serão uniformes. Por outro lado, os 

seus custos são muito baixos quando comparados com as alternativas 

existentes. Por fim, é uma ideia que está a ser tomada a sério, mas que ainda 

não foi adotada pelos poderes políticos.  

Se por um lado a SGE pode ser vista como uma utopia: «(…) uma 

ferramenta que pode tornar o mundo verde» (Keith, 2013), por outro é 

considerada uma distopia que «tornará o mundo dependente de elites 

tecnocratas, complexos militares-industriais e de corporações multinacionais 

para regular o clima global» (Baskin, 2019). Assim, a SGE poderá ser tratada 

como um objeto de conhecimento técnico-científico, mas ainda é mais uma ideia 

que uma tecnologia operativa e desenvolvida. Tudo isto depende daquilo a que 

se pode chamar “imaginário sociotécnico” (Jasanoff, 2015), onde existe uma 

interpelação entre imaginário positivo e negativo, entre utopia e distopia. Além 

de se considerar, neste imaginário, a interação entre pessoas e entre as pessoas 

e as estruturas sociais, talvez se deva, também, considerar a interação dos 

humanos com as máquinas. Este ponto é importante porque cada vez mais está 

assimilado pela sociedade que a distinção entre humano e máquina é mais 

ténue. Isto pode implicar uma mais fácil aceitação pelas gerações futuras da 

SGE, principalmente se for associada a benefícios sociais e económicos. 

A SGE não dever ser entendida somente como um desafio tecnocientífico, 

mas também como um projeto sociotécnico, i.e., o social e o técnico estão 

sempre interrelacionados, a ciência e a sociedade são coproduzidas. No que diz 

respeito aos conhecimentos tecnicocientíficos, a SGE é uma tecnologia já 

existente, mas no que se refere aos seus aspetos social e politico é muito 

avançada. De facto, tendo em conta o imaginário social, é mais fácil a aceitação 

da “reengenharia humana”, i.e., modificar as capacidades do homem com 

elementos ciborguianos, do que a aceitação da SGE. Daqui surge a questão: 

quem está no centro das atenções?  

O Homem não se importa de ser modificado nas suas características 

naturais, mas coloca reticências na alteração da natureza do planeta. Todavia, 

isto é uma falsa questão, uma vez que o Homem sempre aceitou mudanças na 

natureza, mesmo aquelas que o podem afetar (e afetam) significativamente e 

negativamente. Por absurdo, uma das grandes alterações provocada pelo 

Homem no planeta, e que ainda é aceite e praticada abundantemente e com 

crescimento muitas vezes descontrolado, é a própria poluição que provoca as 

alterações climáticas. Desta forma, ao equilíbrio natural do planeta, incluindo 

todos os sistemas biológicos e geológicos, mas em particular o sistema 

atmosférico e climático, o Homem pretende associar o seu próprio equilíbrio 
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global, o binómio poluição/engenharia climática, i.e., poluir para despoluir, poluir 

porque pode despoluir.  

O Homem Antropocénico, pela própria definição, habituou-se a colocar a 

sua pegada no planeta, nomeadamente aumentar o teor de dióxido de carbono 

na atmosfera, resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis e do 

manejo de gado para consumo. Esta ação foi realizada aos poucos, sem que se 

notasse o seu efeito no imediato. A grande diferença com a SGE está no facto 

de esta última ser uma ação mais radical, com os seus efeitos a terem lugar em 

locais do planeta cuja localização, em último caso, não se pode controlar no 

imediato. É uma mudança global. 

Colocam-se em confronto três aspetos que interferem e interagem na 

formação de uma ideia sobre a SGE, mas principalmente na decisão sobre a sua 

adoção, conhecimento, valores e poder (Baskin, 2019).  

O conhecimento está relacionado com as disciplinas que em geral são 

envolvidas na SGE. Têm sido priorizadas as tecnociências, mais 

acentuadamente as ciências climáticas. No entanto, como se viu anteriormente, 

as Humanidades e as Ciências Sociais também se revestem de grande 

importância.  

Em segundo lugar, a importância dos valores está subordinada às ordens 

ontológicas. A implementação da SGE está muito dependente das ontologias 

acerca da natureza: a possibilidade do fim da natureza, pensar se a proteção da 

natureza é um conceito credível e a implicação de que a natureza é sempre 

social. Estas ontologias refletem-se em alguns movimentos contraditórios. 

Como por exemplo o pós-ambientalismo que critica a ênfase do ambientalismo 

dominante em colocar limites na atividade económica para lidar com a crise 

climática. Por oposição ao ecomodernismo que argumenta que os seres 

humanos devem proteger a natureza e melhorar o bem-estar humano 

desenvolvendo tecnologias que dissociam o desenvolvimento humano dos 

impactos ambientais. Um conceito importante, escrito de uma forma simples, 

consiste em afirmar que o SGE está para além do que o humano deverá fazer. 

Finalmente, o poder que está relacionado com os interesses económicos 

e geopolíticos instalados. A extração de matérias-primas, a produção de bens 

cada vez mais sofisticados e exigentes em termos ambientais, o consumo e o 

comércio desses mesmos bens terá sempre de aumentar sendo a política 

económica baseada num crescimento constante. 

A literatura sobre o tema da engenharia climática está em crescimento 

constante em todas as áreas, não só nas áreas científicas e técnicas, mas 

também nas áreas das humanidades e das ciências sociais. Existe, também, 

literatura institucional e oficial que procura mostrar a influência das instituições 

na política ambiental. 

Para nomear somente trabalhos mais recentes, as posições sobre este 

tema parecem sempre extremadas. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de David 
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Keith, da Universidade de Harvard, que publicou um livro em 2013 com o título A 

case for climate engineering (Keith, 2013) defendendo e justificando a causa da 

SGE, ao mesmo tempo que Mike Hulme, em 2014, publicou outro livro com o 

título Can science fix climate change? A case against climate engineering (Hulme, 

2014).   

Muito recentemente, em 2022, um conjunto de autores de vários países 

produziram um trabalho em que propõem um acordo para o “não-uso” da SGE 

(Biermann et al., 2022). O seu objetivo é mostrar que os apelos muito recentes 

para a investigação e desenvolvimento da SGE são causa de alarme uma vez que 

podem condicionar opções políticas futuras, apontando para isso várias razões: 

i) a SGE não está ainda bem entendida; ii) o efeito da SGE não será uniforme, 

podendo beneficiar algumas regiões em detrimento de outras; iii) existem muitas 

incertezas acerca dos efeitos regionais no clima; iv) a investigação recente é 

muitas vezes baseada em esquemas e ideias presumindo uma facilidade de 

execução não provada. 

Estas ideias são exploradas no texto para justificar a existência de riscos, 

apesar de toda a investigação científica acerca da SGE. De notar, também, que 

estas justificações são exatamente as mesmas que são apresentadas desde 

sempre. Ou seja, não apresentam nenhuma evidência científica de que o que 

dizem vai acontecer de facto. Ao mesmo tempo, como se viu, os defensores do 

estudo da SGE também não conseguem responder a todas as questões 

levantadas aqui. O problema maior diz respeito à possibilidade de não ser 

possível controlar de uma forma justa e equilibrada esta tecnologia, o que poderá 

criar desequilíbrios sociais e económicos entre regiões ricas e pobres. 

Todavia, apesar de todas as justificações contra, esta ideia parece um 

pouco radical no sentido de proibir o uso da SGE, mas não da sua investigação. 

Por exemplo, os autores referem-se a um trabalho da Universidade de Harvard 

(Dai et al., 2021) no qual é descrito um programa que pretende aplicar a SGE no 

estudo do efeito dos aerossóis na atmosfera, para dizer que em alguns círculos 

científicos a SGE é vista como um tópico de investigação e de aplicação efetiva. 

Aponta, no entanto, alguma resistência dos povos do local onde seria suposto a 

realização da experiência (Dai et al., 2021; Biermann et al., 2022). 

É importante realçar novamente que todos estes trabalhos são muito 

recentes. Nesse sentido, e tendo em conta a miríade de trabalhos publicados na 

área, a conclusão mais importante deste artigo a favor da SGE (Dai et al., 2021) 

refere-se a um estudo estatístico onde um conjunto de cientistas Americanos e 

Chineses na área da SGE são questionados acerca da 

possibilidade/concordância com a aplicação desta tecnologia e com o seu 

estudo. A maior parte dos inquiridos é a favor do aumento da investigação na 

área. Especificamente, são a favor, de uma forma geral, da investigação a uma 

escala pequena e controlável e do estudo de métodos diferentes, têm mais 
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dúvidas sobre a investigação a larga escala, mas não são a favor, por agora, à 

aplicação prática da SGE. 

Tendo em conta estas posições extremadas, o trabalho de Morrow (2020) 

aparenta um maior equilíbrio de ideias. Neste trabalho é proposta uma ideia de 

investigação em SGE baseada no conceito de “missão conduzida” (“mission-

driven”) com o objetivo de definir as regras para essa mesma investigação tendo 

em conta todas as vertentes envolvidas, além da investigação ele própria. 

Nomeadamente, a identificação das questões que devem ser abordadas pelos 

“fazedores de políticas”, providenciar os meios para a governação da 

investigação em SGE e evitar a dominação internacional tendo por base a SGE. 

No entanto, apesar de todas as opiniões contrárias à geoengenharia solar, 

a ciência não vê razões para parar. A Figura 2 mostra uma “Abordagem 

Visionária do Escudo Solar Planetário Internacional (IPSS)” (Baum et al., 2022). 

Neste caso a engenharia climática muda de dimensão e desloca-se para o nível 

planetário. Verifica-se na prática que a geoengenharia espacial está a chamar a 

atenção dos cientistas, como mostra este estudo. Além de alguns estudos 

especializados, a literatura sobre geoengenharia espacial permanece ainda 

limitada. 

 

 
Fig. 2: Uma Abordagem Visionária do Escudo Solar Planetário Internacional (IPSS): 
incluindo missões para Marte e Alpha Centauri, bases lunares, bem como canhões 
de bobinas eletromagnéticas e camiões espaciais (fonte: Baum et al., 2022) 

 

4. Conclusão 

 

Tendo em conta as mudanças atuais no clima, a forma como as elites 

decisórias veem a importância da SGE no sentido de estabelecer uma ordem 

geopolítica e socioeconómica e, ao mesmo tempo, o grau de extensão com que 

os proponentes da SGE são capazes de alterar uma certa visão distópica que 

predomina, serão preponderantes no futuro. 
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A resposta sobre se a SGE poderá ser um pilar adicional na política do 

clima parece estar longe de ser dada. Talvez se espere que nunca seja 

necessário, mas poderemos recear de que de facto o seja. 
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Resumo 
O aparecimento da designação informal “Antropocénico”, enquanto proposta para uma nova 
divisão do tempo geológico, capaz de refletir as influências dos seres humanos sobre o 
ambiente, tem vindo a ser objeto de intensa discussão nos círculos científicos, em especial entre 
os geólogos. O facto de este termo ainda não ter sido formalizado em nenhuma nomenclatura 
formal pela IUGS, faz com que o mesmo deva ser entendido apenas como um conceito cultural, 
ideológico e utilitário, e não enquanto unidade de tempo geológico, com limites precisos e com 
um registo duradouro no tempo. Porém, a utilização indiscriminada desta designação pode 
conduzir a um reducionismo na forma de entender as dinâmicas do planeta e facilmente 
entendido como evidência de não retorno na degradação ambiental do sistema Terra, o que seria 
entendido como uma consequência perigosa. Nesse sentido, o “Antropocénico” poderia ser 
considerado como mais um evento geológico na história da Terra. 
 
Palavras-chave: Escala Cronoestratigráfica; Megalayano; IUGS; Evento geológico. 
 
 
Abstract 
The emergence of the informal designation “Anthropocene”, as a proposal for a new division of 
geological time, capable of reflecting the influences of human beings on the environment, has 
been the subject of intense discussion in scientific circles, especially among geologists. The fact 
that this term has not yet been formalized in any formal nomenclature by the IUGS, means that it 
should be understood only as a cultural, ideological and utilitarian concept, and not as a unit of 
geological time, with precise limits and with a record lasting over time. However, the 
indiscriminate use of this designation can lead to reductionism in the way of understanding the 
dynamics of the planet and easily understood as evidence of no return in the environmental 
degradation of the Earth system, which would be understood as a dangerous consequence. In 
this sense, the “Anthropocene” could be considered as another geological event in Earth's history. 
 
Keywords: Chronostratigraphic Scale; Megalayan; IUGS; Geological event. 
 

 

O planeta Terra existe há 4.600 milhões de anos e o Homo sapiens 

apareceu apenas há 300.000 anos. Assumindo esta diferença temporal entre a 

evolução planetária e a dos seres humanos, verificamos que esta última está 

reduzida, em termos comparativos, à última meia-hora de um ano terrestre. 

Desta forma, não deixa de ser relevante compreendermos os impactos das 

ações diretas que o mais evoluído dos seres vivos da biodiversidade atual produz 

nos ecossistemas e no clima, desde logo com as consequências mais imediatas 
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a contribuírem para ameaçar a existência da própria espécie. É neste contexto 

que a designação “Antropocénico”, apesar de corresponder a um termo informal, 

tem vindo a ganhar enorme popularidade entre os cientistas que acreditam 

estarmos numa fase de alterações globais, em grande parte amplificadas pelos 

extensos e duradouros impactos produzidos pelas atividades antrópicas, sendo 

até passíveis de observação e quantificação no registro sedimentar da Terra e 

nos ecossistemas. Contudo, quando Paul J. Crutzen e Eugene F. Stoermer 

sugeriram o “Antropocénico” como uma nova divisão do tempo geológico 

(Crutzen & Stormer, 2000), aparentemente não previram a sua dupla conotação, 

quer enquanto termo geológico, quer como designação de cariz cultural. O 

mesmo se passou quando P.J. Crutzen publicou na revista Nature o trabalho que 

permitiu a popularização da designação “Antropocénico” (Crutzen, 2002), 

segundo o qual a mesma refletiria a comprovada influência da humanidade 

sobre o meio ambiente, ligada à exploração massiva de recursos naturais, às 

emissões nocivas de gases atmosféricos, à explosão demográfica e às 

alterações climáticas. 

Neste contexto, esta designação tem vindo a ser objeto de intensa 

discussão nos círculos científicos, em especial entre os geólogos.  

Do ponto de vista geológico formal, vivemos na Idade Megalayano, da 

Época Holocénico, a mais recente do Período Quaternário, e que começou há 

4.250 anos. Porém, o uso informal generalizado da designação “Antropocénico”, 

a nível científico, político e mediático, promoveu a criação de um grupo de 

trabalho (Anthropocene Working Group - AWG) pela União Internacional de 

Ciências Geológicas (IUGS), tendo em vista a possível formalização do termo 

para fundamentar a nomeação de uma nova Época geológica. Para tal é 

necessário encontrar as evidências estratigráficas que certifiquem o seu 

“nascimento”. Neste contexto e se tal se vier a verificar, seremos colocados 

perante uma realidade em que a Época Holocénico já teria terminado. Tal cenário 

implicaria que colocássemos três questões de natureza político-existencial: i) 

cumprimos as nossas responsabilidades de proteger a Terra durante o 

Holocénico? ii) os geocientistas consultaram a comunidade científica afeta às 

ciências biológicas, ecológicas e sociais antes de declarar o fim do Holocénico? 

iii) em que princípios baseamos a atual ética ambiental se o Holocénico for 

considerado história passada? 

Sendo que nenhum cientista nega os impactos nos ecossistemas 

associados às atividades antrópicas, não é menos verdade que o 

“Antropocénico” começa a ser usado para (quase) tudo. Esta realidade conduz, 

desde logo, a uma espécie de reducionismo na forma de entender a Terra, na 

medida em que a nossa interação enquanto espécie no planeta está limitada à 

litosfera continental mais externa, à hidrosfera e à atmosfera. 

Até ao presente, apesar dos esforços do AWG, o termo “Antropocénico” 

não entrou em nenhuma nomenclatura formal associada à IUGS. Por tal razão, 
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deve ser entendido apenas como um conceito cultural, ideológico e utilitário, e 

não enquanto unidade de tempo geológico, com limites precisos e com um 

registo duradouro no tempo. 

Perante esta realidade, outras duas questões se colocam: i) o 

“Antropocénico” é um período representativo das ameaças/agressões que a 

humanidade inflige no planeta Terra, que tem a sua dinâmica particular e na qual 

não representamos (quase) nada?; ii) o termo refere-se apenas aqueles que 

desbaratam o ecossistema humano e as relações com a biodiversidade com que 

convivemos? Tudo depende do ponto de vista, mas até ao momento não se 

tratam de quesitos científicos, sendo antes uma questão política. E neste 

enquadramento, uma das discussões mais sensíveis prende-se com o facto de 

o termo “Antropocénico” poder ser uma espécie de entorpecedor ou até 

imunizador contra a nossa (ir)responsabilidade ambiental, assumindo-se como 

uma espécie de marco que assinalaria o início dos danos irreversíveis infligidos 

pelos seres humanos ao status quo vigente no planeta. Seria, de alguma forma, 

a definição do tempo em que a nossa espécie desenvolveu atividades de 

transformação suficientes para ameaçar de extinção a variabilidade natural do 

planeta. Neste contexto, seria assumir indiretamente que não haveria volta na 

degradação ambiental do sistema Terra. 

Tendo em conta a realidade supramencionada importa, todavia, referir 

que poderá existir uma solução de consenso. Esta consistiria em considerar o 

“Antropocénico” como mais um evento geológico na história da Terra (Gibbard 

et al., 2022) e, como tal, assumir que o seu significado geológico é compatível 

com o adotado em muitas disciplinas integradas nas ciências sociais, históricas 

e artísticas. 
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Abstract 
Modern societies are facing the limits of their development model. States and citizens face 
dangers and risks, the more systematically intensified the greater the vulnerability and uncertainty 
associated with decision-making processes. The call for a new international climate order must 
consider that environmental changes happen at the local level, in communities, thus, cities and 
municipalities emerge as fundamental arenas of resilient thinking and action, presupposing 
negotiation boundaries for sustainable policies transition and development, which leads us to 
reflect on economic models and options. Strong alliances are needed between different social 
actors, with broad popular participation, and active and participatory actions by scientists – called 
today as "militant", within the ambit of what is also called “citizen science”. Therefore, resilience 
and disaster risk reduction must be part of community’s design and strategies as opportunities 
for action, where climate emergency governance should be exercised. 
 
Keywords: Risks; Hazards; Resilience; Communities; Climate emergency 
 
 
Resumo 
As sociedades modernas enfrentam hoje os limites dos seus modelos de desenvolvimento. 
Estados e cidadãos fazem face a perigos e riscos, tanto mais sistematicamente intensificados, 
quanto maior a vulnerabilidade e incerteza associadas a processos de tomada de decisão. A 
convocação de uma nova legislação climática internacional deve considerar que as mudanças 
ambientais acontecem a nível local, nas comunidades, assim, cidades e municípios emergem 
como arenas fundamentais de pensamento e ação resilientes, pressupondo fronteiras de 
negociação para transição e desenvolvimento de políticas sustentáveis, considerando modelos 
e opções económicas. São necessárias alianças fortes entre diversos atores sociais, com ampla 
participação popular, e ações ativas e participativas dos cientistas – denominadas de 
“militantes”, no âmbito do que é hoje chamado de “ciência cidadã”. Assim, a resiliência e a 
redução do risco de desastres devem fazer parte do desenho e das estratégias de comunidades, 
promovendo oportunidades de ação, onde a governança da emergência climática deve ser 
exercida. 
 
Palavras-chave: Riscos; Perigos; Resiliência; Comunidades; Emergência climática 

 

 

1. Risks in the Anthropocene  

A basic assumption in the age of the Anthropocene (Crutzen, 2002; 

Crutzen & Stoermer, 2000) is that man-made impact on climate change and 

terrestrial ecosystem occur on an unprecedented scale by diverting us from the 

Holocene reference conditions and led us to an emerging geological era, an era 

of global and multiple and composite risks. 
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The expression “Planetary Boundaries” are used by some scientists to 

identify the main biophysical processes of the Earth System in which its capacity 

for self-regulation is already compromised or in the process of being 

compromised due to the human footprint, that began with the economic model 

of Industrial Revolution. Nine categories of multiple risks are identified: 1. Climate 

change; 2. Ocean acidification; 3. Decrease or depletion of the stratospheric 

ozone layer; 4. Atmospheric charge of aerosols; 5. Interference in the global 

cycles of phosphorus and nitrogen; 6. Rate of loss of biodiversity; 7. Global 

freshwater use; 8. Land System Change; 9. Chemical pollution. All those risks 

have social impact. 

“Anthropocene” is a multidimensional concept, not reducible to classical 

geological terms, units of time and strata. The dichotomy ecological 

system/social system, which was satisfactory for the previous geological period, 

the Holocene, is now being questioned, given way to a hybrid classification, 

"socio-ecological systems", which is unquestionably related to social risk impact. 

Problems of nature are problems “of people”, social problems – “nature is society 

and society are nature” (Beck, 2000). 

The World Economic Forum’s 2020 Global Risks Report considered climate 

change along with infectious diseases and pandemics, like COVID-19, as one of 

the top 10 risks, within 5 categories – economic, environmental, geopolitical, 

societal, and technological, in terms of impact over the next 10 years.  

The use of fossil fuels, related with the Great Acceleration historic period, 

was, in fact, the determining factor that made possible the rupture of the scales 

that previously delimited the space of human presence on the planet – the 

Holocene. And the understanding of the impact of the growth of the human 

population on Earth must not be framed as a regular, merely biological process. 

It is related with strong changes in the socioeconomic, technological, and cultural 

planes. 

In the age of “reflexive modernity” (Beck, 2000), one very important issue 

to be considered, and that characterize societies of late phase of modernity, is 

related with literacy and cognition. People may have access to a lot of 

information but know very little about the subjects they have access to, which 

leads to cognitive vulnerabilities in today's societies and, thus, highlights one of 

the paradoxical risks of the so-called reflexive societies.  

Furthermore, who debates the identification of climate crisis factors, its 

impact on the erosion of social cohesion and the deterioration of mental health 

coming from the impact of disasters as short and long-terms concerns? Only 

some experts! The most urgent concerns are always centred on economic crisis, 

or more specifically on economic growth. But, the prolonged economic 

stagnation, with social implications on employment, and subsistence crises, and 

social vulnerabilities were unequivocally uncovered by the pandemic, we are 

experiencing, due to the SARS COV2 virus. Digital inequality and the collapse of 
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social security systems and the increasing level of CO2 in atmosphere are other 

major concerns uncovered. These concerns are about economic options, but 

they are, in fact, social problems, related to keeping the planet alive in conditions 

of well-being and life rights of for species including humans one and should be 

treated as such. 

It becomes necessary to take global climate change into account for 

medium and long-term decisions and planning. These measures involve policies, 

spheres of government and the scientific field, which must be articulated to 

reduce vulnerability to climate events, whether in terms of variations in averages 

and extremes, as well as changes in frequency and intensity. 

Within the framework of sustainable development and the resilience 

paradigm concepts, we must consider that climate change can be seen as the 

maximum exponent of world risk societies; not only increases disasters and 

catastrophes caused by natural phenomena, but also denotes the kind of human 

actions that promote an increasing number of risks that can ultimately threaten 

human survival on the Planet.  

Consequently, risk assessment and mitigation strategies associated with 

profound transformations that we are witnessing through the changes on the 

climate, loss of biodiversity, destruction of ecosystems, pollution, digital data 

access, climate migrations, and so on, are of such magnitude that there is a 

general growing consensus towards the need for urgent governance measures 

that reduce old and new structural vulnerabilities, appealing for public 

participation and public access to information that helps to decision processes 

about risks, and thus communities emerge as a touchstone for actions that avoid 

catastrophes and promote resilience (Diego Gonçalves, 2018; Diego Gonçalves 

& Bertolami, 2021a, 2021b). 

 

2. Climate Emergency – Actori incumbit onus probandi 

Much of the world’s population inhabit in developed countries, however 

their local governments have a low capacity to deal with environmental hazards, 

including low adaptative capacity for impact of climate change emergency, as 

the inability to guarantee basic infrastructure, adequate public facilities and risk 

prevention and disaster response measures. And the inequalities in burden 

distribution are often related to those less responsible for the impacts of climate 

change as consequence of human decisions and behaviours, but are the most 

vulnerable those who more pay the most for it, in terms of the risks they must 

face.  

Local governments start trying to be involved in sustainable development 

actions through the implementation of Agenda 21. Local governments must be 

facilitators of action, putting pressure on national governments and developing 

small-scale projects that can have a demonstration effect and be replicated and 

disseminated to other contexts and levels of government. 
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Local communities emerge as fundamental space to understand the 

problem and propose solutions. And that must be framed on the disaster 

paradigm.  

A disaster provides evidence about the vulnerability of communities, cities, 

and countries to danger and the severity of the impact on their economic 

performance and social welfare. 

Wisner and colleagues (2004) in their PAR model argue that a disaster is 

a product of social, political, and economic frameworks, (facing the natural event-

hazard) that are distinct from the natural environment and should not be 

confused.  

 
Fig. 1 – Disaster PAR model (Wisner et al. 2004). 

 

Within this model, and even now, if natural hazards do exist, “natural 

disasters” don’t. A disaster only exists as a consequent of the impact of a hazard 

on a social context. However, a natural hazard does not need to finish in disaster.  

Nowadays the concept of hazard has been changing; several hazards are 

classified as socio-natural in that they are associated with a combination of 

natural and anthropogenic factors, including environmental degradation and 

climate change, which can result in disasters. Accordingly with the UNDRR 

(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) a disaster shows a process, 

resulting from a natural phenomenon or human activity, or a combination of 

those factors that may cause loss of life, injury or other health impacts, property 

damage, social and economic disruption, or environmental degradation. 

The UNDRR classifies hazards not only as natural, but also as a 

combination of factors. Here are the 5 major types of hazards classified by 

UNDRR: natural, anthropogenic, or socio-natural in origin, and they include (as 

mentioned in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030): 

biological, environmental, geological, hydrometeorological and technological 
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processes and phenomena. Hazards may be single, sequential, or combined in 

their origin and effects. Each hazard is characterized by its location, intensity or 

magnitude, frequency, and probability.  

Accordingly, with UNDRR, anthropogenic hazards, or human-induced 

hazards, are induced entirely or predominantly by human activities and choices. 

However, «(…) this term does not include the occurrence or risk of armed conflicts 

and other situations of social instability or tension which are subject to 

international humanitarian law and national legislation» (UNDRR-ISC Hazard 

Definition and Classification Review - Technical report and its Supplement, 2021). 

Well, this is a question that needs to be discussed. First, hazards used to 

be linked only with natural phenomena and with dangers that are not related with 

decision process, as are risks; that are consequences of decision processes 

(Luhmann, 1993). And, secondly, why wars are not included in such classification, 

of anthropogenic hazard, considering multiple and composite resulting risks to 

which people are exposed, in the short, medium, and long time, and that are 

“glocal” ones (using Beck's, 2000, terminology for characterization of risks of late 

modern societies)? Even if they happen in a certain place, they have global 

effects. 

Returning to the anthropogenic risk of climate, if climate change trends 

remain unchanged, no area of society or region of the planet will be spared 

significant, multiple, and growing impacts. And, the distribution of impacts will 

certainly be very uneven across the planet, with greater impact on the most 

vulnerable socio-geographic regions and communities, accentuating and 

creating new social inequalities.  

Climate emergency is clearly a point of intersection of ethical, political, 

economic, technological development, and social change dimensions, with 

human action being a major factor increasing the risks on a scale never seen 

before. And the ethical principles applied prior to disasters are preventive 

measures, the importance of a good quality healthy environment, education, 

training, and awareness-raising about resilience to disasters, prior information, 

participation, freedom of expression, access to justice, disaster prevention at the 

workplace. 

According to Beck (2000), risk visibility has two phases: the nature of the 

risk and public perceptions of it. However, one thing seems certain, that both, the 

nature of risks and public perceptions of them converge, condition and intensify, 

and because risks are always risks in knowledge, they depend on an assessment 

of them to its management. 

For an effective perception of human action in climate change, a vision of 

the planet is necessary as a socio-economic, environmental, cultural, and political 

systemic view as an integral part of capturing the antecedents and 

consequences of imminent disasters, which in turn is part of the construction of 
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descriptive models, and explanations of hazards, risks, vulnerabilities, disasters, 

and the ability to deal with them – resilience (Cutter et al., 2003). 

The development of a culture of risk would contribute to create in the 

population the perception that the mitigation of the emergencies, it is not only a 

task for government agencies and specialized private entities, but also depends 

on the direct participation of the public, organizing their behavior in the face of 

emergencies that can affect communities. In addition to physical conditions, 

scientific conceptions of risk, scientific capacity of predict risk and other 

technological aspects, e more attention needs to be paid to citizen’s behavior, 

within the social context (Diego Gonçalves, 2004; 2009). 

To build collective resilience, communities must reduce risk and resource 

inequities, engage local people in mitigation, create organizational linkages, 

increase and protect social supports, and plan for not to have a plan, which 

requires flexibility, decision-making skills, and trusted sources of information that 

function in the face of unknowns.  

 

2.1. The role of science – “militant science” 

The fact that people are exposed to dangers (about which they have no 

decision-making capacity) is, to some extent, dependent on knowledge that 

victims often do not have to be able to decide on possible acceptable risks. 

With better scientific performances, it seems possible to develop better 

diagnoses, as well as education and communication plans with various public 

offices, politicians, and the population in general, to obtain a better national and 

international alert network about events that are multicausal and have 

transnational consequences. 

Scientific dissemination is imperative, and it is in this dimension that the 

scientist executes one of the dimensions of his ethos, defined by Merton (1985), 

that of science communication, prefiguring the scientist's cultural role (Diego 

Gonçalves, 2004; 2018). 

The scientist, as a citizen, today manifests a feeling of great proximity to 

the lay public, sharing the same type of concerns. 

This sharing is anchored in the movement that took place in the scientific 

community, towards greater investment in prevention. In the role of specialist, 

the scientist represents who is consulted in a factual logic; in the role of citizen, 

the scientist is an individual concerned with contributing to influence decisions, 

putting his knowledge at the service of society, in a perspective of solidarity with 

social responsibility, within the scope of what we call the emerging 

"Accountability and Responsibility Paradigm" which is also "of Solidarity”, but 

requiring the production of credibility criteria, redistribution of the burden of 

proof, division of powers between producers and risk evaluators, public disputes 

over alternatives (Diego Gonçalves, 2018). 
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3. Community Resilience 

Population vulnerability conditions always show that the populations and 

communities most exposed to risks are those that already have higher structural 

levels of vulnerability and, therefore, in general and in probabilistic terms, will 

demonstrate less resilience (Diego Gonçalves, 2012, 2015). 

Community resilience is a process linking a network of adaptive capacities 

/resources with dynamics attributes to adaptation after a disturbance or 

adversity (Cutter et al., 2008).  

Community adaptation is manifest in population – communities wellness 

–, defined as high and non-disparate levels of structural and social functioning, 

and quality of life, making them favourable to recover from stressors impact 

(even from traumas, as consequence). Resilience also serves to indicate a 

characteristic of resistance to future negative events. In this sense "resilience" 

corresponds to cumulative "protective factors" (wellness indicators) – explaining 

positive people's adaptation to adverse conditions – and is deployed in 

opposition to cumulative "risk factors". (Diego Gonçalves, 2015). 

We suggest that wellness is a viable variable, whose indicators can show 

that adaptation has occurred at the individual and collective levels. Our 

understanding is that this is cogent point of view for applying our work to crises 

and disaster preparedness, readiness and recovery: a connection to wellness 

places community resilience solidly within the domains of concern for local, 

regional, and state policymakers charged with protecting recovery at several 

levels, namely in which concern health and behavioural health (a very forgotten 

indicator of resilience). And protecting communities’ recovery cannot be planned 

only for the aftermath of major crises and disasters, but also as a preventive 

measure. 

We redefine the concept of community resilience, not only as a process of 

building a network to adaptation after a disturbance or adversity, but also as a 

set of capacities to avoid disturbance or adversity. It changes the core of the 

concept, that now is also a preventive one, related with pre-events, not only with 

a set of post-events capacities. (Diego Gonçalves, work in progress). 

So, risk management must be framed in governance measures that 

constitute the capital increase of the social participation and responsibility of 

people in the definition of acceptable risks, setting styles and consequent 

political expressions of citizenship, and human rights, building bridges between 

the expertise, mitigation measures, recovery, and preparedness for healing 

(Diego Gonçalves, 2013). 

This involves a whole network of actors (Law and Hassard, 1999; Latour, 

2017), from scientists to policymakers, to enlighten everyone and above all the 

public about global Environmental Agreements, but also about local legislation 

and measures, so that perceptions of human action in climate change, namely 

global warming, are reflected in behavior change, with respective supervision that 
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penalizes those responsible, either by action or by omission, and that, in turn, 

leads to the co-responsibility of each one as beings of the same Planet that aim 

for sustainable development. Political will needs to be driven by a reformulation 

of economical thinking and income rights and a strong desire to awaken to the 

realities of a “new normal”, or a new age or geological period. Social safety nets 

and associated policy measures beg for accountability and public confidence 

about measures on risks. 

Synergies between public policies oriented towards climate change, urban 

sustainability and sustainable development are, in general, more evident at the 

local level and can serve as an opportunity and stimulus for local governments 

to promote socio-political and technological innovations. 

Despite the uncertainties that remain regarding the consequences of 

climate change, which are usually conceived as a problem of global “common 

good”, dealt with in the context of international negotiations between countries, 

the call for a new international climate order must consider that environmental 

changes and "distributions of common evils" take place at the local level, in 

communities, thus cities and municipalities emerge as fundamental arenas of 

resilient thinking and action, presupposing negotiation boundaries for transition 

and sustainable policy development, which leads us to reflect on economic 

models and options. 

Within the scope of the General Theory of Environmental Rights, in addition 

to a dialogue with scientific sources, especially in the sphere of natural sciences, 

Environmental Law must maintain a permanent dialogue with different areas of 

knowledge, such as, for example, history, sociology, anthropology, physics, 

geology, etc., to, when looking at humanity's past, think about its future in 

harmony with Nature. 

This, of course, also makes fundamental a philosophical understanding of 

the ecological crisis and the establishment of a new ecological ethics capable of 

modulating human behavior in favor of life (human and non-human) on Planet 

Earth (Ingo Wolfgang Sarlet &Tiago Fensterseifer, 2020). 

Community assessment contributes to community self-awareness, 

critical reflection, skill development, identifies avenues for resilience building, 

enhances, the community’s ability to prepare, mitigate, respond, recover, 

adaptation and resilience which is linked with responsibility assumptions and 

actions. 

Our work is now oriented towards rethinking carbon quotas and what 

alternatives can be considered and applied in communities (urban, rural, and 

coastal) – as, for example, a social tax of local resilience? Should we pay for 

environmental services? Is that related to the vision of environmental justice? 

(Diego Gonçalves, C. & Bertolami, O., work in progress). 
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Conclusion 

The right to a safer and better environment and quality of life is a growing 

expectation of the populations. It is necessary to create communities able to 

cope efficiently with the contingency-uncertainty, to promote safe behavior, 

based on adequate information. 

Understand the interaction between hazards, exposure and vulnerability is 

crucial for effective prevention of disasters. Risk management must be is an 

investment in resilience, framed in governance measures that constitute the 

capital increase of the social participation of people in the definition of 

acceptable risk, setting styles and consequent political expressions of 

citizenship and human rights. 

Communities must be seen as a resource, within the Responsibility 

paradigm, building bridges between the expertise, in natural hazard mitigation 

measures, preparedness and recovery, and public behaviour. 

Building resilient communities should be an accountable national priority 

as an opportunity for action in line with the sustainable development Agenda. 
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Resumo 
De 1972, com a Conferência de Estocolmo, a 2015, com a assunção da transversalidade do 
conceito de “sustentabilidade” na agenda política global das Nações Unidas, consagrada nos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a governação do ambiente passou de matéria 
periférica para tópico cuja centralidade económico-social e político-cultural é inegável. Os 
Estados, frequentemente impulsionados pelo ambiente político internacional, incorporaram 
progressivamente políticas ambientais nas suas agendas nacionais, ainda que as variações 
entre Estados sejam substanciais. Por outro lado, a nível regional-supranacional o ambiente 
ganhou contornos de centralidade – nomeadamente na União Europeia, cuja legislação 
ambiental a tornou referência mundial. Nas Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente assumiu o papel central de coordenador das questões ambientais. Surgem também 
redes informais de temática ambiental. A questão aqui abordada é pois a da estrutura de 
governação subjacente a esta área de políticas, tomando por referência os modelos multinível 
da governação. 
 
Palavras-chave: Modelos multinível de governação; Governação do ambiente; PNUMA; União 
Europeia.  
 
 
Abstract 
From the Stockholm Conference in 1972, to the global political agenda of the United Nations as 
put forward in the Sustainable Development Goals in 2015, environmental governance evolved 
from being a peripheral topic to becoming central, with reference to its socio-economic and 
political-cultural implications. States, frequently under the impulse of the international political 
environment, progressively incorporated environmental policies in their agendas, even if 
substantial national variation is still visible. Besides, the regional supranational level, notably the 
European Union, fostered environmental legislation and thus became a world reference in the 
field. In the United Nations, the United Nations Environment Programme takes a leading role in 
the coordination of environmental action. There are also informal networks in place. Therefore, 
the question this article discusses is that of the underlying governance structure for this policy 
area, with reference to multilevel types of governance. 
 
Keywords: Multilevel governance types; Environmental governance; UNEP; European Union. 
 

 

1. Introdução 

De 1972, com a emblemática Conferência de Estocolmo, a 2015, com a 

assunção da transversalidade do conceito de “sustentabilidade” na agenda 

política global das Nações Unidas (ONU), consagrada nos 17 Objetivos do 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS), a governação do ambiente passou de uma 

matéria periférica, porventura inoportuna, para um tópico cuja centralidade 

económico-social e político-cultural é inegável. 

No primeiro caso estamos perante um marco da chamada “governação 

por conferências” (Haas, 2002) e em face de um evento que assumiu uma 

dimensão fundadora. No segundo, temos uma realidade mais complexa, uma 

agenda “global” (Leal Filho et al., 2020) impulsionada por uma organização 

intergovernamental de caráter mundial e associada a um plano de 

implementação multinível. 

Se a “normalização” de uma determinada área de políticas passa, 

primeiramente, pela aceitação do quadro de valores que lhe dá forma, sua 

incorporação no debate público, no discurso político e na legislação (processo 

que Haas (2002) designa como “governação construtivista”, isto é, a construção 

de uma ideia de objeto político), a dimensão subsequente é a da sua 

operacionalização, ou seja, a da passagem dos valores, às leis e das leis às 

práticas. 

Como área de políticas, o ambiente é reconhecidamente uma temática 

para a qual o quadro político nacional é insuficiente, dada a dimensão 

transfronteiriça da maior parte dos impactos ambientais, pese embora a 

consideração de que muitas das causas são identificáveis e passíveis de 

atuação num nível nacional e até local. Se, por outro lado, se considerarem 

variáveis estruturais tais como as implicações dos sistemas produtivos e dos 

estilos de vida no desgaste ambiental, “construir” uma causa ambiental e 

políticas para o ambiente transforma-se numa tarefa hercúlea e que pode levar 

a ruturas. 

Também desse ponto de vista o tempo volvido entre 1972 e a atual 

agenda ODS evidencia mudanças de monta, nomeadamente: a deslocação do 

discurso económico centrado no crescimento para uma versão que aposta na 

economia circular e nos equilíbrios de sustentabilidade; a promoção e 

progressiva aceitação dos meios de transporte não (ou menos) poluentes. 

Todavia, exemplos de impasses, de negacionismo e de inviabilidade são também 

identificáveis, ao sabor de ideologias e opções políticas, dos lóbis de poder, da 

geografia do desenvolvimento, ou mesmo de especificidades culturais. 

Este artigo procura, pois, centrar-se na viabilidade do discurso e da prática 

ambientalista, num quadro político múltiplo e porventura descontínuo, que 

alguns autores, abaixo referidos, ensaiam descrever através dos denominados 

modelos multinível de poder. O texto visa abordar a estrutura dos modelos de 

governação do ambiente atualmente postos em prática, suas implicações e seus 

resultados. 

 

2. Quadro teórico 
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2.1. A governação global 

A governação global é um conceito que pressupõe a superação da 

estrutura “anárquica” das relações internacionais, isto é, a criação de alguma 

ordem política para lá dos Estados, decorrendo, no mínimo, da cooperação entre 

eles e, numa visão mais profunda, da gestação de redes de interesses e 

eventualmente de comunidades políticas que superam a dimensão nacional. É, 

todavia, evidente que não existe no plano político global um governo, tampouco 

uma rede política institucionalizada com a densidade, a consistência, a 

amplitude, a hierarquia, o poder e a autoridade legitimada que os Estados têm. 

Daí que essa governação seja concebida como “governação sem 

governo” (Rosenau, 1992), uma espécie de ordem política mínima que vai 

operando a confluência de atores diversos, em torno de quadros de valores e de 

interesses partilhados. Também Anne Marie Slaughter et al. definiam 

governação como «todo o conjunto de normas formais e informais, de papeis e 

de relações que definem e regulam as práticas sociais dos Estados e de atores 

não estatais nos assuntos internacionais» (1998, p. 371; traduzido)1. 

Num mundo de multilateralismo e globalização tal ordem política 

corresponderá, pelo menos, a uma estrutura mínima necessária para que o 

redimensionamento económico, social, político e cultural associado à 

globalização se possa operar. O processo de globalização colocou os processos 

de interação humana perante a necessidade de transcender fronteiras. O 

multilateralismo criou uma estrutura horizontal de cooperação entre Estados. 

Para lá disso, transcender o papel dos Estados é, todavia, um desafio mais 

exigente e complexo, pois implica repensar a soberania nacional, enquanto 

exercício exclusivo de um poder político legitimado. Por outro lado, outros 

atores, não estatais, emergem e bem assim as práticas moldam-se não apenas 

por normas expressas e formais, mas também por regras informais mais ou 

menos consensualizadas (cf. Zürn, 2018). A panóplia de atores e de níveis de 

“governação” é vasta, como se explicará a seguir. 

 

2.2. A governação multinível 

Autores (cf. Enderlein, Wälti & Zürn, 2010; Hooghe & Marks, 2001, 2003; 

Zürn, 2020) têm desenvolvido o conceito de governação multinível para explicar 

o modelo que permite uma relativa difusão de autoridade política por diferentes 

níveis de poder, dispersando-se a partir do Estado para níveis territorialmente 

mais largos (regiões supranacionais ou mesmo para o plano global); ou mais 

limitados (infranacionais, isto é, regionais e locais, no que se designa 

normalmente de descentralização); ou mesmo “lateralmente” para a sociedade 

                                            
1 No original: «the formal and informal bundles of rules, roles and relationships that define and 
regulate the social practices of states and nonstate actors in international affairs». 
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civil (num movimento que associa à ideia de governação o setor privado, seja 

lucrativo ou não). 

Na génese, o modelo foi desenhado para explicar a estrutura da 

governação da União Europeia (UE) (Hooghe & Marks, 2001), mas pode e tem 

sido estendido a outros âmbitos. No plano da União Europeia, o modelo, com 

afinidades com outros de carácter formalmente federal, explica a 

desmultiplicação de funções de poder pelos níveis infranacional, nacional e 

supranacional. Este modelo europeu não tem, todavia, réplica, no plano 

internacional mais alargado. Aí verificam-se procedimentos formalmente 

ancorados em organizações internacionais intergovernamentais, ou decorrentes 

da “diplomacia de conferências” e sua capacidade de construção progressiva de 

convergências, porventura expressa em declarações políticas ou mesmo em 

compromissos internacionais formalizados (tratados). A sua implementação 

fica, contudo, em boa parte dos casos, a cargo dos Estados-Membros dessas 

organizações, não havendo na dimensão internacional, regra geral, um poder 

verdadeiramente vinculativo associado. Por outro lado, a ‘sociedade civil 

transnacional’ e mesmo o setor corporativo emergem como parceiros a 

considerar; no entanto, sem que se estruture uma rede hierárquica, ou sequer 

coerente, de distribuição de poderes, entre todos os atores. 

 

2.2.1. A variedade dos modelos multinível 

Estas considerações remetem à análise dos modelos multinível que tem 

sido realizada por diversos autores, conforme referido acima. Hooghe e Marks 

(2003) contrastam um modelo concêntrico e hierárquico de governação 

multinível, com um modelo mais lasso de autoridade e poder difusos, sem 

hierarquia clara e com sobreposições territoriais. Se o primeiro corresponde a 

uma superação do Estado central convencional, o segundo abre horizontes de 

pulverização desse modelo clássico, ao disputar alguns dos seus pilares de raiz, 

nomeadamente a territorialidade convencional, a hierarquia e inerente 

articulação de poderes e a exclusividade pública do poder político. 

Na análise desses dois autores, sintetizam-se diferentes contributos e 

debates em dois modelos de referência (cf. Fig. 1) que em boa medida dão forma 

a toda a discussão subsequente e que têm que ser encarados como modelos-

tipo de referência conceptual. 
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Tipo I Tipo II 

Jurisdições de caráter geral  Jurisdições orientadas para áreas 

de políticas específicas 

Jurisdições sem interceções 

territoriais 

Jurisdições com interceções 

territoriais 

Nº limitado de jurisdições/níveis Nº ilimitado de jurisdições/níveis 

Arquitetura de sistema/ Jurisdições 

tendencialmente permanentes 

Jurisdições tendencialmente 

flexíveis 

Fig. 1: Tipos de governação multinível 
(fonte: Hooghe & Marks, 2003: 236; adaptado) 

 

O tipo I da governação multinível congrega jurisdições abrangentes, no 

plano das áreas de políticas, como é atributo tradicional do governo de um 

Estado, sendo a diferença a da desmultiplicação dos níveis de decisão (menores 

e maiores que o Estado), mas tendo o todo o caráter de uma entidade política 

“integrada” e tendencialmente permanente, como também é apontado por 

Hooghe and Marks. Na medida em que a distribuição de competências pelos 

níveis terá que ser coerente e articulada, não há interceções territoriais, isto é, o 

modelo desenvolve-se “em ninho”, com uma estrutura (territorial) concêntrica e 

clareza de distribuição de competências. Tal implica, por outro lado, que o 

desdobramento em níveis seja relativamente limitado, para acautelar a 

viabilidade do todo. Por outro lado, segundo os autores, um certo sentido de 

comunidade (transnacional, supranacional) poderá emergir e reforçar a 

coerência do todo, mas impondo também algum limite, em termos de escala. 

Por outras palavras, dificilmente se verificará um sentido de comunidade política, 

ao nível global, por exemplo, mas não será impossível no nível regional 

supranacional, como será eventualmente o caso da União Europeia. Esta ideia é, 

no entanto, contestada por Zürn (2020), que entende dever o sentido comunitário 

ser separado da variável dimensão. 

O tipo II da governação multinível é claramente mais desafiador do 

pensamento político convencional (isto é, aquele que a construção do Estado 

normalizou). Nestes casos, as jurisdições orientam-se para áreas de políticas 

específicas, o que aproxima o modelo da conceptualização dos “regimes”, na 

teoria das relações internacionais (cf. Krasner, 1983). Esse foco temático 

significará, em termos de instituições formais, o surgimento de organizações 

especializadas por áreas de políticas e atuando não na lógica da governação de 

um dado território, mas na da governação dessa área temática de políticas. 

Assim, surgem organizações que se especializam em diferentes matérias (por 

exemplo, ambiente, ou desenvolvimento, ou saúde) e que reúnem membros (nas 

organizações intergovernamentais, Estados; nas organizações não 

governamentais, entidades coletivas ou pessoas singulares) interessados nessa 

área de governação, mas que poderão já não ser os mesmos, em outras 

organizações de áreas afins. Na prática e numa analogia gráfica, o modelo não 

é territorial e é policêntrico, podendo haver interceções e grupos diferentes de 
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Estados a articularem-se entre si, conforme as matérias em causa. O número de 

níveis é teoricamente ilimitado, já que decorrerá do número de áreas de políticas 

que possam emergir como relevantes para a governação internacional. Por outro 

lado, o modelo tem a flexibilidade inerente à sua orientação funcional e a própria 

estrutura durará mais ou menos conforme a pertinência ou ausência dela, de 

uma determinada área de políticas, não havendo pretensão de criação de uma 

entidade política estável e duradoura, no tempo e no espaço. 

 

2.2.2. Principais questões emergentes 

O cotejo da tipologia com a realidade das organizações internacionais e 

da governação internacional rapidamente mostra que a generalização que 

aquela comporta é ambiciosa, produzindo uma chave interpretativa do 

redimensionamento e adaptação das entidades e processos políticos, mas não 

um modelo dicotómico de classificação de organizações. Atente-se em alguns 

exemplos. A União Europeia é maioritariamente passível de descrição segundo 

o tipo I (foi a entidade originalmente visada pelo modelo I de Hooghe and Marks) 

mas apresenta algumas caraterísticas que tendem ao tipo II. Por exemplo, a 

célebre “geometria variável” da integração, em função de estádios de 

desenvolvimento e de opt outs negociados, introduz alguma confusão num 

modelo de inspiração concêntrica, ao deixar de fora de algumas políticas alguns 

Estados. No caso das Nações Unidas, a abrangência das áreas de atuação da 

organização confere “caráter geral” à sua jurisdição, pelo que tende ao modelo I; 

mas a sua dimensão global e as dificuldades de generalização e de articulação 

horizontal entre áreas de políticas colocam muitas dessas áreas no nível do 

modelo II, pela sua especialização temática e relativa autonomia. 

Outros aspetos são passíveis de discussão. A articulação vertical 

(distribuição de competências entre níveis) é uma matéria fundamental no 

modelo I. Mais uma vez, o exemplo da União Europeia ilustra algumas áreas de 

delimitação menos óbvia das jurisdições de cada nível (ou seja, de potencial 

sobreposição), no que respeita às chamadas competências partilhadas (artigo 

2º do TFUE). A articulação horizontal, no modelo II, é também uma questão 

relevante, na medida em que as áreas de políticas tendem a ter interceções (por 

exemplo, economia com ambiente) e essa coordenação revela-se necessária, 

embora nem sempre de fácil execução (cf. Morrison et al., 2019) – veja-se o 

exercício de transversalização de políticas que a agenda do desenvolvimento 

sustentável implica. Na leitura crítica dos modelos acima apresentados, Zürn 

(2020) considera que essa articulação horizontal confere ao modelo II também 

uma certa “arquitetura de sistema”. 

Acresce que a questão do exercício do poder sob autoridade legitimada 

abre outro campo de debate premente (Zürn, 2018). Quando o processo remete 

à atuação de “Estados-Membros”, em última análise é a legitimidade nacional 

(interna) que suporta a atuação internacional dos Estados; mas, o mesmo se não 
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aplica a organizações de sociedade civil, ou corporativas, dado o seu caráter 

privado. Por sua vez, as questões da participação política são também 

discutidas. Um modelo concêntrico pode incorporar duplamente processos 

ascendentes e descendentes de poder; mas um modelo policêntrico convida a 

uma governação em parceria com uma sociedade civil alargada, mas difusa. 

Frequentemente, é a legitimidade decorrente do output, ou seja, corroborada pela 

perceção da qualidade das políticas, que predomina, o que configura um modelo 

de legitimidade política bastante limitado. 

 

3. Os modelos multinível aplicados à governação do ambiente 

 
Viemos a Estocolmo, 50 anos após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, sabendo que algo tem 

que mudar. Sabendo que se não mudarmos, a tripla crise 

planetária da mudança climática, da perda de biodiversidade 

natural, da poluição e resíduos irá acelerar. Inger Andersen, 

Secretária-Geral da Conferência Estocolomo+50 e Diretora 

Executiva do PNUMA (UNEP, 2022: s/p)2. 

 

A “governação do ambiente” tornou-se uma expressão de uso comum, 

embora possa designar diferentes modalidades. Abaixo analisam-se, à luz dos 

modelos acima apresentados: i) a estrutura de governação do ambiente da União 

Europeia; ii) a estrutura da governação do ambiente na ONU decorrente da 

Conferência original de Estocolmo, ou seja, o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA/INEP); iii) a INECE (International Network for 

Environmental Compliance and Enforcement). Os três casos combinados não 

esgotam a governação do ambiente atual, mas documentam, 

comparativamente, os processos em curso, seu potencial e suas limitações. 

 

3.1. A governação do ambiente na União Europeia 

A estrutura política da União Europeia configura um modelo de 

governação concêntrica, como já foi referido. A área ambiental é uma das áreas 

de competências partilhadas (artigo 4.º do TFUE)3 entre a UE e os seus Estados-

Membros (à sombra dos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, 

cf. artigo 5.º do TUE). Tal significa que a atuação da União é subsidiária da 

atuação nacional e que apenas se justifica nos casos em que a decisão nacional 

seja manifestamente insuficiente para a dimensão/transversalidade do 

problema. Há um mecanismo de “controlo de subsidiariedade” pelos 

                                            
2 No original: «We came to Stockholm 50 years after the UN Conference on the Human 
Environment knowing that something must change. Knowing that if we do not change, the triple 
planetary crisis of climate change, nature and biodiversity loss, and pollution and waste will only 
accelerate». 
3 Exceciona-se a conservação dos recursos biológicos do mar que é competência exclusiva da 
União no âmbito da política comum de pescas (artigo 3.º do TFUE).  
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parlamentos nacionais que acompanha o processo legislativo europeu e que 

visa acautelar a definição da amplitude territorial da jurisdição. Na prática, a 

constatação da dimensão transnacional das questões ambientais tem sido 

intensa, pelo que a legislação da UE neste âmbito é hoje vasta (cf. Kingston, 

Heyvaert & Čavoški, 2017). 

A política de ambiente da União Europeia posiciona-se pois como uma 

política comum, ou seja, com um nível de decisão supranacional bastante 

alargado (cf. artigos 11.º, 191.º a 193.º do TFUE). Significa isto que a tomada de 

decisão sobre matéria ambiental supera em larga medida o nível nacional, 

embora impacte também, na sua implementação, os níveis territorialmente 

menores – o nacional e o infranacional – dado o seu caráter vinculativo. O 

processo decisório articula a representação dos governos nacionais (Conselho) 

com a representação dos povos (Parlamento Europeu) e implica a auscultação 

dos Comité Económico e Social (representantes da sociedade civil) e Comité das 

Regiões (representantes do nível infranacional). Para além disso, a preparação 

de legislação faz-se normalmente acompanhar de um processo consultivo 

extenso, conduzido nomeadamente pela Comissão Europeia. Sendo a área 

ambiental um âmbito de políticas fortemente mobilizador de entidades de 

sociedade civil e que toca muitos interesses do setor corporativo/empresarial, 

estas consultas revestem-se de particular importância. Por sua vez, a 

implementação das políticas contempla, frequentes vezes, o envolvimento de 

parceiros não governamentais (Selin, & VanDeveer, 2015a, 2015b). Acresce que 

as temáticas de caráter ambiental também já foram alvo de iniciativa legislativa 

cidadã (artigo 11.º do TUE; União Europeia, s/d), o que testemunha de um 

mecanismo ascendente no debate político legislativo, apesar das limitações que 

lhe possam ser apontadas (Greenwood, 2018). 

Estamos, pois, perante uma área de atuação da entidade supranacional 

que se explica dentro do modelo territorial concêntrico. O resultado tem sido 

uma uniformização e harmonização legislativas nesta área temática em toda a 

UE, tendo-se criado uma rede densa de política ambiental, que alguns 

consideram coerente, coesa e ambiciosa (Orsini & Kavvatha, 2021). Atualmente, 

a agenda política da UE reflete claramente as preocupações ambientais, 

nomeadamente com a proposta da Comissão vertida no Pacto Ecológico 

Europeu (Comissão Europeia, 2019) e subsequente 8.º Programa de Ação em 

matéria de Ambiente (Decisão (UE) 2022/591). Na própria execução dos termos 

dos acordos internacionais sobre ambiente de que a UE é parte, a Organização 

ocupa um lugar cimeiro, na capacidade de incorporação desses compromissos 

nas suas políticas – nomeadamente os compromissos decorrentes do Acordo 

de Paris de 2015. 

 

3.2. A governação do ambiente nas Nações Unidas 
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Por comparação com a UE, nas Nações Unidas o modelo de governação 

do ambiente não tem, por imperativo da própria natureza e extensão da 

Organização, a mesma capacidade vinculativa, quer no que respeita à adoção de 

normas, quer à sua implementação. A ONU é uma organização internacional 

global intergovernamental e, por isso, depende substancialmente dos 

posicionamentos dos seus Estados-Membros. Por sua vez, o ambiente não é 

uma matéria incluída na Carta das Nações Unidas; é uma área temática que 

emergiu por via da diplomacia de conferências, nomeadamente a fundadora 

Conferência de Estocolmo de 1972 (Haas, 2002). 

É certo que a ONU tem tido, na sequência, um papel impulsionador 

fundamental, na criação de acordo multilaterais (Informea, s/d), os quais vêm 

contribuindo para a progressiva definição de um “consenso” internacional sobre 

o ambiente, o qual, mesmo podendo ser considerado um instrumento brando 

(soft power), tem o peso da socialização internacional e da persistência, ou seja, 

cria um diálogo internacional e uma “pressão” progressiva para a tomada de 

consciência pública sobre os problemas ambientais e subsequente adoção de 

políticas (Pattberg & Zelli, 2016). A lista dos acordos multilaterais sobre o 

ambiente engloba atualmente mais de 1100 acordos, a que se juntam uns 1500 

acordos bilaterais (Informea, s/d). Todavia, a adoção e ratificação desses 

acordos depende dos Estados e esse processo pode ser moroso; por outro lado, 

configura uma “geometria variável” de sobreposições parciais dependendo dos 

Estados-parte de cada acordo, o que é conforme à caraterística do modelo II, 

descrita acima. 

Do ponto de vista da institucionalização formal, a Conferência de 

Estocolmo resultou na criação de uma estrutura interna à ONU que passou a 

tutelar esse âmbito de políticas – o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA/UNEP), estabelecido logo em 1972. No entanto, este não 

constitui uma agência autónoma (como por exemplo a Organização 

Internacional do Trabalho ou a Organização Mundial do Comércio) no sistema 

das Nações Unidas, mas sim uma estrutura funcional interna, na dependência 

hierárquica da Assembleia Geral (AG) e do Conselho Económico e Social (UNEP, 

s/d).  Alguns autores (cf. Biermann & Bauer, 2019) têm argumentado que a 

autonomização de uma agência ambiental resultaria em reforço da área, mas tal 

não aconteceu até hoje. Em 2012, na sequência da Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), foi criada a Assembleia 

das Nações Unidas para o Ambiente (UNEA), um corpo intergovernamental em 

que têm assento todos os membros da AG e que funciona como instância 

decisória para o PNUMA, reforçando assim a consistência da tomada de decisão 

intergovernamental sobre matérias ambientais (UNEA, s/d). 

No que concerne à relação horizontal entre políticas, é patente nos planos 

de ação do PNUMA a noção da complexidade e da transversalidade das políticas 

ambientais (UNEP, 2021a). Essa dimensão está também presente no seu 
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envolvimento na monitorização de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 

respetivos indicadores – embora o próprio relatório de progresso do UNEP 

assinale ainda limitações, na transversalização da leitura “ambiental” dos ODS 

(UNEP, 2021b). 

Do ponto de vista da relação com a sociedade civil, o PNUMA assume uma 

função de liderança, difusão e promoção dos direitos ambientais e do direito 

ambiental, procurando promover a disseminação de informação e o 

estabelecimento de parcerias com a sociedade civil, no quadro das estruturas de 

governação multinível (UNEP, s/d). 

Ou seja, a ONU configura uma OI cuja jurisdição por vasta, é de caráter 

geral: não sendo o PNUMA uma agência autónoma, não corresponde 

integralmente ao tipo II dos modelos multinível acima; no entanto, a sua 

especialização temática e a variação da adesão aos acordos internacionais 

sobre o ambiente por parte dos Estados-Membros da ONU, conforme referido, 

configuram um regime internacional do ambiente algo instável, policêntrico e 

descontínuo. De todo o modo, o foco é temático, muito mais que territorial, o que 

coloca estes processos em boa medida à sombra do modelo II enunciado. 

 

3.3. INECE: uma rede informal 

A International Network for Environmental Compliance and Enforcement 

(INECE), fundada em 1989, é uma rede temática composta por reguladores 

ambientais, investigadores, promotores públicos, juízes, funcionários de 

organizações ambientais, funcionários de alfândega, polícia, organizações não 

governamentais, membros da academia, dos media e do sector empresarial 

(INECE, 2022). A Rede apresenta-se como parceria entre os setores privado e 

público. A sua composição denota a diversidade dos seus parceiros, remetendo 

ao papel das redes na governação internacional. O seu foco é a promoção da 

observância e da aplicação do direito ambiental nacional e dos acordos 

ambientais multilaterais. Para tal, visa reforçar a capacidade do ciclo regulador 

para garantir essa observância; e promover transversalmente a sensibilização 

para a importância do cumprimento das normas ambientais.  A rede atua nos 

níveis local, nacional, regional e internacional, mas o seu foco é claramente 

temático. Nos seus órgãos de governação, inclui representantes dos diferentes 

níveis geográficos, mas também dos diferentes setores envolvidos e das 

diferentes partes interessadas nela associadas. Não tendo a dimensão de uma 

organização internacional propriamente dita, ela faz a ponte entre o público e o 

privado, através de diferentes níveis geográficos de governação, focando-se na 

promoção do direito ambiental (Basel Convention, 2012; ELI, 2021). Como tal, 

não só ilustra a diversidade de atores presente na governação multinível, como 

remete ao seu modelo II, dado o foco claramente temático e funcional – 

promover a aceitação e execução do direito ambiental, através da ação dos 

diferentes atores envolvidos nesse processo. 
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4. Conclusão 

Em suma, do aduzido acima algumas ideias fundamentais emergem 

sobre a governação global do ambiente, suas implicações e seus resultados. A 

tendência para a progressiva “consensualização” de um “regime” internacional 

do ambiente, baseado na diplomacia de conferências, na negociação 

internacional, no direito internacional e em algumas organizações formais é 

visível. Esse “regime” vai, progressivamente, dando frutos, nomeadamente pela 

especialização temática conseguida; mas a sua cobertura territorial, ainda que 

vasta, é descontínua e apresenta áreas de maior e de menor observância. 

É notória também a participação da sociedade civil, doméstica e 

transnacional, nos processos da governação do ambiente; também o setor 

empresarial/corporativo está presente. As redes informais e as articulações 

entre os setores público e privado testemunham desse processo. Todavia a 

legitimação das políticas faz-se ainda formalmente ao nível nacional (com 

exceção da UE, onde o PE assume um papel de legitimidade supranacional). 

A capacidade de implementação do regime ambiental é relativamente 

baixa, dependendo em boa parte do soft power das OI. Esta caraterística é bem 

diferenciada na UE, onde uma estrutura de hierarquia concêntrica de poderes e 

o recurso a instrumentos vinculativos potenciam a ação ambiental da União 

como um todo, conforme decorre do modelo I. 

As articulações horizontais, entre áreas temáticas de políticas com 

afinidades, existem, mas não são sistemáticas (mais uma vez a realidade 

política da UE diverge, dada a sua arquitetura sistémica, o que lhe permite 

reforçar relações horizontais), o que confirma caraterísticas do modelo II. Os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são, deste ponto de vista, um 

exercício ambicioso e os seus resultados terão que ser lidos também pela 

capacidade de transversalização de critérios de sustentabilidade ambiental. 

No conjunto da governação global, a desterritorialização das políticas 

está em curso, prevalecendo a especialização temática. De facto, os modelos I 

e II de governação multinível permitem identificar processos de governação que 

de outro modo poderiam ficar na sombra dos modelos tradicionais. Se a lógica 

de supranacionalização política da UE mantém uma âncora territorial muito forte 

(concentricidade e distribuição de competências), o modelo II permite captar um 

processo mais subtil de governação que contribui para a governação global do 

ambiente. Eventualmente, andará associada maior eficácia e maior facilidade de 

legitimação à governação europeia, mas a comparação com a governação do 

modelo II é falaciosa, justamente porque não seria possível generalizar o mesmo 

grau de vinculação, densidade e concentricidade à esfera global. Os dois 

modelos precisam de ser entendidos como complementares e não alternativos. 

O regime internacional do ambiente é produto dos dois e constitui uma 
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esperança para a superação dos problemas ambientais inerentes ao 

Antropoceno. 
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Resumo 
O termo «Antropoceno», utilizado para descrever a época em que a atividade humana ameaça as 
estruturas geológicas e a biosfera do planeta, tornou-se um conceito chave para os estudos 
ecocríticos, norteando a análise de narrativas que abordem as interações humanas com o 
ambiente e suas consequências ecológicas, políticas, econômicas e sociais. No campo literário, 
a distopia é o gênero frequentemente utilizado pela ficção climática para representar as 
repercussões provocadas por ações antropogênicas nos ecossistemas terrestres. Os contos 
«The night drinker», de Luis Alberto Urrea e «The good plan», de Mikael Awake, potencializam tais 
reflexões ao focarem em cenários distópicos decorrentes das alterações climáticas. Suas 
narrativas ensejam um enfrentamento das tensões provocadas pelas questões ambientais e 
sociais presentes no cotidiano dos leitores e abrem espaços para respostas críticas em face das 
realidades hostis que emergem do Antropoceno. 
 
Palavras-chave: Antropoceno; Mudança Climática; Ficção climática; Distopia. 
 
 
Abstract 
The term «Anthropocene», used to describe the epoch when human activity threatens the planet’s 
geological structures and biosphere, has become a key concept for ecocritical studies, guiding 
the analysis of narratives that address human interactions with the environment and their 
ecological, political, economic, and social consequences. In the literary field, dystopia is the genre 
often used by climate fiction to represent the repercussions caused by anthropogenic actions on 
terrestrial ecosystems. The short stories «The night drinker» by Luis Alberto Urrea and «The night 
drinker» by Mikael Awake enhance such reflections by focusing on dystopian scenarios arising 
from climate change. Their narratives enable us to confront the tensions provoked by 
environmental and social issues in the readers’ daily lives and open spaces for critical responses 
in face of the bleak realities emerging from the Anthropocene. 
 
Keywords: Anthropocene; Climate change; Climate fiction; Dystopia. 

 

 

1. A conscientização sobre os danos ambientais provocados pela ação humana 

não é uma prerrogativa contemporânea. Lewis e Maslin (2018, p. 23-25) 

observam que isso já ocorria no século dezessete: John Evelyn, intelectual inglês, 

escreveu ao Rei Charles II sobre a intensa poluição que afetava a cidade de 

Londres em 1661 e propunha o plantio de árvores como solução para reduzir a 

poluição do ar. Stephen Hales, cientista inglês, estabeleceu uma correlação entre 

o desmatamento e alterações climáticas em Vegetable Staticks, publicado em 

1727. No século 19, alertas sobre o risco de desertificação provocado pelo 



Vaticínios de ficção climática contemporânea sob a égide do Antropoceno 

64 

desmatamento e exploração desenfreada de recursos naturais tornaram-se 

frequentes, ainda que ignorados. Na esteira da Revolução Industrial, Engels 

apontou a busca incessante do lucro, premissa fundamental do sistema 

capitalista, como uma das principais causas da devastação ambiental.  

Nos séculos XX e XXI, a constatação de que as atividades humanas estão 

diretamente relacionadas aos desequilíbrios ecológicos e suas maléficas 

consequências para o planeta foi, e é, amplamente registrada, principalmente no 

período pós-Segunda Guerra. O livro seminal de Rachel Carson, Primavera 

silenciosa (1962), chamou a atenção do mundo para a maneira como 

ecossistemas inteiros foram duramente afetados em nome da maximização da 

produção agrícola. A utilização sistemática dos recursos do planeta para atender 

às crescentes demandas de consumo, tanto no Ocidente capitalista, quanto no 

bloco socialista (e mesmo após a sua derrocada), impactou profundamente a 

biosfera.  

É nesse contexto que a concepção do Antropoceno toma forma, 

desencadeada pela célebre frase enunciada por Paul Crutzen no painel do IGBP 

em 2000 (Crutzen & Stoermer, 2000). Diante das drásticas mudanças causadas 

pela ação humana, dentre elas a massiva emissão de gases de efeito estufa, 

Crutzen ponderou que não mais estávamos no Holoceno, a época geológica 

iniciada há cerca de onze mil e setecentos anos, desde o fim da última era glacial, 

mas no Antropoceno, uma época que enfatiza «o papel central da humanidade 

na geologia e ecologia» do planeta. O termo é controverso e sua nomenclatura é 

intensamente debatida (Moore, 2016; Haraway, 2016; Crist, 2013) quanto aos 

seus aspectos ideológicos, políticos e científicos e suas reverberações nas 

humanidades (Lorimer, 2017), porém, tornou-se uma espécie de umbrella term 

para abarcar as discussões envolvendo as questões ambientais, as condições 

do planeta e o futuro de todos que o habitam.  

Desde o surgimento da Ecocrítica como um campo transdisciplinar, 

notadamente a partir dos anos 90, narrativas literárias que lidam, explicitamente 

ou não, com questões ecológicas e ambientais, foram escrutinadas para se 

verificar como «as artes da imaginação e o seu estudo (...) podem contribuir 

significativamente para a compreensão dos problemas ambientais: as múltiplas 

formas de ecodegradação que afligem a Terra hoje» (Buell et al, 2011, p. 418)1.  

Assim, como observou Clark (2011, p. 8), a Ecocrítica não se configura apenas 

como mais uma perspectiva sobre a crítica literária, mas  

compõe a arena de uma excitante e imponderável interseção de 

questões, disciplinas intelectuais e políticas. Sua força potencial não 

deve ser apenas mais um subconjunto da crítica literária, situado 

                                            
1 As traduções de textos em língua estrangeira são de minha autoria e responsabilidade. 
No original: «(...) the arts of imagination and the study thereof (...) can contribute significantly to 
the understanding of environmental problems: the multiple forms of ecodegradation that afflict 
planet Earth today» (Buell et al, 2011, p. 418). 
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dentro de suas fronteiras institucionais, mas um trabalho provocador, 

tanto com análises literárias quanto com questões que são 

simultânea, mas obscuramente, questões de ciência, moralidade, 

política e estética.2 .  

 

Essas interfaces levam a um necessário embaralhamento das fronteiras entre 

as ciências sociais, naturais e humanidades, mesclando seus discursos para 

ampliar nossa compreensão das complexas conexões entre construções 

socioculturais e questões científicas, ecológicas e ambientais. 

A narrativa literária é um dos espaços em que essas interseções ocorrem, 

uma vez que obras de ficção também exploram as formas como nos 

relacionamos com o mundo não humano ao nosso redor. Os estudos ecocríticos 

tornaram-se, assim, uma orientação para a análise e discussão de temáticas 

ambientalistas e ecológicas, tecendo uma rede de relações com diversos 

campos do conhecimento. É nesse âmbito que os estudos literários ecológica e 

ambientalmente orientados propõem teorias e formas de análise para as 

questões levantadas pelas «narrativas do Antropoceno», as quais discutem, sob 

diversas perspectivas, como os impactos da atividade humana na geologia e 

ecologia do planeta adquirem contornos ameaçadores e destrutivos. As 

alterações climáticas de causas antropogênicas fazem parte desse cenário.  

A mudança climática, segundo o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), é uma «mudança no estado do clima que pode ser 

identificada (por exemplo, usando testes estatísticos) por mudanças na média 

e/ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste por um período 

prolongado, normalmente décadas ou mais»3 (IPCC, 2012. p. 556) e essa 

variação pode ocorrer devido a causas naturais ou antropogênicas. A queima de 

combustíveis fósseis, por exemplo, promoveu um aumento na temperatura 

global da superfície como resultado da emissão acelerada de gases de efeito 

estufa (GEE) na atmosfera (Maslin, 2014, p. 7), provocando efeitos como a 

elevação do nível dos mares e riscos de inundação das áreas costeiras do 

planeta, a uma incidência maior de furacões, tornados e tsunamis, secas severas 

ou tempestades, entre outros desastres. 

Nos anos oitenta, uma conscientização mais aguda sobre a mudança 

climática e seus efeitos tornou-se uma nova preocupação dentro do imaginário 

ambiental, somando-se ao perigo nuclear, à poluição e à degradação ambiental. 

                                            
2 No original: «(...) makes up the arena of an exciting and imponderable intersection of issues, 
intellectual disciplines and politics. Its potential force is to be not just another subset of literary 
criticism, situated within its given institutional borders, but work engaged provocatively both with 
literary analysis and with issues that are simultaneously but obscurely matters of science, 
morality, politics and aesthetics» (Clark, 2011, p. 8). 
3 No original: «change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical 
tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties and that persists for an 
extended period, typically decades or longer» (Field et al., 2012. p. 556). 
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Embora a maioria dos cientistas e ambientalistas concordem que as 

temperaturas globais estejam aumentando, o fato é que «muitas das 

consequências ecológicas e sociais que resultarão desta mudança são 

extremamente difíceis de prever, especialmente para determinadas regiões e 

locais»4 (Heise, 2008, p. 205). Esse grau de incerteza quanto ao futuro ocupou a 

cena literária quando os escritores começaram a explorar as consequências da 

mudança climática por meio de vários gêneros. No início do novo século, 

segundo Johns-Putra, «houve um aumento real dos compromissos literários 

com a mudança climática, e pesquisadores e estudiosos da literatura têm estado 

ocupados explorando tanto esses textos quanto o conceito de mudança 

climática como um fenômeno cultural» (2016, pp. 1-2)5. A ficção climática 

abrange as várias manifestações com esse foco. Dentre elas, o gênero distopia 

é frequentemente explorado, com narrativas que enfatizam visões apocalípticas 

e sombrias de um planeta devastado pelas consequências da mudança 

climática. Eric Otto (2012, p. 5) categoriza tais narrativas como «ecodistopias», 

e estas, ao retratarem «mundos assustadores,» nos alertam sobre como 

afetamos o ambiente agora e como refletir sobre seus impactos.  

A coletânea 2040 A. D, publicada em 2019 pela McSweeney Quarterly, 

contém histórias que coadunam com essa perspectiva. Claire Boyle, em sua 

«Nota do Editor», chama a atenção para uma das conclusões do relatório sobre 

o clima elaborado pelas Nações Unidas em 2018: a chegada do «ponto de não 

retorno». Esse seria o ano após o qual, mesmo com a adoção de medidas 

políticas mais assertivas para a diminuição das emissões de carbono, não seria 

suficiente para atingirmos os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris, o que 

resultaria na elevação da temperatura do planeta e nas consequentes alterações 

climáticas e seus impactos ambientais. Segundo o relatório, esse ponto poderia 

ser atingido em 2040, se os atuais índices de aumento da temperatura global 

fossem mantidos. Diante desse cenário ameaçador, a revista comissionou 

escritores de diversas nacionalidades para imaginarem o mundo em 2040 sob 

essas condições. O projeto contou com a parceria do Conselho de Defesa dos 

Recursos Naturais (NRDC), uma ONG ambiental americana, cujos colaboradores 

orientaram cada autor quanto aos aspectos científicos das diversas ocorrências 

climáticas, resultando em dez contos que se passam em diferentes espaços do 

planeta e que abordam eventos climáticos específicos, como a destruição de 

corais, crise de refugiados devido às alterações das condições climáticas, 

inundações e ondas de calor, entre outras repercussões. Adam Trexler (2015, p. 

9) ressalta que, «[a]té hoje, quase toda a ficção antropocênica aborda a tensão 

                                            
4 No original: «many of the ecological and social consequences that will follow from this change 
are extremely difficult to predict, especially for particular regions and locales» (Heise, 2008, p. 
205).   
5 No original: «(...) there has been an actual increase in literary engagements with climate change, 
and literary scholars have been busy exploring both these texts and the concept of climate 
change as a cultural phenomenon» (Johns-Putra, 2016, pp. 1-2).  
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histórica entre a existência de um aquecimento global catastrófico e o fracasso 

no dever de agir. Sob essas condições, a ficção ofereceu um meio para explicar, 

prever, implorar e lamentar»6. As representações de mundos distópicos 

engendrados pela mudança climática dos dois contos aqui discutidos, «The 

night drinker» e «The good plan», reverberam tal afirmação. 

 

2. «The night drinker», do autor mexicano-americano Luis Alberto Urrea, inicia a 

narrativa expondo um cenário de catástrofes e privações provocadas por 

eventos relacionados ao clima:  

Naqueles anos, o Único Mundo, Ce Anahuac como os Astecas lhe 

chamavam, estava a morrer de febre. O mundo era tão quente que as 

borboletas monarca facilmente pegavam fogo nas nossas 

montanhas. Assim que as baleias morreram, os oceanos rastejaram 

para a costa mais rapidamente do que os cientistas tinham previsto. 

Vieram à terra como seres vivos insidiosos, enchendo as terras baixas 

e afogando os portos. Muitas culturas pereceram lá em baixo; o 

planalto mexicano a nossa volta estava a salvo das inundações 

oceânicas, mas não da seca (Urrea, 2019, p. 49).7 

 

O narrador é Joaquim Hernandez III, um historiador que testemunha os 

acontecimentos e deixa um relato intitulado «Uma crônica dos últimos dias de 

Tenochtitlan, erguida sobre o lago Texcoco, conhecida como Cidade do México, 

lar dos antigos deuses»8, encontrado em 2045 nas ruínas de Iztapalapa, como 

explicado na segunda epígrafe que antecede a narrativa (a crônica de 

Hernandez). O fato de ele se apresentar como testemunha dos acontecimentos 

e historiador não deixa de conferir certa autoridade ao seu relato, e isso se torna 

importante ao final do conto, quando sua narrativa se apresenta mais fantástica 

do que realista. A visão do discurso histórico como verdade oficial que se atém 

aos fatos acontecidos foi devidamente questionada por Foucault em A ordem do 

discurso ([1971] 1996), onde argumenta que os discursos (dentre eles o 

histórico) também são organizados a partir das perspectivas ideológicas de 

quem os produz. Já para Hayden White, a forma como os historiadores dão 

forma a fatos históricos específicos tem a ver com a sua capacidade de 

                                            
6 No original: «[t]o date, nearly all Anthropocene fiction addresses the historical tension between 
the existence of catastrophic global warming and the failed obligation to act. Under these 
conditions, fiction offered a medium to explain, predict, implore, and lament» (Trexler, 2015, p. 9). 
7 No original: «In those years, the one world, Ce Anahuac as the Aztecs called it, was dying of 
fever. The world was so hot that monarch butterflies easily caught fire in our mountains. Once 
the whales died, the oceans crawled onto the shore faster than the scientists had predicted. They 
came ashore like insidious, living beings, filling the lowlands and drowning the ports. Many crops 
perished down below; the Mexican plateau around us was safe from ocean flood, but not from 
drought» (Urrea, 2019, p. 49).  
8 No original: «A chronicle of the last days of Tenochtitlan, built on Lake Texcoco, known as 
Mexico City, home of the ancient gods. 2040 A.D.» (Urrea, 2019, p. 49).  
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estabelecer uma estrutura de enredo para esses acontecimentos, conferindo-

lhes algum significado. A narrativa histórica é a construção linguística de um 

determinado acontecimento, e tal (re)construção, envolvendo o conjunto de 

relações imanentes ao acontecimento, «existe apenas na mente do historiador 

que reflete sobre eles» e não nos próprios acontecimentos (White, 1992, p. 404).9 

A visão pós-modernista de White embaralha os limites entre história e literatura, 

uma vez que as narrativas históricas dependem da figuração «para lhes dar o 

aspecto da coerência» (1992, p. 406)10 e, portanto, pertencem ao mesmo 

domínio da literatura. Tal perspectiva liberta o historiador do rígido compromisso 

de relatar «como as coisas realmente são» (1992, p. 407)11: as versões históricas 

dos acontecimentos são as que os historiadores querem que acreditemos.  

É o que podemos constatar na narrativa de Hernandez à medida que sua 

crônica é apresentada ao leitor. Além das ondas de calor, secas e inundações, a 

narrativa inclui deslocamentos humanos em massa e erupções vulcânicas 

colossais. Conforme as condições de vida pioram, tanto na Cidade do México 

quanto no mundo, Hernandez relata também as várias tentativas da cidade de 

se adaptar e tentar mitigar os impactos causados: os imigrantes são acolhidos, 

as emissões de carbono diminuem, milhares de árvores são plantadas. Porém, 

tais medidas não foram suficientes para conter outros eventos impulsionados 

pelo desequilíbrio climático, como as inundações e as erupções. A narrativa 

sobre a erupção dos vulcões Popocatepetl e Iztaccihuatl12, ambos nas 

proximidades da Cidade México, provê imagens dantescas da catástrofe e seus 

impactos:  

Quando Popo entrou em erupção, foi uma explosão que estilhaçou o 

topo da terceira montanha e bombardeou a cidade com mísseis de 

rochas flamejantes (...) Então sua noiva, a grande Iztaccihuatl (A 

mulher branca) escolheu morrer com seu amante e entrou em 

erupção pouco depois. (...) Ela nos repreendeu como uma mãe 

enlouquecida. A terra se avolumou à medida que o fluxo piroclástico 

de cinza fervente asfixiou e queimou comunidades inteiras, e a lava 

levantou tsunamis de fogo, e o solo sob nossos pés transformou-se 

em ondas que derrubaram até mesmo a catedral da Virgem de 

Guadalupe. Nossas torres caíram (Urrea, 2019, p. 55).13  

                                            
9 No original: «exist[s] only in the mind of the historian reflecting on them» (White, 1992, p. 404).  
10 No original: «to give them the aspect of coherence» (White, 1992, p. 406). 
11 No original: «the way things really are? (White, 1992, p. 407). 
12 Na mitologia azteca, Popocatepetl e Iztaccihuatl foram amantes que não puderam ficar juntos 
em vida. Após suas mortes, provocadas pelo desgosto da separação, os deuses cobriram-lhes 
de neve e os transformaram em montanhas. Ambos cospem fogo sobre a terra como forma de 
manifestar sua ira pela perda do amado.  
13 No original: «When Popo erupted, it was an explosion that shattered the top of the third 
mountain and bombarded the city with missiles of burning rock. (...) Then his bride, the great 
Iztaccihuatl (The White woman) chose to die with her lover and erupted shortly after. (...) She 
scolded us like a mother gone mad. The earth heaved as the pyroclastic flows of boiling ash 
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O paroxismo resultante dessas catástrofes termina por forjar uma resposta 

humana centrada na superstição religiosa, por meio do retorno do culto aos 

antigos deuses das populações que habitavam a região da Mesoamérica, que 

encampava os territórios do sul do México, Guatemala, El Salvador e Belize, além 

de porções da Nicarágua, Honduras e Costa Rica.  

O panteão das culturas pré-colombianas Azteca e Maia acolheu inúmeros 

deuses, a maioria deles demandando sacrifícios de seus seguidores. A 

personagem Hermanito Jorge, amigo de Joaquin Hernandez, emerge na 

narrativa como um catalizador dessa visão. Em face de uma cidade (e de um 

planeta) que enfrenta a extinção devido aos imensos equívocos dos humanos 

na sua relação com o ambiente, somente uma divindade poderá restaurar o 

equilíbrio do mundo. Hermanito é um influencer e sua mensagem ecoa nas 

pessoas que leem seu jornal e assistem a seu vlog. Sobre ele, Hernandez 

observa: «[c]omo eu, ele era uma espécie de historiador. À medida que o clima 

mudava, o mesmo acontecia com os podcasts e o Chayo feed. No crescente 

vazio de liderança política, as pessoas estavam procurando orientação. 

Hermanito Jorge ofereceu soluções que estimularam suas emoções» (Urrea, 

2019, p. 58)14 .  

É nesse contexto que Hermanito articula e fomenta o retorno do culto ao 

deus Xipe Totec, que ele abrevia para «XT». Xipe Totec, como informa Hernandez 

em sua narrativa, é o «[d]eus da colheita. Também conhecido como O Esfolado. 

O Deus Esfolado. O Pai do Sofrimento. E o Bebedor da Noite» (Urrea, 2019, p. 

62)15. Xipe Totec é uma divindade poderosa na cultura Azteca. Possuía seu 

próprio templo e seu culto incluía o sacrifício da vítima, a retirada de seu coração 

e de sua pele, a qual um xamã usava como uma vestimenta para personificar o 

deus (Miller e Taube, 1997, p. 76). É «uma divindade agrária, o «Senhor da Terra», 

o objeto de um culto referente à renovação da vegetação na primavera» 

(Neumann, 1976, p. 254).16 Essas características são as que interessam a 

Hermanito e seus milhares de seguidores: a terra degradada precisa ser 

renovada. A colheita precisa ser restaurada, mesmo que o preço a pagar seja o 

sangue do sacrifício. Se as ações humanas já não conseguem fazer a terra 

renascer, então que isso ocorra por meio de uma divindade, um verdadeiro 

«Senhor da Terra», já que os humanos se mostraram incapazes de cumprir esse 

                                            
asphyxiated and burned whole communities, and lava raised tsunamis of fire, and the ground 
beneath our feet became waves that toppled even the cathedral of the Virgin de Guadalupe. Our 
towers fell» (Urrea, 2019, p. 55).  
14 No original: «[l]ike me, he was a kind of historian. As the climate shifted, so did the podcasts 
and the Chayo feed. In the growing vacum of political leadership, people were seeking guidance. 
Hermanito Jorge offered solutions that fed their emotions» (Urrea, 2019, p. 58). 
15 No original: «[t]he God of the Harvest. Also known as the Flayed One. The Skinned God. Father 
of Suffering. And the Night Drinker» (Urrea, 2019, p. 62).  
16 No original: «an agrarian deity, a ‹Lord of the Earth,› the object of an agricultural cult with respect 
to the renewal of vegetation in the spring» (Neumann, 1976, p. 254).  
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papel a contento. Nosso antropocentrismo culminou na destruição da terra, 

então, a retomada de uma visão teocêntrica por meio da ressurreição dos 

«antigos e terríveis deuses» (Urrea, 2019, p. 62) coloca-se como alternativa para 

a restauração e para evitar a aniquilação. É nessa visão, segundo Hernandez, que 

Hermanito acredita: que «a ferocidade das antigas religiões [é] uma forma de 

graça futura» (Urrea, 2019, p. 62). 17 Não por acaso, ele cria um «chamamento» 

em suas redes para Xipe Totec que instiga seguidores: «XT retornou. XT colhe 

sua safra. XT para uma nova pele. XT é o sagrado bebedor da noite» (Urrea, 2019, 

p. 57).18  

Ao analisar como lidamos com a catástrofe, Hernandez afirma que «a 

degradação do planeta não é simplesmente uma conflagração científica ou 

ecológica, mas também uma erosão da mente humana. A própria razão 

incendeia-se e queima» (Urrea, 2019, p. 54)19. Como o planeta, adoecemos e 

alucinamos. Em uma observação semelhante, Adeline Johns-Putra (2016, p. 12) 

alega que «o Antropoceno tornou-se útil na crítica às alterações climáticas para 

significar não apenas como os seres humanos se tornaram agentes geológicos, 

mas como a destruição humana, tanto da civilização como do ambiente, gerou 

uma crise existencial e alterou radicalmente a ontologia e epistemologia 

humanas, ou seja, os nossos modos de ser e de saber»20 (Johns-Putra, 2016, p. 

12). É no cenário apocalíptico imaginado por Urrea e narrado por Joaquin 

Hernandez em «The night drinker» que Xipe Totec ressurge, através das fissuras 

sociais e econômicas amplificadas pela não mitigação dos impactos das 

alterações climáticas. Como as pessoas perdem a fé na capacidade humana de 

superar o extermínio, elas se voltam ao ritual e à superstição como formas de 

escape e salvação em um mundo que se despedaça.  

 

3. O segundo conto, «The good plan», do escritor afro-americano Mikael Awake, 

aborda a questão dos refugiados da mudança climática. Em «The night drinker», 

por exemplo, ela é explicitamente colocada. As hordas de pessoas que invadem 

as terras mexicanas deslocam-se fugindo das catástrofes que ocorrem devido 

às alterações climáticas. Terremotos e inundações transformam o oeste dos 

Estados Unidos em ruínas, obrigando os «gringos» a ultrapassarem a fronteira 

com o México. Hernandez comenta o quão divertido é observar que «as partes 

do grande muro da fronteira ainda acima da água foram usadas para amarrar os 

                                            
17 No original: «the ferocity of the old religions was a form of ghlastly future grace» (Urrea, 2019, 
p. 62). 
18 No original: «XT has returned. XT reaps his harvest. XT for the new skin. XT is the sacred night 
drinker» (Urrea, 2019, p. 57).  
19 No original: «the degradation of the planet is not simply a scientific or ecologic conflagration, 
but also an eroding of the human mind. Reason itself catches fire and burns» (Urrea, 2019, p. 54).  
20 No original: «the Anthropocene has become useful in climate change criticism to signify not 
just how humans have become geological agents but how human destruction of both civilization 
and environment has engendered an existentialist crisis and radically altered human ontology 
and epistemology, that is, our ways of being and knowing» (Johns-Putra, 2016, p. 12). 
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barcos de catadores e dos ilegais» (Urrea, 2019, p. 50).21 Haitianos, hondurenhos, 

salvadorenhos, brasileiros e até caminhantes vindos da Eritreia procuram as 

terras altas. «Seca e marés e desespero empurram as pessoas» (Urrea, p. 2019, 

p. 50). 22 Esse cenário também parece ser o que desencadeia a crise migratória 

em «The good plan», apesar da história não colocar o tema de forma explícita. 

Na narrativa, o leitor percorre, com o narrador em primeira pessoa, o que ele 

escolhe revelar ou ofuscar sobre a experiência de um refugiado.  

É interessante observar que, de todas as histórias de 2040 A.D, «The good 

plan» é a única que não tem seu espaço físico claramente definido no mapa 

mundi que inicia a coletânea. Enquanto «The night drinker» tem sua localização 

fixada na Cidade do México, a de «The good plan» aponta para um espaço que 

envolve parte da Etiópia, do Sudão e da Eritreia, mas com a observação de que 

os fatos ocorrem em «algum lugar do hemisfério norte».  Em diversos momentos, 

o narrador menciona que veio de um país que começa com a letra «e», mas já 

não consegue mais se lembrar do nome e cria outras alternativas, como 

«Escape», ou «Enemies» (inimigos). A narrativa de Awake revela a experiência 

dos refugiados climáticos através da exploração da memória e dos sentimentos 

de pertencimento nos espaços em que transitam, não dos espaços em si.  

O conto explora as nuances dos deslocamentos da personagem e sua 

reintegração física, emocional e psicológica em um cenário que, apesar de não 

ser explicitamente descrito, é claramente distópico. Há um marco temporal 

determinado por uma «Crise», na qual se percebe ser provocada por questões 

ambientais. Secas e inundações também ocorrem no mundo do protagonista, 

como enfatizado pela passagem em que ele revela por que decidiu migrar:  

No princípio, a Crise veio sem nome, levando nosso pai e seus 

campos, o gado e as promessas dos ancestrais, fazendo cada dia 

parecer mais longo que o anterior. Pensamos que isso poderia mudar 

quando minha irmã e eu nos tornamos Boas Pessoas, mas eles 

disseram que a Hadega nos acompanhava onde quer que fôssemos 

e puniram aqueles que nos resgataram no mar, trancafiando-os em 

campos diferentes dos nossos. (Awake, 2019, p. 79-80).23 

 

A ilustração de Allsbrok que inicia o conto mostra barcos de refugiados 

enfrentando um mar revolto e ameaçador. Ela reforça as inúmeras imagens das 

tentativas de migrantes conseguirem chegar aos continentes europeu ou norte-

                                            
21 No original: «the parts of the great border wall still above water were used to tie off the boats 
of floating scavengers and the undocumented» (Urreia, 2019, p. 50).  
22 No original: «Drought and tides and despair pushed the people» (Urrea, p. 2019, p. 50).  
23 No original: «At first, the crisis had come with no name, taking our father and the livestock and 
the ancestors' promises, making each new day seem longer than the one before. We would 
thought that would change when my sister and I became Good People, but they said Hadega 
trailed us wherever we went and punished those who rescued us at sea, locking them away in 
different camps than us» (Awake, 2019, p. 79-80). 
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americano e que são amplamente divulgadas pelas mídias. Na história, o 

protagonista e sua irmã enfrentam essa travessia após as alterações climáticas 

destruírem seu espaço, muito provavelmente na África. É uma travessia de um 

cenário distópico para outro: no primeiro, a sobrevivência já não é possível; no 

segundo, ela é condicionada à aceitação das regras do Bom Plano definidas 

pelas Boas Pessoas.  

Segundo o narrador, as Boas Pessoas acusam os refugiados de serem os 

causadores da Crise. A Crise, no contexto da história, parece estar vinculada aos 

problemas causados pelo grande fluxo migratório ocasionadondo pela mudança 

climática. Essa realidade do conto é reconhecida pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), ao afirmar que «os impactos das 

alterações climáticas são numerosos e podem tanto desencadear 

deslocamentos, como piorar as condições de vida ou dificultar o regresso das 

pessoas que já se deslocaram».24  Outro aspecto que o texto da ACNUR enfatiza 

é que «[o]s recursos naturais limitados, tais como água potável, tornam-se cada 

vez mais escassos em muitas partes do mundo que acolhem refugiados. As 

plantações e o gado lutam para sobreviver onde as condições se tornam 

demasiado quentes e secas, ou demasiado frias e úmidas, ameaçando a 

subsistência»25. É essa crise que o conto não explicita, mas revela. Se, para as 

Boas Pessoas, a culpa pela «Crise» é dos migrantes, para o protagonista, foi a 

«Crise» que os causou. Há, nessa afirmação, a percepção de que o fluxo 

migratório não ocorre porque as pessoas desejam sair de seus espaços 

voluntariamente, elas saem porque não encontram alternativa para sua 

sobrevivência.26 

A narrativa expõe a tensão entre os refugiados e os locais que os 

acolhem. Os migrantes são rotulados de «Hadegas». O significado da palavra 

não é explicado no conto, mas permite inferir ser um termo para identificar 

imigrantes ou forasteiros. No contexto da história, torna-se uma marca de 

alteridade. Os Hadegas são apartados do convívio social com as Boas Pessoas, 

                                            
24 No original: «The impacts of climate change are numerous and may both trigger displacement 
and worsen living conditions or hamper return for those who have already been displaced» 
(ACNUR, https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html). 
25 No original: «Limited natural resources, such as drinking water, are becoming even scarcer in 
many parts of the world that host refugees. Crops and livestock struggle to survive where 
conditions become too hot and dry, or too cold and wet, threatening livelihoods» (ACNUR, 
https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html). 
26 A ACNUR informa em seu website que «[o]s perigos resultantes da crescente intensidade e 
frequência de eventos climáticos extremos, tais como chuvas anormalmente fortes, secas 
prolongadas, desertificação, degradação ambiental ou elevação do nível do mar e ciclones já 
estão causando uma média de mais de 20 milhões de pessoas que deixam suas casas e se 
mudam para outras áreas em seus países a cada ano». No original:  «Hazards resulting from the 
increasing intensity and frequency of extreme weather events, such as abnormally heavy rainfall, 
prolonged droughts, desertification, environmental degradation, or sea-level rise and cyclones are 
already causing an average of more than 20 million people to leave their homes and move to 
other areas in their countries each year» (ACNUR, https://www.unhcr.org/climate-change-and-
disasters.html). 
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não podem trabalhar e nem deixar as moradias concedidas pelo governo. São 

prisioneiros do sistema, reforçando o contexto distópico do conto. A única 

forma de sustento é a venda de memórias: «como arar um campo com um boi, 

como cavar uma cisterna, como misturar terra, água, barro e palha para 

construir uma casa» (Awake, 2019, p. 80).27 Como em «The night drinker», há 

tentativas de mitigar os efeitos da mudança climática, como a construção de 

muros para conter as inundações, que também não se mostram suficientes 

para reverter ou melhorar as condições de sobrevivência. Por isso há um 

«Antes» e um «Depois» da «Crise». Na tentativa de lembrar como as coisas eram 

antes, as Boas Pessoas, uma metáfora irônica para o que podemos supor se 

referir aos ocidentais do hemisfério norte, «confiscam» as memórias dos 

refugiados. Assim, sua principal moeda de troca é a memória, como constata o 

narrador: «Esquecendo, eu poderia sobreviver» (Awake, 2019, p. 80).28 Recordar 

e esquecer são fundamentais para a experiência do protagonista como um 

refugiado. A narrativa centra a luta entre recordar para preservar o que o 

protagonista era antes de se tornar refugiado, e esquecer para sobreviver ao 

presente dentro do «plano» que lhe foi imposto. O «Bom Plano» é a distopia do 

conto. As Boas Pessoas exigem, como parte do plano, que o protagonista 

troque memórias pelo dinheiro que precisa para sobreviver. No centro dessa 

luta está a ideia de lar — onde está a casa quando se deixa o único lugar que se 

conhece? O lar pode ser refeito, ou recuperado em outro lugar? Para o 

protagonista, o seu lar é a sua mãe moribunda, que ele deixou para trás e para 

quem quer desesperadamente voltar. Sem memórias, o protagonista sente-se 

à deriva, desconecta-se e perde seus propósitos. Contudo, a memória é tenaz. 

Na terra do Bom Plano, o protagonista participa de uma economia da memória 

para sobreviver, mas ainda é capaz de se agarrar à memória da sua irmã. 

Somente quando enfrenta mais uma experiência de deslocamento, a 

deportação, que o protagonista vivencia uma espécie de «reintegração» com a 

sua família, seu passado e com o ambiente. Ele é enviado para a comunidade 

da Retaguarda, um lugar que ele descreve no início do conto como o local para 

onde vão os que se recusam a participar das regras do Bom Plano e então 

«nunca mais se ouve falar deles» (Awake, 2019, p. 80).29  

A deportação pode ser vista como mais uma forma de desorientação, 

mas, na comunidade da Retaguarda, o protagonista descobre que a sua mãe e 

irmã estão vivas e bem, distanciando-se da distopia em direção a uma espécie 

de nova utopia. Nela, o protagonista resgata-se a si próprio: primeiro, através da 

recuperação da memória e do conhecimento de alimentos e música familiares, 

e depois, por meio da experiência com a terra e com as pessoas que a amam. 

                                            
27 No original: «How to plow a field with an ox, how to dig a well, how to mix dirt and water and 
straw to build a house» (Awake, 2019, p. 80).   
28 No original: «By forgetting, I could survive» (Awake, 2019, p. 78). 
29 No original: «They were never heard from again» (Awaken, 2019, p. 80).  
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Através dessa relação, segundo o protagonista, também, «a terra estava 

lembrando de si mesma».30 Essa recordação não é uma utopia primitivista: a 

Retaguarda parece ser um assentamento tecnológico moderno, que redefine as 

relações humanas com a terra. Contudo, não fica claro no conto se esse resgate 

é real ou imaginado pelo protagonista, em uma tentativa de lidar com o fardo 

de conviver com as Boas Pessoas na conjuntura do Bom Plano. Nesse sentido, 

a narrativa de Awake ofusca, por meio de seu cenário distópico opaco, as 

fronteiras geográficas e ideológicas e incita questionamentos e críticas que 

ampliam as formas de compreender as cruciais e necessárias confluências 

entre justiça ambiental e justiça para os migrantes.  

 

4. Os contos da coletânea 2040 A.D. (2019) são ecodistópicos, retratando 

cenários destruídos por práticas humanas predatórias e insustentáveis. Como 

enfatizado anteriormente, todas as histórias são conectadas por um objetivo: 

relatar o planeta no ano de 2040 em face das consequências da mudança 

climática. Tais distopias abordam as preocupações ambientais e sociais 

presentes na realidade das personagens e dos leitores e podem ensejar 

respostas críticas do mundo real. Na introdução da coletânea, Susan Casey-

Lefkowitz, chefe do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais reforça a 

importância das narrativas como fator de conscientização e talvez de tomada 

de ações: «(...) seres humanos são animais contadores de histórias. Dados 

podem persuadir, mas histórias são necessárias para nos comover» (2019, 

p.12).31 Ela defende a ideia de que os mundos imaginados pela ficção climática 

são capazes de impactar os leitores:  

Nós todos precisamos ver como nosso futuro pode ou não pode ser, 

dependendo das escolhas que fazemos como uma comunidade 

global. Escritores e outros artistas – os que usam a imaginação 

como forma de ganhar a vida ou por vocação – provarão ser 

parceiros indispensáveis nessa luta (Casey-Lefkowitz , 2019, p. 13).32  

 

Para Buell e seus colaboradores (2011, p. 418), obras literárias que abordam 

questões ambientais não são capazes, por si sós, de promover as mudanças 

necessárias em políticas e práticas relacionadas ao impacto das ações 

humanas nos ecossistemas, porém, argumentam, «a reflexão sobre obras da 

imaginação pode suscitar um profundo interesse sobre as consequências (…) 

                                            
30 No original: «The land was remembering itself» (Awaken, 2019, p. 86).  
31 No original: «human beings are storytelling animals. Data can persuade, but it takes stories to 
move us» (Casey-Lefkowitz, 2019, p. 12) 
32 No original: «We all need to see what our future may or may not look like, depending on what 
choices we make as a global community. Writers and other artists – those of us who imagine 
things for a living, or as a calling – will prove to be indispensable partners in this effort» (Casey-
Lefkowitz, 2019, p. 13).  



Vaticínios de ficção climática contemporânea sob a égide do Antropoceno 

75 

[dos danos ambientais] e possíveis alternativas para mitigá-los».33 Baysal 

(2021) também concorda que a ficção climática possa não só impactar o leitor, 

como engajá-lo, uma vez que ela  

dá voz às preocupações prementes da humanidade. Nesta linha, 

com o objetivo de aumentar a conscientização e ao mesmo tempo 

de alimentar a esperança através de histórias associáveis dos 

protagonistas, essas obras retratam mundos distópicos e 

pré/pós-apocalípticos do passado, do presente ou do futuro 

afetados por uma miríade de calamidades da mudança climática. 

Para este fim, é altamente efetiva, pois incentiva o leitor a 

enfrentar e lidar com os problemas da mudança climática em seu 

ambiente imediato e o inspira a fazer uma mudança em suas vidas 

através de representações sombrias das condições indesejáveis 

nos mundos retratados (pp. x-xi).34 

 

Diferentemente de Baysal, Caracciolo (2022, p. 10-13) mostra-se mais cético 

quanto à capacidade da simples leitura de essas narrativas propiciarem um real 

engajamento em prol de acões ambientais. Embasado pela indagação de Clark: 

«Até que ponto uma mudança no conhecimento e na imaginação implica uma 

mudança em modos de vida destrutivos do ambiente?»35 (2015, p. 18), 

Caracciolo (2022, p. 11) afirma que não há como «assumir uma relação direta 

entre a negociação narrativa das alterações climáticas e comportamento pró-

ambiental».36 Para ele, a questão central não é se tais narrativas podem, de 

alguma forma, prevenir ou mitigar a crise ecológica, mas «como elas podem ser 

capazes de nos preparar –  ética e psicologicamente –  para coexistir com a 

crise e a incerteza que trazem em seu rastro»37, uma vez que, em sua visão, «é 

através da interpretação, e não da mera representação narrativa, que os 

significados culturais são negociados» (Caracciolo, 2022, p. 11).38  Para que tal 

                                            
33 No original: «reflecting on works of imagination may prompt intensified concern about the 
consequences of (…) [environmental harm] and possible alternatives to [mitigate] them» (Buell et 
al., 2011, p. 418).  
34 No original: «(...) gives voice to the pressing concerns of humanity. In this vein, with the aim of 
raising awareness while harbouring hope through associable stories of the protagonists, these 
works depict dystopian and pre-/postapocalyptic worlds of the past, present, or future stricken 
by a myriad of climate change calamities. To this end, it is highly functional since it encourages 
the reader to face and deal with the problems of climate change in their immediate environment 
and inspires them to make a change in their lives through grim depictions of the undesirable 
conditions in the worlds portrayed» (Baysal, 2021, p. x-xi).  
35 No original: «how far does a change in knowledge and imagination entail a change in 
environmentally destructive modes of life?» (Clark, 2015, p. 18).  
36 No original:  «assume a straightforward connection between the narrative negotiation of 
climate change and pro-environmental behavior» (Caracciolo, 2022, p. 11). 
37 No original: «how they may be able to prepare us – ethically and psychologically – to coexist 
with the crisis and the uncertainty it brings in its wake» (Caracciolo, 2022, p. 11). 
38  No original: «it is through interpretation, and not through mere narrative representation, that 
cultural meanings are negotiated» (Caracciolo, 2022, p. 11). 
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negociação ocorra, precisamos de leitores já conscientizados sobre os 

impactos destrutivos da mudança climática e de «formas narrativas que sejam 

capazes de reformular ou reimaginar o debate contemporâneo em torno do 

ecológico» (Caracciolo, 2022, p. 11)39 . Ficções climáticas distópicas como 

«The night drinker» e «The good plan» (e os demais contos da coletânea) 

ensejam tal debate, ao representarem, explicita ou implicitamente, como suas 

formas narrativas desconstroem visões até então consolidadas de como 

lidamos com a biosfera que nos acolhe e desafiam os leitores a reelaborar 

novas formas de lidar com a incerteza perante as realidades ameaçadoras e 

hostis que emergem do Antropoceno. 
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Resumo 
Face à emergência climática resultante do reduzido orçamento de carbono de que a humanidade 
ainda dispõe para não ultrapassar 2°C de aumento da temperatura média global da atmosfera à 
superfície, a investigação em geoengenharia climática tem tido um desenvolvimento 
significativo. Será apresentada uma revisão dos processos de emissões negativas e de várias 
formas de geoengenharia e uma análise sobre as suas vantagens e riscos de efeitos 
secundários. Será dada especial atenção à geoengenharia de emissão estratosférica de 
aerossóis. 
 
Palavras-chave: Alterações climáticas; Geoengenharia; Geoengenharia solar; Riscos. 
 
 
Abstract 
Faced with the climate emergency arising from the reduced carbon budget that humanity still has 
to not exceed a 2°C increase in the average global temperature from the atmosphere to the 
surface, research in climate geoengineering has had a significant development. A review of 
negative emissions processes and various forms of geoengineering and an analysis of their 
advantages and risks of side effects will be presented. Special attention will be given to 
stratospheric aerosol emission geoengineering. 
 
Keywords: Climate change; Geoengineering; Solar geoengineering; Risks. 
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Resumo 
Quando o nobilizado (1955) islandês Halldór Laxness (1902-1998) publicou, em 1934-1935, a 
obra Sjálfstætt Folk (Gente Independente 2007 / 2017),  demonstrando que a saga de Bjartur de 
Casas de Verão, pequeno agricultor que demanda a sustentabilidade e a autossuficiência numa 
Islândia inóspita, é, concomitantemente, a saga da humanidade, quando o fez, estava longe de 
prever, ainda que, inconscientemente, o pressagiasse, certas iniciativas de natureza científico-
cultural que, em 1972, chamariam a atenção para as transformações que o planeta sofreu às 
mãos do homem. Gente Independente estabelece o verdadeiro amplexo entre a literatura e as 
“ditas” ciências exatas erigindo a um primeiríssimo plano a obstinação de Bjartur face a uma 
inconsequente modernidade, sinónimo de destruição. Pugnando pela dignidade e 
sustentabilidade do homem, a personagem, usando de magia lexical, faz com que a beleza das 
flores e dos fiordes contradite o massacre que é a vida na Islândia. 
 
Palavras-chave: Laxness; Sustentabilidade; Criptossistema; Fenossistema; Ecocrítica 
 
 
Abstract 
The icelandic Nobel awarded (1955) Halldór Laxness (1902-1998) published, in 1934-1935, the 
work Sjálfstætt Folk (Independent People 2007 / 2017), a saga of the Summer Houses of Bjartur, 
a small farmer who demands sustainability and sufficiency in an inhospitable Iceland. In doing 
so, he showed, at the same time, the saga of humanity and far from foreseeing, even if 
unconsciously, foreshadowed certain scientific-cultural initiatives that, in 1972, would draw 
attention to the transformations through which the planet was passing through the hands of man. 
Independent People establishes the true embrace between literature and the “so-called” sciences, 
putting in the foreground Bjartur's obstinacy in the face of an inconsequential modernity, 
synonymous with destruction. Fighting for the dignity and sustainability of man, the character, 
using lexical magic, makes the beauty of flowers and fjords counteract the massacre that is life 
in Iceland. 
 
Keywords: Laxness; Sustainability; Cryptosystem; Phenosystem; Ecocriticism 

 

 
Quando mostramos o nosso respeito pelas coisas  

da vida, elas respondem com respeito por nós. 
Arapaho (tribo índia da América do Norte) 

 

 

Nascido em Reiquiavique em 1902, Halldór Guojónsson, adota o 

sobrenome Laxness em homenagem a Laxnes, em Mosfellssveit, terra que o viu 

                                            
 Expressão retirada da p. 554 do livro de Laxness indicada na bibliografia final. 
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crescer. A sua vasta produção literária, começada aos 17 anos, é indissociável 

das suas vivências publicando mais de 60 obras distribuídas por diferentes 

géneros literários: ficção breve e longa, poesia, ensaio, autobiografia e drama.  

Em O grande tecedor da Caxemira (1927), considerado o primeiro grande 

romance islandês, Laxness dá conta da sua conversão ao catolicismo que 

depois renega, tornando-se simpatizante da política comunista que defende em 

obras como O livro do Povo (1929). Mostra-se, posteriormente, alheado de todas 

as doutrinas ainda que o Taoismo não lhe fosse indiferente. Gente Independente 

(1934), A luz do mundo (1937) ou O sino da Islândia (1943) fazem com que tenha 

sido agraciado com o Prémio Nobel em 1955. Depois disso, obras como Os 

peixes também sabem cantar (1957) ou Cristandade debaixo do glaciar (1968) 

dão-lhe projeção mundial sendo traduzido em mais de 45 línguas. 

Gente Independente1, considerado pelo The Independent “o livro do 

século”, é uma ousada caracterização do carácter persistente e tradicional de 

um certa Islândia rural crente em lendas e bruxarias e apostando numa terra 

«extremamente fértil» (p. 9). Protagoniza a obra um camponês teimoso e estoico 

– «Bjartur, que significa resplandecente» (p. 18) – numa luta heroica com a 

natureza madrasta e com uma sociedade esclavagista. Casas de Verão é o nome 

que dá à quinta que adquire com o fruto do trabalho de 18 anos, onde viverá com 

a família em condições precárias, opção feita em nome da independência e da 

sustentabilidade. Assim o afirma: «O homem que possui a sua própria terra é um 

homem independente. Ninguém manda nele. Se conseguir criar as minhas 

próprias ovelhas e pagar o que devo todos os anos, então cumpro o meu dever» 

(p. 18). Viver no limiar da autossuficiência, apenas contando consigo e com o 

que a fauna e a flora lhe poderão propiciar, num vale dito assombrado, projeta-o 

numa dimensão épica, mas controversa pela crueldade e intransigência 

demonstradas. Obriga a mulher e os filhos a trabalharem a terra à exaustão, 

durante 16h por dia, em nome do que considera a dignidade humana, 

estabelecendo um contraste entre a dureza e a miséria generalizada e a beleza 

paisagística das flores e dos fiordes. Constatando que «Os pássaros são mais 

felizes do que os homens, as asas fazem toda a diferença» (p. 48), dá conta do 

percurso de sacrifício e coragem para atingir a felicidade assim anunciada: 

«agora era proprietário da terra (…), era rei no seu reino (…). E a sua mulher dormia 

em casa e era sua esposa legal (…) Enquanto trabalhava de manhã, os seus 

pensamentos tornavam-se versos». (p. 48)  

A bonomia, aparentemente criada, entre a natureza, o ser humano e as 

figuras mitológicas comprova uma vivência independente, mas não isenta de 

sacrifícios, por vezes cruéis, aos níveis físico e psíquico. Com Bjartur percorre-se 

um caminho tão tortuoso quanto belo e sente-se o latejar do coração do povo 

                                            
1 Sempre que citar passos de Gente Independente de Laxness, fá-lo-ei apenas referenciando as 
páginas. 
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irlandês e a forma como interage com o ambiente. De facto, Laxness, dizendo-

se alheio a todos os princípios doutrinários, confia à personagem Bjartur certas 

inclinações taoistas posto que, através delas, se adivinhe a procura de um 

caminho, não isento de forças cósmicas, que dite o fluxo dos acontecimentos 

naturais, cabendo à natureza o papel de guia do equilíbrio e da harmonia. Bjartur 

não questiona a natureza, mas sujeita-se às suas leis. Faltam-lhe, é certo, a 

plenitude espiritual e o total desprendimento de bens materiais, mas não a ética 

do respeito pela natureza circundante. 

De facto, Bjartur de Casas de Verão demanda a sustentabilidade, a 

autossuficiência e também o respeito pela natureza, numa Islândia inóspita, 

pressagiando, inconscientemente embora, certas iniciativas de natureza 

científico-cultural que, em 1972, chamariam a atenção para as transformações 

que o planeta sofreu às mãos do homem. Desde a United Nations Conference on 

de Human Environment, na Suécia, até à célebre e celebrada imagem The Blue 

Marble tudo apela a uma nova forma de perceção do planeta e respetivas 

consequências futuras.  

No mesmo ano, o biólogo James Meeker usou a expressão “ecologia 

literária” aproximando ecologia e literatura, algo a que William Rueckert (1978) 

viria a chamar Ecocrítica. Contudo, só em 1996, com o advento do pós-

estruturalismo, dos estudos culturais, pós-coloniais, de género, a denominação 

foi aceite enquanto ramo dos estudos literários. Uma aproximação ecocrítica ao 

texto faz-se pela deslocação do homocentrismo para o ecocentrismo, seja, a voz 

agora é a da terra, do lugar onde, do contexto, outrora silenciada pela humana. 

Mais que uma alusão ao meio ambiente, assiste-se a uma tomada de posição 

assertiva em relação à sua preservação. Gente Independente de Halldór Laxness 

estabelece o verdadeiro amplexo entre a literatura e as ditas ciências exatas 

erigindo, a um primeiríssimo plano, a obstinação de Bjartur face a uma 

inconsequente modernidade, sinónimo de destruição. Pugnando pela dignidade 

e pela sustentabilidade, a personagem, numa magia lexical, faz com que a beleza 

das flores e dos fiordes contradite o massacre que é a vida na Islândia.  

Naturalmente que Bjartur é espremido entre forças antagónicas, ainda 

que não explícitas, pois o tempo da escrita não percecionava problemas que 

agora se vislumbram. A verdade é que a obra, lida à luz do século XXI, também 

tem representantes daqueles que rejeitam a preocupação com a natureza e o 

receio do aquecimento global e do efeito de estufa posto que desconhecessem, 

porque antecederam, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC) (órgão das Nações Unidas (1990) que conta com cerca de 193 países), 

bem como o trabalho de Naomi Oreskes (2010) sobre o mesmo tema que, 

partindo da análise de mil artigos científicos, conclui que nenhum contraditava 

que a terra estava a ser ameaçada pela ação humana. Negacionistas chamamos 

agora aos que, na altura, punham em causa a atuação de Bjartur entregando-se, 

quiçá por ignorância, a uma irracionalidade cega ou interesses ocultos, situação 
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hoje também salvaguardada pela encíclica Laudato Si (2015) do Papa Francisco, 

de claras preocupações ecológicas. 

Estejamos, contudo, atentos, pois os extremos tocam-se e, do lado 

oposto, soam as vozes dos alarmistas comandados por Roger Hallam, do grupo 

Extinction Rebellion que anunciam a extinção da raça humana. Nada há de 

científico nesta previsão apocalítica, o que não pode fazer baixar a guarda, posto 

que as condições de vida tenham feito descer, drasticamente, o índice de 

natalidade, ainda que a esperança de vida tenha aumentado significativamente. 

Estava atento Bjartur no cuidado com a biodiversidade evitando a desflorestação 

e a sobrepesca. 

Zelando pelo planeta, a vida não lhe foi fácil, até porque nunca chegou a 

razoáveis níveis de bem-estar e, se hoje nos preocupamos com alterações 

climáticas e sustentabilidade, o nosso herói, sem o saber, disso fazia o seu lema 

de vida. 

Na aproximação que faço a Gente Independente interessam-me, 

sobretudo, o lugar e o contexto da escrita, a relação do homem com o meio numa 

perspetiva ecocêntrica, seja comprometida com o ambiente, que não fique na 

mera alusão antes imponha tomadas de posição convictas e assertivas em que 

o escritor integre o próprio mundo e por ele seja responsável e responsabilizado. 

Assim, Gente Independente guarda fortes vínculos com os espaços e os sítios 

neles gerados e propicia uma leitura ecocrítica num percurso pelos lugares e 

pelos contextos de produção e receção numa conciliação metodológica pluri e 

interdisciplinar.  

Quanto aos lugares, temos da paisagem um conceito multifacetado e 

integrador, ainda que, naturalmente, em consonância com o tempo da escrita. 

Bjartur, de Casas de Verão, perspetiva, ao longo de toda a obra, a paisagem em 

duas dimensões: subjetiva que reclama um criptossistema em que perceção e 

estética são controladas pela emoção: «O seu movimento é uma resposta contra 

a brisa, o seu andar está em conformidade com a terra irregular debaixo dos seus 

pés (…). O sol brilha contra crinas altivas de cavalos antigos e na aragem há um 

estalar de cascos há muito desaparecidos» (pp. 16-17); e objetiva, num 

fenossistema em que acidentes biofísicos e ecológicos condicionam as 

vivências económico-sociais e, pontualmente, uma determinada e pouco 

ortodoxa cultura:  

Quanto mais avançavam em direção ao norte, mais difícil se tornava 

o caminho: deslizamentos de terra, valas provocadas por enxurradas, 

atoleiros, penhascos, toda a espécie de obstáculos; por fim as 

encostas iam-se tornando cada vez mais íngremes (p. 555). 

 

Em Gente Independente a paisagem materializa-se, no sentido 

aristotélico, e parte de componentes morfológicos que enformam a força vital e 

o cosmo; é, sobretudo, fenossistema em múltiplas transformações e, mais do 
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que panorama ou base, cria um vínculo relacional com o ser humano, aqui e 

agora Bjartur e a família, porventura mais vulnerável que a própria paisagem. 

Nela se respira a existência do ser local e se leem histórias relacionais que ligam 

tempos e percursos. Tempo cronológico e biológico tornam-se cúmplices nos 

signos identitários que agilizam uma construção evolutiva. 

Assim, «[e]m cima dum pequeno monte na charneca estão os restos de 

uma pequena quinta» (p. 14) com currais meio destruídos, um pequeno riacho, 

«ilhotas com urze» (p. 15), montanhas íngremes, um vale «rodeado por 

espinhaços e charnecas» (p. 15), onde sopram «brisas primaveris» (p. 15). Tudo, 

afinal, com que dialogará Bjartur em demanda da sustentabilidade através de 

olhares cruzados e oblíquos. Ao chegar 

olha à sua volta (…), primeiro para o norte em direção à montanha, 

depois para oeste por cima das extensões pantanosas e do lago e do 

rio que flui suavemente do lago através do prado, depois sobre a 

charneca a sul, onde as Montanhas Azuis, ainda cobertas de neve, 

cercam o horizonte como que em reflexão profunda. E o sol brilha no 

céu limpo. (…) E continua a contemplar o mundo a partir do seu 

pedaço de terra, aquele mundo que acaba de adquirir. (p. 18) 

 

Entrecruzam-se criptossistema e fenossistema numa unidade estrutural 

entre o homem e a perspetiva que tem de uma natureza real rumo a uma 

complementaridade. A força telúrica matricial torna-se elemento primeiro do 

impulso humano e seu suporte de atuação. O ser e o estar coincidem no lugar, e 

a paisagem torna-se expressão da relação homem / natureza não só neste 

tempo como através dos tempos. Espaço, matéria e tempo presentificam-se e 

interagem, sem deixar de reclamar vivências que demandam uma dimensão 

plena. O espaço adquirido por Bjartur não é só o que ele contempla, antes o 

produto da sua interação e dos fatores bióticos e abióticos que os condicionam. 

É o respeito pelo tempo e pelo espaço que vai tornar a natureza viva, dinâmica e 

sustentável.  

O percurso de Bjartur, durante a criação do seu locus, não está isento de 

grandes sacrifícios e é numa perspetiva metafórica que o persigo. De facto, a 

rude personagem é muito mais que o antigo escravo que compra a crédito uma 

quinta e um rebanho, é, sobretudo, um herói que em si concita teimosia, 

poeticidade e infantilidade e que, com elas, luta contra a hostilidade da natureza; 

preocupando-se mais com os animais que com as pessoas, é a palavra poética 

que se torna seu elemento salvífico; obcecado pela sua independência, teima na 

luta mesmo quando perde vários elementos da família, ou quando defende a 

guerra que faz subir o valor da carne e da lã. A descrição da ruralidade banal e 

quotidiana de Bjartur ultrapassa a personagem para se converter na história e na 

cultura da Islândia, nos primórdios do século XX, relevando intrincadas relações 

humanas, também familiares, de gente com pouca ou nenhuma escolaridade 
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que vive de sagas e tradições. Bjartur é a própria jovem Islândia que apenas se 

tornando independente em 1944, e apesar dos parcos recursos naturais e de 

uma economia dependente da pastorícia, é considerada hoje um dos países 

mais desenvolvidos da OCDE. 

A luta pela independência passa aqui pelo respeito pela natureza e pelo 

relacionamento com pastores «homens que para poderem criar o seu gado 

lutavam arduamente (…) sem alguma vez terem entrado em negociatas ou obtido 

lucro fácil» (p. 22). Tudo transparente por oposição ao mundo de citadino 

frenesim porque 

O homem do campo sai para os prados verdejantes e para o ar límpido 

e puro, e assim que ele o inspira, sente uma desconhecida força vital 

a fluir pelo corpo e o espírito. A paz que reina na natureza tem 

subjacente um efeito calmante e alegra a disposição, a relva 

verdejante brilhantemente tecida com flores debaixo dos pés evoca 

uma sensação de beleza, quase de reverência, é cómodo repousar 

nela, o cheiro é aromatizante, a serenidade reconfortante. (…) São 

majestosas e impressionantes algumas das nossas montanhas. 

Poucas são as coisas que influenciam tão profundamente os nossos 

corações como a sua aparência pura e altiva. (p. 31)  

 

Os lugares, em Gente Independente, estabelecem laços cúmplices com 

o ser humano que, respeitando a natureza, atrai para si a desejada paz de 

espírito. 

Olho agora as condições de produção vividas pelo autor Halldór 

Laxness. Há um contexto interlocutivo situado num tempo, num espaço e numa 

cultura, já acima definidos, que, naturalmente, determinam conteúdos temáticos, 

eventuais interlocutores, objetivos e tom a usar. Literatura e sociedade 

interagem não existindo uma sem a outra, posto que o próprio autor, mesmo o 

da ficção como é o caso, seja um ser eminentemente social com todas as 

marcas que tal carreia. Na aproximação à presente obra descarto o Formalismo 

Russo e a sua negação dos fatores extraliterários (sociológicos, biológicos, 

históricos), bem como o New Criticism das décadas de 1920 e 1930, que teve o 

seu auge nas de 1940 e 1950, porque, ainda que descartando o biografismo, não 

consigo ficar apenas no potencial técnico do texto sem o relacionar com o 

nobilizado autor. Nego, portanto, que o texto literário se deva encarar só e apenas 

de per si. 

Adentro-me na estética da receção considerando que o leitor de Gente 

Independente, no século XXI, é, necessariamente, ativo participando numa nova 

construção do sentido; é-lhe absolutamente indispensável pois, e seguindo os 

ditames de Jauss (1993), sem ele a incompletude da obra é inevitável. Cabe aos 

leitores, donos de diversificadas enciclopédias culturais, estabelecerem a 

dialética literatura / sociedade pois  
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A história literária só cumprirá a sua tarefa quando a produção literária 

for representada, não apenas na sincronia e diacronia da sucessão 

dos sistemas que a constituem mas também compreendida, 

enquanto história particular, na sua relação específica à história geral. 

(…) A função social da literatura só manifesta genuinamente as suas 

possibilidades quando a experiência literária do leitor intervém no 

horizonte de expectativa da sua vida quotidiana, orienta ou modifica a 

sua visão do mundo e age consequentemente sobre o seu 

comportamento social (Jauss, 1993, p. 105). 

 

Assim, arrisco afirmar que Gente Independente não se alheia das 

crónicas e lendas islandesas que, envolvendo-a na mística feitiçaria de 

Kólumkilli2, a catapultam para a atualidade. 

O lugar esse lá está, mas, em 1900, não passava de um local inóspito, 

distante, que tinha atravessado 1000 anos de fomes, guerras, erupções e, 

sobretudo, era vítima de um desastroso isolamento onde a sobrevivência se 

tornava quase um milagre.  Ora é a este lugar gelado de Bjartur, com animais 

cheios de doenças congénitas, e com falta de bens essenciais, que se sobrepõe 

o espírito indomável do homem que, não confiando na modernidade nem nos 

seus semelhantes, em nome da sua independência e dignidade, trabalha 

arduamente, para que as duras e ásperas circunstâncias não o impeçam de ver 

a beleza das flores, dos fiordes e dos sonhos. Perseguido e desiludido com a 

voracidade capitalista, a deslealdade dos bancos e as mentiras socialistas, é à 

terra que vai buscar a sua razão de viver e através dela e por ela se supera.  

Metaforicamente Bjartur é o primeiro colonizador da Islândia, o idealista 

mesclado com traços de anti-herói, e Gente Independente um ensaio sobre a 

independência de um país através dos recursos naturais. Que fez o país a partir 

desta luta pela sobrevivência, desta luta contra o inóspito, desta luta contra as 

forças da natureza também em demanda da paz de espírito?  

Interessantemente, parece ter feito e o percurso de Bajartur pode 

instituir-se presságio da atualidade. Estaria o explorador grego Píteos – julga-se 

que um dos primeiros viajantes a pisar a Terra do Fogo e do Gelo, cerca de 330 

a. C. – longe de imaginar que, apesar das duras vicissitudes climáticas, de 

guerras e disputas, sobretudo por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, 

da bondade da sua localização estratégica, dos conflitos com a Grã-Bretanha por 

causa da pesca do bacalhau, da grande crise económica e política em 2008, 

apesar de tudo isto, que a Islândia viria a ter, como tem hoje, uma das economias 

mais bem sucedidas do mundo e uma invejável taxa de desemprego. Segundo a 

                                            
2 Feiticeiro líder de um grupo nórdico que causou graves perturbações e danos na Islândia e 
amaldiçoou os seus habitantes. 
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ONU é o terceiro país mais desenvolvido do mundo onde a baixíssima taxa de 

criminalidade obvia a qualidade de vida.  

A problematização das consequências da ação do homem no planeta, 

no período antropocénico que vivemos, como a alteração da biodiversidade, o 

aumento do dióxido de carbono na atmosfera, as mudanças climáticas, as 

alterações dos cursos dos rios, o excesso de cloro provocado pelos testes de 

armas atómicas, a camada de mercúrio gerado pelas usinas termodinâmicas, 

essa problematização, encontra uma resposta menos má no exemplo da 

Islândia, que tem conseguido ser sustentável ao impedir que a força humana 

substitua a força ambiental. Assim sendo, e tendo o homem em si força 

geológica e ecológica, faz sentido uma alteração / transformação no modo 

como se olha o texto literário, encarando-se a obra de Laxness muito para além 

do herói pícaro que a personagem Bjartur poderia convocar.   

A verdade é que, em Gente Independente, o meio ambiente ergue-se 

como protagonista mantendo a literatura presa aos lugares e aos espaços. A 

importância dos locais e do contexto de produção e receção são, aqui, por 

demais evidentes, bem como a responsabilização do autor e da própria 

personagem pela terra que, com esforço, foi conquistada. Assim se dá voz ao 

que estava silenciado e se altera o ponto de vista homocêntrico para ecocêntrico, 

erguendo-se o espaço extrínseco à categoria de protagonista. Local e contexto 

são, nesta perspetiva analítica, mais importantes do que o escritor e as 

personagens em si, pelo intimismo da relação do ser humano com o meio 

ambiente, ostentada ora de forma assertiva, ora quedando-se na mera alusão. 

O conceito de paisagem, a sua multifuncionalidade, a forma como é 

olhada por certas sociedades, a manutenção do seu equilíbrio, sem cedências 

ao crescimento económico visando a maximização da produtividade, são, nesta 

obra, de uma extrema exemplaridade. Nela não há problemas ecológicos, 

ambientais ou paisagísticos; nela a urbanidade não domina a ruralidade; nela não 

há obsessão pelas infraestruturas de comunicação nem pela industrialização; 

nela não há degradação paisagística e muito menos deterioração visual; há, isso 

sim, a preocupação sistemática pela sustentabilidade e pelo respeito pelo 

mosaico multiforme que a natureza propicia. 

A Islândia de hoje é a preconizada por Laxness em Gente Independente, 

obra em que a épica toma a mitologia islandesa e o realismo social conseguindo 

postular-se no que vulgarmente se chama realismo mágico. E só assim a obra 

pode ser lida, posto que o protagonista, idealista e lutador pela independência 

surja, as mais das vezes, um individualista indiferente aos afetos e à família, 

mesmo anti-humano, imutável nos seus princípios, incapaz de recuos 

intencionais, apenas se humanizando na relação com a natureza e na obsessão 

pela sustentabilidade. A sua luta pela independência leva, concomitantemente, à 

escravização familiar e a comportamentos que poderiam conduzir a patologias 

obsessivas de negação ao progresso. Bjartur é aqui aceite muito mais pelos 
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condicionalismos ambientais que enfrenta, do que pela positividade do seu 

carácter que encara, com intransigência, alterações condutoras à modernização 

da Islândia, recusando-se a olhar para além dos seus animais e da sua quinta, 

que situa para lá da história numa perspetiva atemporal apenas permissiva ao 

mito e ao despojamento da materialidade: «Assim é a história do mais 

independente homem deste país. A charneca, mais charneca» (p. 554). 

A estrutura da obra é complexa e cria algumas barreiras, a que não é 

alheia uma pontual falta de coerência explicada pelo facto do livro ser um 

somatório de quatro excertos – “O colonizador da Islândia”, “Uma quinta livre de 

dívidas”, “Anos de prosperidade”, “Fim da História” –  escritos em tempos e 

lugares diferentes: “Laugarvatn – Barcelona, Verão 1933 (Resumo dum esboço 

de 1929)”, (p. 163), “Roma – Niza, no Inverno de 1934-1935”, (p. 433), “Reykjahlíc 

– Laugarvaten, no início do Verão de 1935”, (p. 569) 

Quanto ao mais, a magia da seleção lexical, o cruzamento de estilos, a 

opção pelas frases longas, a alternância de discursos direto e indireto, a 

narração sustentada por analepses e prolepses, a fértil imaginação e a 

estimulante densidade das personagens fazem com que a obra choque uma 

certa mentalidade urbana, o que, no tempo presente, se reveste de grande 

utilidade. De uma magia viciante, Gente Independente revela o melhor e o pior da 

humanidade fazendo refletir na “charneca da vida” e no seu círculo viciado e 

vicioso que poderá ter no respeito pela natureza a sua força salvífica.   
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Abstract 
Risk indices are an important way of identifying the most serious risks in a given sphere of socio-
natural life, communicating their seriousness and recommending actions to address them. They 
are useful, or perhaps even crucial, tools for us to conduct our lives. Patrick Keys et al. (2019) 
proposed a new category of risks called “Anthropocene risks” that would be distinguished by 
having three distinct characteristics: they stem from anthropogenic changes, exhibit cross-scale 
dynamics in space and time, and are irreducibly socioecological. The idea that I intend to explore 
is the feasibility of building an Anthropocene Risk Index (ARI). In the first part, the assumed 
meaning of the more general (and controversial) notion of “risk” will be clarified. In the second 
part, the notion of “Anthropocene risks” proposed by Keys and colleagues will be analyzed. In the 
last part I will considered what it will take to develop an Anthropocene Risk Index. 
 
Keywords: Risk; Anthropocene; Anthropocene risks; Anthropocene Risk Index.   
 
 
Resumo 
Os índices de risco são uma forma importante de identificar os riscos mais graves numa 
determinada esfera da vida socio-natural, comunicando a sua gravidade e recomendando ações 
para enfrentá-los. Eles são ferramentas úteis, ou talvez até cruciais, para conduzirmos nossas 
vidas. Patrick Keys e outros. (2019) propuseram uma nova categoria de riscos chamada “riscos 
do Antropoceno” que se distinguiria por ter três características distintas: eles decorrem de 
mudanças antropogénicas, exibem dinâmicas de escala cruzada no espaço e no tempo e têm 
conectividade socio-ecológica. A ideia que intentarei explorar é a viabilidade da construção de 
um Índice de Riscos Antropocénicos (IRA). Na primeira parte, será esclarecido o significado 
assumido da noção mais geral (e controversa) de “risco”. Na segunda parte, será analisada a 
noção de “riscos antropocénicos” proposta por Keys e colaboradores. Na última parte, 
considerarei o que será necessário para desenvolver um Índice de Riscos Antropocénicos. 
 
Palavras-chave: Risco; Antropoceno; riscos antropocénicos; Índice de Riscos Antropocénicos. 

 

 

The idea I intend to explore here the feasibility of building an Anthropocene 

Risk Index (ARI). It came to my mind through the combination of two epistemic 

interests. One, of a more theoretical nature: consider the relevance of 

“Anthropocene risks”, a notion introduced in Keys, Galaz, Dyer, Matthews, Folke, 

Nyström and Cornell (2019), to help dealing with the pressing geocivilizational 

challenges of our time. The other, more practical: having a risk index based on 

this notion that not only makes it possible to identify the most serious risks in 

this category in critical areas of socio-natural life, but also plays a significant role 
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in communicating their severity to its members and recommending actions for 

face it (MacKenzie, 2014, pp. 1-2). 

In the first part, I will try to clarify the sense in which I use the more general 

(and controversial) notion of “risk” in this article. In the second part, I will analyze 

the notion of “Anthropocene risks” proposed by Keys and colleagues. In the third 

part, I will consider what it will take to develop an ARI or Anthropocene Risk Index. 

 

1. Clarifying the notion of “risk” 

There is a vast literature on risks. However, no consensus has yet been 

reached on what should be understood by such a notion. In terms of what is 

perhaps its most common definition, a risk is the probability that an event with 

its adverse consequences will occur, or, more simply: risk = probability (of an 

event) X (times) impact (of that event). It is this sense of risk that I am going to 

assume here.  

Using a simple example as an illustration, taken from Aven, Renn and Rosa 

(2011, p. 1075), consider a boulder on the edge of a slope on a beach that could 

come loose and roll over it at any moment, potentially hitting a person walking 

under it in the sand. In this case, the risk lies in the probability that the boulder 

will fall at the exact moment the person is passing and that it will hit the person, 

injuring or killing him/her.  

Thus, the notion involves an objective aspect, the boulder falling event is 

entirely independent of any human being observing or assessing it, and a 

subjective aspect, the probability of falling and causing adverse consequences 

to a passing person necessarily depends on a human being to observe and 

assess it. Risks, on one hand, are objective states of the world, i.e. they exist in 

itself independent of any specific assessor, but, on another hand, since their 

occurrence and consequences are to some extent uncertain, they necessarily 

imply an assessor and, therefore, some degree of conceptualization. 

 

2. The emerging category of “Anthropocene risk”: an analysis 

It seems obvious that Anthropocene risks only exist in the Anthropocene, 

not before, a new era in which the human species has acquired unprecedented 

power to affect the Earth System at various scales, including the global one, with 

its activities (Crutzen & Stoermer, 2000). 

We are still waiting for the decision of the governing bodies of 

Geosciences regarding its formal recognition as a new unit of geological time to 

succeed the current Holocene and to be included in the International 

Crostratigraphic Chart (Zalasiewicz et al., 2017, p. 58). However, when it happens, 

if it happens, it will also be necessary to clarify the question of its beginning, an 

issue that has divided the relevant scientific community, with some proposing 

the inaugural date of the Anthropocene as the beginning of agriculture 10,000 

years ago and others, the Columbian Exchange between 1492-1610, the first 
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Industrial Revolution in the mid-18th century, or the mid-1960s, when peak in 

radioactive fallout following nuclear weapons testing was reached (Lewis & 

Maslin, 2015). 

 

2.1. Definition of Anthropocene risk 

In their seminal paper, Keys and his colleagues treat the advent of the 

Anthropocene as a fact and claim that the first and most prominent feature of 

Anthropocene risks is that they result from anthropic changes, that is, they are 

largely generated by human activities. However, what matters most here is not 

the anthropic etiology, but the systemic character of the effects of human 

activities, affecting the largest ecosystems on Earth or the entire Earth System, 

in addition to local or regional ecosystems (Keys at al., p. 667). 

According to the authors, based on this condition alone, it will be very 

difficult to differentiate them from so-called systemic risks, those that have the 

potential to interrupt and collapse the functioning of a large part of a complex 

system and have adverse effects on its multiple connected constituent parts – 

distinct from idiosyncratic risks, those that only occasionally affect a specific 

part of a system without spreading to the rest. 

Therefore, for Keys and colleagues, two other conditions are necessary to 

define Anthropocene risks. One is that they encompass irreducibly connected or 

entangled sociological and ecological systems. That means that the degree of 

complexity and uncertainty is bigger than most existent systemic risk framings 

acknowledge. The interrelation of ecological systems and sociological systems 

makes the socioecological system behave in a non-linear way and with feedback 

loops. The other is that they impact at different spatial and temporal scales. It is 

also something the current systemic risk framings do not recognize (Keys at al., 

pp. 667-678). 

In short, in their seminal and exploratory paper, they intended the notion to 

have three distinct characteristics, sc. resulting from anthropic changes, 

exhibiting multi and interscalar dynamics in space and time and being irreducibly 

socioecological. They work together as the three necessary and sufficient 

conditions to define the notion. 

 

2.2. A taxonomy of Anthropocene risks 

Keys and colleagues presented in their paper a kind of taxonomy of 

Anthropocene risks, constructed from four different cases of Anthropocene 

risks. 

The first one has to do with the phenomenon of so-called moisture 

recycling teleconnections (Keys et al., p. 669). Deep transformations in the 

agricultural groundwater irrigation systems in the Indian subcontinent are directly 

changing the local and regional hydrological cycle, mainly influencing 

evaporation into the atmosphere and indirectly affecting moisture flow to other 



Exploring the idea of an Anthropocene Risk Index 

114 

specific parts of the planet, in particular, it is significantly conditioning rainfall in 

East Africa. This means that the socio-ecological systems that are producing 

food in India are tele-connected to the dry farming systems in East Africa and 

therefore can have an impact on them. 

A second case presented in Keys et al. is aquaculture in Southeast Asia 

(Keys et al., pp. 669-670). This technology for the reproduction and cultivation of 

aquatic organisms (fish, mollusks, algae, crustaceans, etc.) under controlled 

conditions is highly dependent on the existence of land cultures, wild fish for 

food, fresh water and land for their production sites. However, its enormous 

expansion and the strong environmental impacts it caused led to a great 

devastation of coastal vegetation, mainly mangroves, and the weakening or even 

disappearance of their livelihoods. This recent decline in aquaculture carries 

risks not only of causing local disturbances, but also of having impacts on a 

national, regional or even global level.  

The migration of the Sahel biome due to climate change is a third case 

considered (Keys et al., pp. 670-671). If the planet warms up, biomes tend to 

migrate to cooler regions. In the Sahel region,1 global warming is likely to cause 

longer periods of drought and warmer temperatures. This situation is likely to 

have social and political implications at other scales, as people may migrate from 

this region to ones that are already densely populated, increasing pressure on 

their socio-ecological systems. 

The last case concerns sea level rise and its impact on coastal cities (Keys 

et al., p. 671). Keys et al. consider it a paradigm of situations that involve 

increased Anthropocene risk. Due primarily to the thermal expansion of ocean 

waters in combination with the release of fresh water from the Greenland and 

Antarctic ice caps, both caused by climate change, a tenth of humanity living in 

coastal maritime areas is at risk of losing their homes and communities. 

Furthermore, a similar threat looms over most of the world’s current megacities 

that are at risk of disappearing underwater in the not-too-distant future. Despite 

the coastal defenses erected by maritime coastal cities, projections suggest that 

most of their populations will have to migrate inland. 

We may now generalize from the specific cases to create four general 

kinds of anthropocene risks, namely: 

(a) climate teleconnection risks2; 

(b) unsustainable farming risks driven by environmental depletion; 

(c) climate-induced biome migration risks; 

                                            
1 The Sahel forms a transition zone spanning 5,900 km from the Atlantic Ocean in the west to the 
Red Sea in the East in a belt ranging from several hundred to a thousand kilometers in width, 
covering an area of about 3 million square kilometers that includes Algeria, Burkina Faso, Chad, 
Eritrea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, and Sudan. 
2 Referring to the climate variability links between non-contiguous geographic regions. In the field 
of atmospheric sciences, the term "teleconnections" is used to refer to climatic anomalies related 
to each other over great distances. 
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(d) climate-engendered sea level rise risks. 

 

All four of these types of Anthropocene risks seem to depend on the same 

basic underlying structural process: an event can happen and trigger negative 

consequences. 

We can assess the probability of the event and its impact. If we multiply 

the probability of the event by its impact, we have the degree of this 

Anthropocene risk. 

However, this evaluation cannot be done in such a linear way, because not 

only is the event complex, that is, it encompasses natural and social factors, 

which are intertwined and are irreducible, but also factors that have dynamic 

interrelationships that generate high uncertainty and quite unpredictable 

behavior. In addition, another difficulty relates to the impact it has on different 

scales and the interaction between the scales themselves, namely through 

feedback mechanisms. On the other hand, the assessment of the consequences 

must include parameters related to the vulnerability (degree of exposure) of 

those and what the event affects, as well as their resilience or adaptability to it. 

In light of the above, a future task will be to rewrite the basic formula to 

include the aforementioned factors and parameters. This, however, can only be 

done after formalizing the Anthropocene notion of risk, something that also 

remains to be done. 

 

3. How to develop an Anthropocene Risk Index 

The process of building a risk index involves four fundamental steps, 

identified and described in MacKenzie (2014, pp. 2-3). The first (step 1) is a 

preliminary but decisive step towards defining the final form of the index, in which 

(a) the specific objectives of a risk index and (b) the target audience of a risk 

index are described. The others are more formal steps: in step 2, a probability 

distribution over the range of consequences is developed that fully describes the 

risk of an event; calculating a numerical measure that accurately summarizes the 

probability distribution is step 3; and finally, in step 4 that numerical measure 

must be translated to a different scale (such as a color or ordinal number) to 

communicate the risk to a wider audience. 

I will limit myself here to considering sea level rise (SLR), perhaps the most 

paradigmatic of the Anthropocene risks, to illustrate how an Anthropocene Risk 

Index (ARI) can be developed. 

One might begin by saying (step 1) that the development of an ARI is (a) 

to give the public a general sense of the level of Anthropocene risks; (b) to 

generate knowledge that will help policymakers more effectively manage 

Anthropocene risks; and (c) to provide the expert community with a common 

framework for discussing and comparing these Anthropocene risks. 
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Next (step 2), considering the risk of rising sea levels generated by climate 

as the specific risk to be assessed, we can start by saying that the bearers (or 

owners) of this risk are coastal cities, by definition cities that located on a 

terrestrial coast and, therefore, more exposed to being threatened by SLR. 

According to projections made by Earth.Org, a not-for-profit environmental 

organization based in Hong Kong, updated last June 4, the top 10 cities at risk of 

flooding due to rising sea levels are: 1. Bangkok, Thailand; 2. Amsterdam, 

Netherlands; 3. Ho Chi Minh City, Vietnam; 4. Cardiff, United Kingdom; 5. New 

Orleans, US; 6. Manila, Philippines; 7. London, United Kingdom; 8. Shenzhen, 

China; 9. Hamburg, Germany; 10. Dubai, United Arab Emirates.3 

The so-called risk factors, i.e. the variables that increase the risk of 

susceptibility of coastal cities will, however, have to be taken into account. The 

three primary risk factors are: thermal expansion or warming of the oceans4, 

melting glaciers5 and loss of Greenland and Antarctica’s ice sheets.6  

This risk factors are being induced by ongoing global climate change, i. e., 

individual forces, which contribute to SLR, sc. (a) GHGs, aerosol pollutants in the 

atmosphere; (b) natural climate variability (such as El Niño and Pacific Decadal 

Oscillation systems); (c) historical climate responses; (d) variable solar radiation 

levels; and (e) volcanic eruptions. 

That natural climate variability affects SLR isn`t something new. What is 

new, at least since the mid-20th century, and more intensely since the 1970s, is 

that the influence of greenhouse gases (GHGs) and aerosols of anthropogenic 

origin, mainly through the burning of fossil fuels, has made a determining factor 

                                            
3 Thailand’s capital, for instance, has an average elevation of 1.5 meters above sea level. 
Following the deadly floods of 2011, a fifth of the city was reportedly underwater. Yet the situation 
is expected to get worse, because 5 out of the 10.7 million people living in Bangkok could be 
exposed to flood risk during this century. Torrential rains fill up the lower areas of the city and 
poor drainage systems do little to mitigate severe flooding events, which can sometimes persist 
for up to two months. As Earth.Org sea level rise projections show, Bangkok is at an extremely 
high risk of sinking mainly due to ocean thermal expansion and ice melt. Combined with the 
predicted increase in the frequency of extreme weather events, one-third of the Thai capital could 
be completely submerged by 2050 and up to 11 million people displaced as a result (Igni, 2022). 
4 Heating the water causes it to expand. About half of the rise in sea levels over the past 25 years 
is believed to be due to warmer oceans simply taking up more space (see. E.g., “Climate Change” 
at Costal Partners: https://coastalpartners.org.uk/Climate-Change). 
5 «Large ice formations such as mountain glaciers naturally melt a bit each summer. In the winter, 
snows, primarily from evaporated seawater, are generally sufficient to balance out the melting. 
Recently, though, persistently higher temperatures caused by global warming have led to greater-
than-average summer melting as well as diminished snowfall due to later winters and earlier 
springs. That creates an imbalance between runoff and ocean evaporation, causing sea levels to 
rise» (Nunez & National Geographic Staf, 2022). 
6 «As with mountain glaciers, increased heat is causing the massive ice sheets that cover 
Greenland and Antarctica to melt more quickly. Scientists also believe that meltwater from 
above and seawater from below is seeping beneath Greenland's ice sheets, effectively lubricating 
ice streams and causing them to move more quickly into the sea. While melting in West 
Antarctica has drawn considerable focus from scientists, especially with the 2017 break in the 
Larsen C ice shelf, glaciers in East Antarctica are also showing signs of destabilizing». (Nunez & 
National Geographic Staf, 2022). 
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in SLR. This means that it is mainly this factor, how anthropogenic greenhouse 

gases (GHGs) and aerosols are contributing to the loss of the Greenland and 

Antarctic ice sheets that we need to pay attention to.  

In other words, perhaps more than any other factor, this is what 

determines the probability and impact of flooding in coastal cities exposed to 

SLR. 

However, Keys and his colleagues point out that this is where the degree 

of risk is difficult to assess, because this factor is rooted in the rather uncertain 

behavior of entangled sociological and ecological systems. And to make this 

uncertainty even higher, we will have to pay attention to how different spatial 

scales (for example, how the global SLR affects certain regions more and at the 

same time is affected by certain regions) and time scales (for example, how 

patterns of the SLR revealed by paleoclimatological data can serve to predict how 

such a phenomenon will behave in a more or less near future) exert influence on 

each other. 

Despite these and other difficulties that arise in assessing the probability 

and impact of climate-generated sea level rise, if they are technically overcome 

we can then proceed to determine the so-called inherent risk (i.e. unmitigated or 

uncontrolled) of a city coastal area to be affected by SLR. 

We can, for example, establish that if GHG emissions increase by a certain 

amount (supposedly their concentration in number of molecules per million in the 

atmosphere), this will cause a certain rate of melting of the Greenland and 

Antarctic ice sheets, which, predictably, will cause the SLR to be a certain number 

of meters, and therefore, with a given city being submerged in such or so many 

meters, within this or that time, with consequences for its inhabitants, assets and 

environment. 

Based on agreed measured values, we can translate the likelihood of the 

SLR causing flooding in coastal cities and its impact into categories such as: very 

high risk; high risk; medium risk; low risk; very low risk. This, of course, 

corresponds to the referred step 3 (calculating a numerical measure that 

accurately summarizes the probability distribution) and step 4 (translating the 

numerical measure to a different scale – such as a color – to communicate the 

risk to a wider audience). 

At this point, it becomes possible to construct a risk rating (and ranking) 

matrix. Combining the probability of the event and its impact, we can classify its 

risk using a scale (from sustainable to critical) and represent the severity with a 

more or less intuitive color scheme (Hollcroft & Lyon, 2016, pp. 53-55). 
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Impact 

Probability 

Very low Low Moderate High Very high 

Very high Moderate Severe Severe Critical Critical 

High Sustainable Moderate  Severe Critical Critical 

Moderate Sustainable Moderate  Moderate  Severe Critical 

Low Sustainable Sustainable Moderate  Severe Critical 

Very low Sustainable Sustainable Sustainable Moderate Severe 

 

We can also introduce control factors, that is, conditions on how to 

mitigate the risks. This means that we can revise the matrix and introduce 

parameters on vulnerability (degree of exposure) – which and how many people, 

assets and environments – are affected by the SLR, and what is their resilience 

or adaptability to SLR. The introduction of these control factors leads to a revision 

of the matrix that must, in the end, include what can be called residual risk, that 

is, the inherent risk subtracted from the control factors. This means that there is 

a residual probability, a residual impact and a residual risk rating. 
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Abstract 
The paper focuses on how the field of philosophical thinking and especially philosophical 
anthropology critically copes with the issue of understanding of man in a new state of the natural 
and human world, which scientists in the field of natural sciences called the Anthropocene. The 
new perspective of man as a geobiophysical force which has the ability to change the 
environment to such an extent that it becomes a threat to the global environment brings new 
ways of thinking about man. Not only thinkers from the humanities and social sciences but also 
naturalists, express the urgent need to change the traditional anthropological discourse. The 
paper aims to capture the issue of man in the Anthropocene through the basic aspects that are 
most discussed in the works of authors focused on this issue. 
 
Keywords: Anthropocene; Man; Mankind; Philosophical Anthropology. 
 
 
Resumo 
O artigo foca-se em como o campo do pensamento filosófico e especialmente a antropologia 
filosófica lida criticamente com a reflexão do homem no novo estado do mundo natural e 
humano, que os cientistas do campo das ciências naturais chamaram de Antropoceno. A nova 
perspectiva do homem como força geobiofísica, que tem o poder de alterar o meio ambiente a 
ponto de se tornar uma ameaça, também traz consigo novas formas de pensar a relação do 
homem com o meio ambiente. Não apenas pensadores das ciências humanas e sociais, mas 
também naturalistas, expressam a necessidade urgente de mudar o discurso antropológico 
tradicional. O objetivo do artigo é captar a questão do homem no Antropoceno através da análise 
das obras de autores selecionados, nas quais é possível identificar um enfoque na questão do 
homem a partir dessa perspectiva. 
 
Palavras-chave: Antropoceno; Homem; Humanidade; Antropologia Filosófica. 

 

 

Introduction 

Scientists in the natural, humanities, and social sciences have been paying 

attention to the Anthropocene as a theoretical conception for more than two 

decades. I chose the title of Man and the Anthropocene intentionally because it 

points to the two most frequent terms in this field. When I searched the internet 

for these terms in 2022, google showed me 4,770,000 links. After the initial shock 

of the vast amount of information, it is possible to see that the first sources 

literally "welcome us to the Anthropocene, the age of modern man."1 

                                            
1 Age of Man: Enter the Anthropocene (nationalgeographic.org); The Anthropocene: Welcome to 
the Age of Modern Man (bbc.com). 
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Without deeper thought and in the first moment, what can we say about 

this invitation? Who? or what? Is invited where? Why? Where is it located? Is it 

good or bad? This very simplistic point of viewpoints to the basic questions 

characteristic of ontology, epistemology, anthropology, ethics, and other 

philosophical thinking areas. From my point of view, this is primarily an invitation 

to a discussion, because as philosophers we have a special responsibility for its 

course and formation. 

 

1. Philosophical reflection of the Anthropocene 

The theoretical concepts2 of the Anthropocene work with the hypothesis 

that humanity has become a driving force within the Earth System3. In other 

words, man4 is no longer just part of the biosphere and a passive observer but 

according to ESS scientists, he himself has become a geobiophysical5 force that 

                                            
2 I intentionally refer to the plural because there are different interpretations of the Anthropocene, 
which as stated by Zalasiewicz et al. (2019), are not mutually exclusive. In my point of view, in 
reflecting on the Anthropocene, we should consider at least the following breakdown of its 
conceptual statements: a) The Geological Anthropocene is part of the Geological Time Scale 
(Zalasiewicz et al. 2019). In other words, the Anthropocene is the historical interval of the Earth 
or a new geological epoch in the history of the planet Earth which is an expression of the 
geological unit of time processes and layers (Zalasiewitz et al., 2019, Subramanian, 2019). b) 
Anthropocene as a concept of the new Earth System (Seffen et al. 2020; Hamilton, 2015; Kotchen 
& Young, 2007). This concept is based on the assumption that «the whole Earth operates as a 
single, complex, adaptive system, driven by the diverse interactions between energy, matter, and 
organisms» (Steffen et al., 2020, p. 54). c) Concepts of the Anthropocene in the humanities and 
social sciences. In this area, scientists approach the concepts of the Anthropocene from a much 
broader perspective which also includes moral-political interests, including different 
responsibilities for climate change which have future social, economic, and political implications 
(Nichols & Gogineni, 2018). 
3 Earth System - «suite of interlinked physical, chemical, biological and human processes that 
cycle (transport and transform) materials and energy in complex, dynamic ways within the 
system» (Steffen et al., 2020, p. 57). The term geobiophysical force originated from the 
Anthropocene Working Group (AWG) and Earth systems science (ESS) research. 
4 I will use not only the term man but also the terms human and human being, which I consider 
more adequate for philosophical considerations in the field of the Anthropocene. I stick to the 
term man, given the philosophical tradition of the question What is man? and in the traditional 
dualistic understanding of man-nature. At the same time, I am also aware of the issue of using 
the term man with regard to Gender-sensitive Communication, so in that part of the 
considerations that are linked to the connection between human and non-human, I will use the 
term human being more. I will also use this term where ontological issues are mentioned. In 
general, I will try to use the term human. 
5 This term is intended to signal a wide range of human activities (chemical, biological, physical) 
that have an impact on the Earth's system. The first thoughts of man as a geological force date 
back to the 19th century and developed along with the development of geology as a science. At 
the same time, it is realized that people are changing the country along their activities, which 
affects its flora and fauna. It is important to note that the idea of feedback of anthropogenic 
changes to man himself was still absent in this thinking. In addition, anthropogenic changes 
themselves have not been included in the field of their research for a long time, given that the 
time frame of human existence was "absurdly" short compared to the age of the Earth (4,500 
million years). As stated by Cronon, «ecology was to try to describe and analyze natural systems 
in their "pristine state", state, as they would have existed in the hypothetical absence of human 
activity and long-term historical change» (Cronon, 1993, p. vii). A broader understanding of the 
need to include the consequences of human activities in the study comes only in the 1980s, along 
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qualitatively changes the Earth System's regulatory capabilities (Steffen et al. 

2020). 

From my point of view, this hypothesis created above all an inseparable 

combination of the terms Man (its various equivalents) and the Anthropocene. 

The analysis, interpretation, and critique of these concepts and their relationship 

with each other have acquired a myriad of perspectives in the humanities and 

social sciences, which are incorporated into the methodology and language 

apparatus of individual disciplines which still makes transdisciplinary discussion 

difficult. 

It should be noted here that many authors in the humanities and social 

sciences often ignore the differences in the Anthropocene concepts that I 

present and create a certain misinterpretation framework in the anthropocene 

discourse. For example, only the timing of the origin and duration of the 

Anthropocene is inspiring and I will not be able avoid it, but it should be noted in 

mind as stated by Zalasiewicz et al., «The geological Anthropocene is not a 

diachronous unit of human cultural history like the Iron Age and Palaeolithic, 

which unfolded in mosaic fashion across the planet, or like the Renaissance.» 

(Zalasiewicz et al., 2019, p. 3). The reason for such a claim is that the geological 

Anthropocene also includes basic natural processes that are not anthropogenic 

in nature (Zalasiewicz et al., 2019). On the other hand, in the temporal aspect of 

the Anthropocene, even scientists in the field of natural sciences do not avoid 

philosophical questions such as: "Should one invest greater significance in the 

beginning of a process or the beginning of its discernible impact?" (McNeill, 2019, 

p. 253). 

In this paper, I will not deal with the geological concept of the 

Anthropocene or the Anthropocene as a concept of the Earth System. My 

intention is rather to point out selected problems that we encounter in the 

philosophical reflection of the Anthropocene, while I focus more on 

anthropological aspects in this area. I understand the Anthropocene rather as an 

inspiration, idea, thought, platform, horizon, or similarly to Latour I see in it 

«common ground for the natural sciences and the humanities that we all share» 

(Latour, 2017, p. 13).  The question arises as to whether and how philosophical 

anthropology can link individual knowledge about man. In my opinion, the 

discourse on Anthropocene in this sense could have the potential to integrate 

knowledge about individual aspects of man from both research areas in a new 

way, and thus influence philosophical anthropology. 

 

1.1. Connection problem and Integration problem 

                                            
with the development of Earth system science (ESS), in which human influence began to be 
considered geologically significant. 
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Philosophical reflection on concepts of the Anthropocene contains a large 

number of questions. Many of these problems are related to the problem of 

different types of connection or connections between man and the global 

environment. In my opinion, I could call the term "connection problem". This 

problem points to the fact that the sciences are trying again to tie up the Gordian 

knot6 of Earth's history and human history. As reported by Zalasiewicz et al., «The 

Anthropocene represents a new phase in the history of both humankind and of 

the Earth, when natural forces and human forces became intertwined, so that the 

fate of one determines the fate of the other» (Zalasiewicz et al., 2010, p. 2231). 

Has man mutated to a new state along with the entire global environment? 

ESS scientists work with "global aggregates" because, from an Earth System 

perspective, it made sense to treat all of humanity as a single entity in terms of 

its activities and their consequences for the Earth System (Steffen, 2019, p. 258). 

How to explain and justify human being incorporated into humanity as an 

aggregate that the ESS considers to be the cause or driving force within the Earth 

System? Is humanity as an aggregate a human or non-human entity? 

Does this mutation require a paradigm shift in ontology, epistemology, and 

anthropology? I understand paradigm-shifting in the traditional sense as 

explaining the same phenomena in a different way. Hypotheses within the 

concepts of the Anthropocene, however, say that we have found ourselves in a 

new state of the world, in which there are new unreflected phenomena. We even 

encounter claims about the non-analogue state of the world.  As reported by 

Steffen et al., «[t]he nature of changes now occurring simultaneously in the Earth 

System, as well as their magnitudes and rates of change, are unprecedented. The 

Earth System is currently operating in a non-analogue state» (Steffen et al., 2020, 

p. 57).  Hamilton claims, «that the Earth sciences are undergoing a paradigm 

shift, from environmental science to Earth System science» (Hamilton, 2015, p. 

5). The question is: will it be enough to change the paradigm?  

I could call the second set of questions as the "integration problem". An 

approach to this problem is illustrated by Latour's position that the altered state 

of human being in the Anthropocene conceptions represents a third dimension 

in anthropologies. Until now, these anthropologies have moved in the dichotomy 

of "physical" versus "social." The third dimension brings to the anthropology in 

general what has not been available in it so far. As Latour says, «to claim that the 

human agency has become the main geological force shaping the face of the 

earth is to immediately raise the question of “responsibility”» (Latour, 2017, p. 

38). Latour's requirement is based on the assumption that «[g]lobal change 

cannot be understood in terms of a simple cause-effect paradigm» (Steffen et al., 

                                            
6 I used Latour's metaphor about cut the Gordian knot modern from the essay We have never been 
modern (1993). 
 



Man and the Anthropocene 

125 

2020, p. 57). Therefore, even human being cannot be regarded as a passive entity 

subject to natural causes.  

In addition, the responsibility of scientists for their research methods and 

results should be reflected. This area also includes the issue of legal 

responsibility, which does not distinguish between human and non-human, as 

Raffnsøe (2016) says, and last but not least, moral or political responsibility for 

maintaining the basic preconditions for life and many others.  The question of 

responsibility was the impetus that led to the first critiques of the Anthropocene 

concepts from the natural sciences by historians, philosophers, anthropologists, 

and many others. I think Latour summed up this problem enough when he said: 

(…) that there was no sense whatsoever in lumping into one 

undifferentiated “Anthropos” all the human agents responsible for 

shaping the planet. (...)  But who is at the origin of that mutation? So, 

as soon as the “Anthropos” became the center of the collective 

attention of geochemists, economists, political scientists and many 

others, the idea of One Human in charge of that geostory exploded into 

pieces (Latour, 2017, p. 39). 

 

The concepts of the Anthropocene as I mentioned are closely related to 

the issue of human being, its role in the Earth system and its relationship to the 

global environment. Philosophical anthropology thus faces a huge challenge. It 

will either be pushed into the background as an exhausted form of humanism, or 

it will be able to connect and integrate various forms of being (Descola, 2013). 

The role of philosophical anthropology will be to understand anthropoceneic 

discussions as opportunities. To pave the way for understanding why and how 

one finds oneself in a situation of endangering one's own existence, which is 

caused by them. To answer the question: How do notions of human being 

combine with the need to maintain and preserve the basic preconditions of life 

on Earth? It must also reconsider its current positions and include in its area the 

crucial question of the responsibility of the human being for himself. In this area, 

too, he will have to allow the integration of knowledge from other disciplines. 

Philosophy and especially philosophical anthropology should enter into 

discussions about the Anthropocene because the Anthropocene as a 

phenomenon that integrates the world of human being and the whole Earth 

requires the attention of philosophy. The task of philosophical thinking is not only 

to provide a critical reflection on individual efforts to interpret the relationship of 

man to his past, present but especially future assumptions for life but also to 

contribute to efforts to theoretically grasp individual concepts in this area and 

help create a new conceptual apparatus. 

 

2. Basic problems in Philosophical Anthropology 
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In addition to the range of questions I have raised for philosophy, there are 

issues that are also addressed in philosophy as such, but I have rather included 

them in philosophical anthropology. These are issues that re-address the 

position of human being in the new state of the global world and its relationship 

to that world. 

The focus on philosophical anthropology is based on my belief that, 

throughout human history, images of man have implicitly or explicitly shaped 

culture, socio-political order, and man's relationship to himself and the 

environment. Many philosophical concepts and methods have supported and 

endorsed the accelerated ability of humanity to analyze and change its living, 

social and cultural environment (Zalasiewicz et al., 2019). On the contrary, any 

common worldview or change had a retroactive effect on how man created an 

understanding of himself. Many of these consequences were not necessarily 

immediately apparent or visible (Raffnsøe, 2016). Their gradual course and 

delayed consequences can only be seen over a longer period of time. 

Anthropocene is an example of this. For example, scientists across scientific 

disciplines still cannot agree on the origins and course of the Anthropocene. 

According to the Anthropocene concepts, the traditional understanding of 

man is no longer sustainable. The question is, can the hypotheses of these 

concepts lead to specific theories of human being and thus allow its mutation 

into a state of environmental sustainability? 

If theories about the human make it possible to create a human world and 

shape the various relationships of human being to the global environment, then 

to reconsider the traditional question What is man? need to be approached with 

caution. On the one hand, it is still necessary to keep in mind that the definition 

and self-understanding of the human with regard to the hypotheses of the 

Anthropocene concepts can lead to a strengthening of the affirmation of 

exploitation, oppression and inequality. Furthermore, it could strengthen the 

position of already privileged groups on environmental resources (clean land, air, 

and water), which are a prerequisite for all human beings to live. On the other 

hand, we get into a stalemate because we cannot avoid a certain human self-

understanding in the Anthropocene. 

The Anthropocene returns the question of man, as if back in the game, but 

in a changed and as yet unreflected form. If we have not yet had a clear idea of 

human being, the anthropocene discourse has covered it even more. The fact 

that human being has become a major player in climate change in the 

Anthropocene to such an extent that scientists in the field of natural sciences 

have identified it as a geobiophysical force7 does not mean that it has become 

                                            
7 Latour says: «The human agent has grown to the dimension of a natural phenomenon 
(comparable, if you count in terawatts, to plate tectonics), but it has not become more natural for 
all of that» (Latour, 2017, p. 38) 
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more natural (Latour, 2017). According to Latour, «There is nothing natural in the 

telltale signs left by this human agent in the sediments recorded by 

stratigraphers» (Latour, 2017, p. 38). 

The statement about the human being that it can be compared to the 

forces of nature does not really mean that scientists have uncovered the 

fundamental dispositions and characteristics of human being, but rather have 

allowed questions to return: What is human nature? what does it mean to be 

human? Nor does it mean returning man to the natural world. From my point of 

view, the above so far represents another challenge for philosophical 

anthropology, which confirms or refutes Raffnsøe's assumption that as the role 

and character of man in the Anthropocene changes, so should the new role and 

position of the human sciences (Raffnsøe, 2016). An integral part of 

anthropocene debates has become the problem of anthropocentrism, which is 

being criticized more and more. Raffnsøe says: 

This anthropocentric approach is currently being challenged, not only 

as an epistemic basic condition for scientific thinking and human 

knowledge at large but also as an ontological basic condition for how 

one has conceived of the human being and its position in a wider 

context, which has itself decisively influenced how human beings have 

related to the world (2016, p. 60). 

 

Retrospectively, it is possible to see in Western culture that due to the 

theological and philosophical interpretation, man became a center, the so-called 

microcosm in the cosmological sense. These interpretations of man 

subsequently affirmed his actions in a hierarchically arranged and linearly 

flowing human world. His superiority over all living things allowed him to conquer 

not only nature but also members of his own kind. 

The critique of anthropocentrism is closely linked to the critique of various 

dualisms, such as body and mind, man and nature, human and society, and 

others. Perceiving and designating human being as a center that is isolated from 

the natural world and superior to everything has enabled the human to 

understand the world of nature primarily as an object of its practical interests. In 

other words, «the dividing understanding of humans as extra-natural and nature 

as extra-human, has triggered and reproduced the very stage for a systemic 

appropriation and exploitation» (Küpers, 2020, p. 4). In particular, economic, 

political and power interests make it possible to understand nature as a raw 

material. These interests continue to prevail and support what Descola said, «It 

was decreed, but with exemplary discretion, that our way of dividing up beings 

and things was a norm to which there were no exceptions» (Descola, 2013, p. 10). 

The ambition of human and social scientists to criticize anthropocentrism and 

dualism through the Anthropocene concepts is to change just that. The 

Anthropocene provides an opportunity to do so. As a concept, it arose against 
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the background of holistic interpretations8 of the world, which sought to remove 

the traditional dualistic view of the relationship between man and nature world. 

All human and non-human entities have become part of complex relationships 

and ongoing processes on Earth. 

The "connection problem" in the Anthropocene leads to efforts to create 

new ontologies, which would be characterized by bridging the gap between 

human and nature, which we "inherited, especially in the Western world from 

Platonian-Cartesian-Newtonian paradigms and the Enlightenment and Modern 

eras, as foundations of 'humanism'" (Küpers, 2020, p. 4). But is it possible to 

abandon anthropocentrism and dualism? Biocentrism in environmental thinking 

has attempted to do so but has come across similar criticisms of the 

Anthropocene concepts that link humanity as a homogeneous entity to the entire 

natural world. As stated by Sťahel, according to Kučírek, an important Slovak 

environmental thinker: 

Biocentrism hasn’t really been able to abandon the anthropocentric 

position, because it, despite its proclaimed biotic equality of all living, 

attributes to man a unique position among all living creatures. This 

follows from the requirement that a person or mankind should take 

responsibility for preserving life on the planet (Sťahel, 2021, p. 74). 

 

The question of responsibility, which re-emerges here, points out that 

thinkers who accentuate the integration of responsibility into anthropological 

thinking and at the same time demand a departure from anthropocentrism will 

have to rethink their positions very precisely. The attitude of recognizing the 

equality of human and nonhuman from a philosophical point of view, "practically 

excludes the possibility of taking responsibility for non-human life or even for the 

preconditions of life on the planet in general" (Sťahel, 2021, p. 77). 

This points out that in reflecting the concepts of the Anthropocene, care 

must be taken with regard to the dichotomies they contain. On the one hand, they 

draw attention to man, on the other hand, they show an effort to question human 

exceptionalism. Raffnsøe also tried to deal with this problem through the so-

called "Human turn". 

 

3. Trying to think again 

There is still relatively little work devoted exclusively to the philosophical 

reflection of the Anthropocene, especially focusing on anthropological issues. 

One of the authors who caught my attention is the Danish philosopher Sverre 

Raffnsøe and his book Philosophy of the Anthropocene: The Human Turn (2016). 

In his work, it is possible to find the basic set of questions that I pointed out. It 

                                            
8 For example, the Gaia hypothesis 
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looks at man, the “connection problem”, but also integration. He also points to 

the unsustainability of anthropocentrism. 

Raffnsøe encourages constant research because he realizes that we are 

in a process of change and we can no longer look at a person's relationship with 

his environment from a single static point, but we have to work with multiple 

viewpoints and perspectives. His effort to open discussion and reflection on man 

and his grasp in the Anthropocene9 is characterized by capturing the basic 

aspects of the critical turn that affects man, his own self-reflection, and his 

relationship to the Earth as a whole (Raffnsøe, 2016, p. xii). He considers the 

critical turn to be another turn in a row of Copernican turns in human history. 

According to him, it is again a shift in the centering of the universe. To describe 

the complexity of this shift, and to enable the author to work with the complexity 

of a topic such as the role of man in the Anthropocene, he introduces his own 

concepts. The effort to enrich the conceptual apparatus in the Anthropocene 

discussion is characteristic of philosophical thinking and we meet it with many 

other authors. 

One of the aspects that define this critical turn is the term that Raffnsøe 

himself introduces – "Human turn"10. On the one hand, he compares this turn to 

Latour's term “turn”, which is to emphasize the decisive change in the relationship 

between man and the environment and the requirement to redefine these 

relationships and traditional concepts (Raffnsøe, 2016, p. xiv). On the other hand, 

it does not clearly state the meaning of this term. He captures it only in outlines, 

frames, and different views, while deliberately avoiding clear definition. 

The human turn can be understood as: «turn towards the human, and the 

turning of the human in new directions» (Raffnsøe, 2016, p. xv), because a turn 

towards the human also means the turn of the person himself (turn within the 

person); return to man; awareness of disproportions in human understanding; it 

represents a pervasive and profound shift; a new state of man – linked to a 

change in the state of the world, a change in the relationship to the world in a 

local as well as a global dimension; the requirement of overcoming 

anthropocentrism; a shift in the human situation and in the very quality of human 

                                            
9 On the one hand, Raffnsøe works with the geological concept of the Anthropocene, which he 
understands in terms of Zalasiewicz's definition as "the current global environment in which 
human activity dominates" (Zalasiewicz et al., 2008). On the other hand, he considers the 
Anthropocene to be an overarching framework that characterizes the overarching significance of 
the human species (Raffnsøe, 2016, p. xii). In addition to the term “human turnover”, Raffnsøe 
introduces the term the Anthropogene into his reasoning. For his part, I consider the introduction 
of this term to be the realization that in grasping the issue of the human in the Anthropocene, he 
cannot work exclusively with the geological concept of the Anthropocene. According to Raffnsøe, 
The Anthropogene «describes the condition that development (meaning not only what transpires, 
but also the consequences of what transpires) extensively and decisively, although not 
exclusively, comes about as a result of human activity. The Anthropogene epoch recognizes that 
the human factor has become a decisive element in the Anthropocene» (Raffnsøe, 2016, p. 26). 
This expression also allows him to avoid the issue of dating.  
10 He considers this expression to be unprecedented and a bit mysterious (Raffnsøe, 2016, p. xiii). 
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existence; background for the open and key question: «How can we even turn 

towards and speak of the human element and its role?» (Raffnsøe, 2016, p. xiv); 

a statement that captures man again in the position of becoming the measure of 

all things, but relative with a close connection to the environment (Raffnsøe, 

2016). Raffnsøe further captures the complexity of grasping human turnover as 

follows: 

Not only is the human turn immensely complex and comprehensive. 

What is more, it still remains unresolved and is so ambiguous a 

phenomenon that anyone seeking to describe and articulate what it 

involves is obliged to recognize that they are unable to distance 

themselves from it, seeing that they themselves are implicated in this 

turn (2016, p. xix). 

 

Anthropocentrism Raffnsøe criticizes precisely through the prism of human 

turnover. First of all, if we understood anthropocentrism as a static positioning 

of the person in the center, the human turn disrupts this stable framework. 

Secondly, the traditional dialectic of the absolute and the relative no longer works 

in human turnover. Man remains the relative measure of all things, but in human 

turnover, the relationship to the ontological character of the absolute is changed. 

Hypothesis of the Anthropocene concepts about the change of a person's 

condition, through his, so-called “Connection” disrupts the traditional ontological 

structure of reality (being). Anthropocene arguments should then result in a 

change in the relationship and understanding of “unconditional” and necessity 

and, above all, independent. From Raffnsøe's point of view, the Anthropocene, 

together with human turnover, changes not only the shape of the world but also 

our traditional ways of trying to understand it (Raffnsøe, 2016, p. 51). 

Like Latour, Raffnsøe brings a human sense of responsibility to the 

anthropological debate, while extending it to the dependence and insecurity that 

come from human turnover. At the same time, it connects these categories with 

the concept of crisis in all its forms (Raffnsøe 2016). By comparing the two legal 

processes, Savigny, which took place between human and non-human, and 

L'Aquile, which was concerned exclusively by human beings, points to a shift in 

understanding of responsibility and to the essence of man having primarily 

responsibility to himself. «Bearing responsibility in this strict sense and having to 

suffer punishment in the event of misconduct has become a specific human 

prerogative and a curse» (Raffnsøe, 2016, p. xi). Closely related to the problem of 

responsibility is the criterion of globalization, which raises new issues in terms of 

sustainability (Raffnsøe, 2016). Raffnsøe does not deal with a specific critique of 

anthropocentrism. Rather, it points out that it is not possible to understand the 

“human turn” from an anthropocentric position. 

 

3.1. The requirement to redefine human 
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I will now turn my attention to how Raffnsøe responded to the demand for 

human redefinition that began to emerge in the Anthropocene concepts. He does 

not consider this request to be something new and unexpected. The effort to 

redefine man is a requirement that keeps coming back and always emerging, 

precisely in the background of crises. The critical turn within the Anthropocene is 

no exception. As Raffnsøe states: 

A critical turn affecting the human condition is thus still in the process 

of arriving. Within this landscape, issues concerning the human – its 

finitude, responsiveness, responsibility, maturity, and relationship to 

itself – appear rephrased and re-accentuated as decisive probing 

questions, not only for humans but also for the Earth at large (2016, p. 

xii). 

 

According to him, there is a need to focus not only on the ways in which we 

redefine man but also on the redefinitions themselves (Raffnsøe, 2016, p. xiv). 

The redefinitions and redefinitions are based on the current requirement of the 

geological concepts of the Anthropocene and the claim that «[w]e have begun to 

live under man-made or humanly affected conditions radically different from 

those the earth has offered us so far to such an extent that we seem to begin to 

inhabit some other planet» (Raffnsøe, 2016, p. xv).  

The demand for redefinition is related to the way Raffnsøe wants to deal 

with anthropocentrism. He recognizes that a person must, in a sense, remain at 

the center, but in a way that keeps him and at the same time keeps him on the 

sidelines. The problems of connection and integration contain categories of 

dependence and uncertainty. Tu Raffnsøe says that «it might be fruitful to picture 

human beings as situated beings within a topography and to examine humans as 

beings in the middle of the world, on the verge of affecting and redefining 

themselves» (Raffnsøe, 2016, p. 61). 

Redefining human being in the Anthropocene and the Anthropogene 

epoch could be closely related to what we mean by human nature. Raffnsøe 

considers the Anthropocene and the Anthropogene to be an unintended 

consequence of human activity. Zalasiewicz et al., «to crystallize the growing 

realization that human activities – or, more often, the unintended consequences 

of human activities - had fundamentally changed the Earth System» (2019, p. 2). 

The Anthropocene and the Anthropogene are definitely not something we want 

or plan for (Raffnsøe, 2016, p. 32). If so, what a light, this statement would cast 

on human understanding to date. For example, the generally accepted definition 

of man as a rational animal. Would a creature with rationality allow the 

destruction of its own preconditions to survive? In this sense, Raffnsø's position 

would be different from the idea inherent in many anthropocene debates that 
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Anthropocene is the result of human nature. We find a similar attitude in Moore11, 

who is critical of a selected part of anthropocene discourses12. According to him: 

The Anthropocene (and before that, Spaceship Earth) tells us that 

planetary crisis is more or less a natural consequence of human 

nature – as if today's climate crisis is a matter of humans being 

humans, just as snakes will be snakes and zebras will be zebras 

(Moore, 2019, para. 3).  

 

Then there is the impression that there is something destructive in human 

nature. According to Royle, the anthropocene narrative is also very problematic. 

If the Anthropocene is the result of human activity, then there is something 

perverse in human nature, and it was necessary that we get into the 

Anthropocene. Since there is very little we can do with human nature, this paves 

the way for drastic measures or measures that can have unintended 

consequences, such as geoengineering (Royle, 2016, p. 71). 

Rather, both views of the problem of human nature in the Anthropocene 

tend to ask the question: Have we defined human nature correctly so far? Is there 

human nature? Can we determine human nature now? Until now, we have not 

lived in conditions that would include such a huge number of individuals 

representing the human species; we did not even have knowledge of a global 

nature. Today we have all this, will this knowledge open the way to the 

determination of human nature? or to answer the question: What is man? 

Anthropocene so far creates questions rather than answers, but from a 

philosophical point of view, the question itself is often more important than the 

answer. 

 

Conclusion 

In my work, I tried to point out selected aspects of the Anthropocene 

concepts, which should be reflected in philosophy and philosophical 

anthropology. The enormous use of terms such as the Anthropocene and man 

should attract more attention in philosophy. Philosophy should want to know why 

the idea of human influence on the global environment became viral only after 

the emergence of the term anthropocene. When we know that the idea of the 

“problem of interconnection” and human influence on global nature has been 

here long before. Philosophy should want to know the levels of meaning of the 

                                            
11 Jason W. Moore is an environmental historian and professor of sociology. He supports the 
concept of the Capitalocene. 
12 It is important to note that Moore builds his concept of a capital area as a critique of the so-
called the popular concept of the Anthropocene, not the geological the Anthropocene. His critique 
then does not focus on the concept of Geological the Anthropocene. Moore considers this 
concept of the Anthropocene to be literally a useful formal concept for the scientific community 
(Moore, 2016b). His critique focuses on the concepts of the Anthropocene, which he calls the 
term popular. 
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term anthropocene. Philosophical anthropology should want to know what 

statement about man is captured by the idea of the Anthropocene. Why is the 

question What is man? urgent again? 

I also pointed out the problems, some of which are new and some of which 

are returning as an unresolved issues of humanity. The request made by many 

famous philosophers is returning: we must rethink it! One such problem is 

traditional anthropocentrism and ontological as well as epistemological dualism. 

By introducing the terms “connection problem” and “integration problem”, I 

wanted to frame the areas in which this issue can be considered in a way. This 

gave me easier access to the ideas in Raffnsø's work and an understanding of 

why he introduced the term “human turn.” 

The complexity of the Anthropocene and the fact that the Anthropocene is 

still in the process discourage philosophers from entering this area. The aim of 

my work was therefore to highlight the need to involve philosophy and 

philosophical anthropology in the discussion of the Anthropocene. 
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Resumo 
O intenso debate das últimas décadas entre feminismos e questões ambientais tem dado origem 
a movimentos ecofeministas que começaram por defender o princípio histórico de idêntico 
destino partilhado por mulheres e natureza – a opressão – para, mais recentemente, sustentarem 
que alimentar tal princípio penaliza tanto a mulher quanto a natureza. A extensa produção teórica 
sobre o Ecofeminismo nasce quando o termo é cunhado em 1974 pela romancista, ensaísta e 
ativista feminista Françoise D’Eaubonne. Em Le Féminisme ou la Mort (1974), D’Eaubonne definiu 
as bases teóricas do Ecofeminismo. Em Écologie Féminisme : Révolution ou Mutation ? (1978) 
intensificaria a sua tese sobre a associação histórica mulher-natureza e o controlo masculino 
dos ecossistemas. Aqui defenderia um novo humanismo liberto do patriarcado ou, nos termos 
em que é analisado por Caroline Lejeune (2021 : 17), « Plus qu’à une révolution, l’écoféminisme 
de Françoise d’Eaubonne est un appel à la mutation des sociétés par le renversement nécessaire 
de la structure du pouvoir patriarcal ». A evolução do Ecofeminismo viria mostrar que as ideias 
de Françoise D’Eaubonne são ora retomadas ora contestadas, mantendo-se, todavia, os seus 
ensaios como obras seminais deste ramo da Ecocrítica. Este ensaio tem assim como propósitos 
centrais: 1) Reconstruir a biografia de Françoise D’Eaubonne, pensadora pouco conhecida em 
Portugal, embora seja uma referência incontornável no âmbito da Ecocrítica; 2) Explicitar por que 
razões o Ecofeminismo, tal como caracterizado por D’Eaubonne, estabelece originariamente um 
paralelismo entre a opressão exercida pela cultura patriarcal sobre as mulheres e a violência 
praticada pelo ser humano sobre a natureza; 3) Identificar os aspetos mais atuais do pensamento 
de D’Eaubonne – em especial o seu alerta acerca de uma interferência perniciosa do ser humano 
sobre os ecossistemas – e as debilidades da sua teoria – em particular, as falácias da 
aproximação mulher-natureza e a reivindicação de que o género feminino tem forçosamente um 
papel positivo na sua interação com a natureza, como se depreende da afirmação da autora que 
dá titulo a esta comunicação; 4) Explicitar as tendências contemporâneas do Ecofeminismo, as 
suas áreas de interesse e o seu lugar nos estudos ecocríticos.  
 
Palavras-chave: D’Eaubonne (Françoise); Ecofeminismo; Ecocrítica  
 
 
Abstract 
The intense debate in recent decades between feminisms and environmental issues has given 
rise to ecofeminist movements that began by defending the historical principle of the same 
destiny shared by women and nature – oppression – to, more recently, maintain that feeding this 
principle penalizes women so much as for nature. The extensive theoretical production on 
Ecofeminism was born when the term was coined in 1974 by the novelist, essayist and feminist 
activist Françoise D’Eaubonne. In Le Féminisme ou la Mort (1974), D'Eaubonne defined the 
theoretical foundations of Ecofeminism. In Écologie Féminisme: revolution or mutation? (1978) 
she would intensify her thesis on the historical association between women and nature and male 
control of ecosystems. Here I would defend a new humanism free from patriarchy or, in the terms 
analyzed by Caroline Lejeune (2021, p. 17), « Plus qu'à une révolution, l'écoféminisme de 
Françoise d'Eaubonne est un appel à la mutation des sociétés par le renversement necessaire de 
la structure du pouvoir patriarchal ». The evolution of Ecofeminism would show that Françoise 
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D'Eaubonne's ideas are sometimes retaken, sometimes contested, maintaining, however, her 
essays as seminal works of this branch of Ecocriticism. This essay has the following central 
purposes: 1) To reconstitute the biography of Françoise D'Eaubonne, a thinker little known in 
Portugal, although she is an unavoidable reference in the field of Ecocriticism; 2) To explain why 
Ecofeminism, as characterized by D'Eaubonne, originally draws a parallel between the oppression 
exercised by the patriarchal culture on women and the violence practiced by human beings on 
nature; 3) To identify the most current aspects of D'Eaubonne's thought – in particular his warning 
about harmful interference by human beings in ecosystems – and the weaknesses of his theory 
- in particular the fallacies of the woman-nature approach and the claim that o the female gender 
necessarily has a positive role in their interaction with nature, as can be seen from the author's 
statement that gives the title to this communication; 4) To explain contemporary trends in 
Ecofeminism, its areas of interest and its place in ecocritical studies. 
 
Keywords: D'Eaubonne (Françoise); Ecofeminism; Ecocriticism 

 

 

1. O intenso debate das últimas décadas entre feminismos e questões 

ambientais tem dado origem a movimentos ecofeministas que começaram por 

defender o princípio histórico de idêntico destino partilhado por mulheres e 

natureza – a opressão – para, mais recentemente, sustentarem que alimentar tal 

princípio penaliza tanto a mulher quanto a natureza.  

A extensa produção teórica sobre o Ecofeminismo nasce a partir do 

momento em que o termo é cunhado em 1974 pela romancista, ensaísta e 

ativista feminista Françoise D’Eaubonne. Em Le Féminisme ou la Mort (1974), 

D’Eaubonne definiu as bases teóricas do Ecofeminismo. Em Écologie 

Féminisme : Révolution ou Mutation ? (1978) intensificaria a sua tese sobre a 

associação histórica mulher-natureza e o controlo masculino dos ecossistemas. 

A evolução do Ecofeminismo viria mostrar que as ideias de Françoise 

D’Eaubonne são ora retomadas ora contestadas, mantendo-se, todavia, os seus 

ensaios como obras seminais deste ramo da Ecocrítica.  

Neste ensaio, procurarei: 1) Reconstruir a biografia de Françoise 

D’Eaubonne, pensadora pouco conhecida em Portugal, embora seja uma 

referência incontornável no âmbito da Ecocrítica; 2) Explicitar por que razões o 

Ecofeminismo, tal como caracterizado por D’Eaubonne, estabelece 

originariamente um paralelismo entre a opressão exercida pela cultura patriarcal 

sobre as mulheres e a violência praticada pelo ser humano sobre a natureza; 3) 

Identificar os aspetos mais atuais do pensamento de D’Eaubonne – em especial 

o seu alerta acerca de uma interferência perniciosa do ser humano sobre os 

ecossistemas – e as debilidades da sua teoria – em particular, as falácias da 

aproximação mulher-natureza e a reivindicação de que o género feminino tem 

forçosamente um papel positivo na sua interação com a natureza, como se 

depreende da afirmação da autora que dá titulo a esta comunicação; 4) Explicitar 

as tendências contemporâneas do Ecofeminismo, as suas áreas de interesse e 

o seu lugar nos estudos ecocríticos.  
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2. Françoise d’Eaubonne (Paris, 12 de março de 1920 – Paris, 3 de agosto de 

2005) é uma escritora e ativista feminista francesa praticamente ignorada, não 

obstante ter produzido uma obra literária e ensaística muito extensa. Num tempo 

como o que vivemos, em que o debate sobre questões ambientais é um dos mais 

acutilantes, retomar algumas das suas principais ideias sobre Ecologia, assim 

como uma análise do termo que cunhou – Écoféminisme – torna-se 

especialmente relevante, tanto mais que a sua obra assume um carácter 

precursor no âmbito de uma área dos Estudos Literários e Culturais – a 

Ecocrítica – cuja institucionalização académica só viria a ocorrer em inícios da 

década de 1990. Porque de uma escritora quase desconhecida se trata – mesmo 

em França, o seu reconhecimento é muito tardio, como mais adiante se verá – 

creio que é relevante considerar, como pontos de partida, dois aspetos 

intimamente associados, porquanto, como defende a sua principal estudiosa, 

Caroline Goldblum (2019: 12), «Sa biographie est un condensé de l’histoire 

intelectuelle française»: 

- Primeiro aspeto: uma resenha sumária da biografia e do percurso literário e 

ensaístico de Françoise d’Eaubonne. Justifica-se tal reconstituição pelo relativo 

desconhecimento da vida e da obra da escritora. 

- Segundo aspeto: uma reconstituição do contexto histórico de surgimento do 

Ecofeminismo, a década de 1970. Fundamenta-se esta análise na noção de que 

diversos acontecimentos marcaram um período da História do século XX, ao 

mesmo tempo que explicam ideias explanadas pela fundadora do 

Ecofeminismo.  

D’Eaubonne nasceu em Paris, numa família burguesa, embora pouco 

endinheirada. Cedo se mudaria com a família – a mãe professora; o pai 

empregado de uma companhia de seguros; e os três irmãos – para Lardenne. A 

universidade – onde começou por estudar Direito, mudando posteriormente para 

Belas Artes – não é concluída e a autora, muito precocemente fascinada pela 

escrita e pela leitura, tornar-se-ia autodidata e professora, tal como a mãe. 

Entre 1942 e 2003, publicou mais de 100 obras, literárias e não literárias: 

poemas, romances de ficção científica, biografias e ensaios.  

Politicamente, foi uma mulher comprometida desde a juventude: 

inscreveu-se no Partido Comunista francês (que acabaria por abandonar em 

1956, em confronto com a posição do partido sobre a guerra da Argélia) e 

integrou o MLF – Mouvement de Libération des Femmes. Foi acérrima 

participante em lutas pela emancipação feminina, participou em diversos 

movimentos de defesa dos homossexuais, particularmente do FHAR – Front 

Homosexuel d’Action Révolutionnaire – e empenhou-se na defesa de todos os 

grupos minoritários. 

Foi uma feminista que sempre se declarou como tal, chegando a afirmar 

numa entrevista em 1999 que «Je suis féministe depuis l’âge de 11 ans». O seu 
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primeiro ensaio feminista, que intitulou Le Complexe de Diane.  

Érotisme ou féminisme foi publicado em 1951.  

A década de 1970 será, no que à ligação entre Feminismo e Ecologia 

concerne, a mais relevante na produção ensaística de Françoise d’Eaubonne. 

Todavia, toda a sua produção feminista não pode desconsiderar uma leitura que 

a marcou profundamente: a obra publicada por Simone de Beauvoir em 1949, Le 

Deuxième Sexe. Será aliás este texto e a amizade que construiu com Beauvoir 

que estaria na origem de Le Complexe de Diane, como sustenta Caroline 

Goldblum (2019: 17-18): 

Le but avoué de l’ouvrage est de répondre aux détracteurs du 

Deuxième Sexe et d’apporter à la démonstration de Simone de 

Beauvoir des compléments sur certains points. Elle y expose les 

raisons qui ont conduit les femmes à être exclues de la sphère 

politique et du pouvoir. (…) Elle reproche aux mouvements féministes 

antérieurs d’avoir mené des combats isolés (…) et établit une synthèse 

entre lutte de classe et lutte féminine. 

 

O nascimento do Ecofeminismo na França da década de 1970 não é um 

acontecimento acidental. Foram anos marcados por diversos eventos que 

aproximaram Feminismo e Ecologia ou, numa perspetiva mais abrangente, 

alertaram para o imperativo de debate de questões ambientais. O ano de 1972 

foi especialmente importante, como de resto se lê na página introdutória deste 

Encontro Internacional. Recupero apenas dois episódios que se aproximam mais 

diretamente do propósito deste ensaio: em 1972, o grupo de cientistas sociais e 

ambientais Donella Meadows, Denis Meadows, Jorgen Randers e Behrens 

Williams III publicou o Relatório para o Clube de Roma Limits to Growth. O 

documento estabelece ligações entre sistemas de produção, recursos naturais 

e problemáticas demográficas. No mesmo ano, o biólogo e estudioso de 

literatura James Meeker publica The Comedy of Survival. Studies in Literary 

Ecology, onde lança as bases da chamada “ecologia literária” ou estudo das 

relações entre literatura e ecologia científica – as raízes, portanto, da Ecocrítica. 

Assinale-se ainda que toda a década de 1970 foi dominada por outras 

questões com implicações ambientais de que Françoise d’Eaubonne dará conta 

a partir do seu mais conhecido texto, Le Féminisme ou la Mort (1974), aquele 

onde justamente cunhou o termo “Écoféminisme”. É ao longo de 1970 que se 

verifica, no contexto da Guerra Fria que continua, uma corrida ao armamento e à 

instalação de centrais nucleares; é em 22 de abril de 1970, por iniciativa do 

senador e ativista norte-americano Gaylord Nelson, que acontece o primeiro 

“Earth Day”. 

A própria D’Eaubonne integrou, no seio de movimentos feministas, 

movimentos antinucleares – chegou mesmo a participar na sabotagem da 

central nuclear de Fessenheim, em 3 de maio de 1975 – pela sua convicção, 
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idêntica à de muitos movimentos feministas e ecologistas, de que nuclear e 

humanismo são conceitos incompatíveis, tal como refere Catherine Lejeune 

(2021): 

(…) le nucléaire apparaît alors comme l’arme ultime du pouvoir et la 

preuve de la preuve de la capacité d’anéantissement de l’humanité. La 

technologie nucléaire est donc incompatible avec une vision 

humaniste féministe et écologique (p. 18). 

 

O ativismo ambiental feminino intensifica-se na década de 1980: em 

março desse ano, celebra-se em Amherst, Massachussets, o primeiro congresso 

ecofeminista: Women and Life on Earth: A Conference on Eco-Feminism in the 

Eighties. Em novembro de 1980 realiza-se o Women’s Pentagon Action 

protagonizado por cerca de 2 000 mulheres que cercam o Pentágono em 

protesto contra a energia nuclear e em defesa, como se lê na Declaração, da vida 

no planeta.  

A década de 1990 conhece a consolidação do Ecofeminismo, para a qual 

desempenhou um papel muito significativo a obra de Greta Gaard Ecofeminism. 

Women, Animals, Nature (1993). Foi também nesta década que se intensificou a 

orientação de que ser feminista implica forçosamente um compromisso com o 

mundo natural. 

Nas raízes do Ecofeminismo encontra-se a defesa de um princípio 

fundamental: a ligação mulher-natureza. Tal associação apoia-se em duas 

razões essenciais: por um lado, a maternidade, aspeto biológico exclusivamente 

feminino; por outro, a caracterização ancestral da natureza como selvagem, 

ameaçadora e incontrolável, traços que, também tradicionalmente, são 

associados ao carácter emocional e instintivo da mulher, por oposição à 

racionalidade masculina (cf. Rey Torrijos, 2010: 149). 

Já no século XXI, o Ecofeminismo continua a manifestar-se em causas 

como movimentos de resistência ao capitalismo global e na formação de grupos 

de defesa da justiça ambiental.  

Independentemente da década considerada, a base teórica do 

Ecofeminismo assenta no combate à deterioração da natureza por ação 

humana, atribuindo tal ação ao sistema patriarcal, à atividade das empresas 

multinacionais e ao capitalismo global (cf. Rey Torrijos, 2010: 138). 

Françoise d’Eaubonne não foi a primeira intelectual a estabelecer 

afinidades entre mulher e natureza; tais aproximações são persistentes na 

história do pensamento ocidental e baseiam-se na premissa de que mulher e 

natureza partilham idênticas condições multisseculares de dominação 

masculina e similar destino de submissão a culturas patriarcais. Tal partilha tem 
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inspirado tanto os seguidores das teorias feministas quanto os defensores do 

meio ambiente.1 

D’Eaubonne foi mais além desta associação mulher-natureza; foi a 

pensadora que estabeleceu as bases teóricas do Ecofeminismo, apelando a uma 

revolução feminista e ecológica – conceitos indissociáveis no seu pensamento 

– capaz de alterar o presente e redefinir o futuro da mulher. É nestes termos que 

Esther Rey Torrijos (2010) situa o pioneirismo da francesa: 

Sin embargo, aunque los antecedentes en la identificación mujer-

naturaleza se remontan a los orígenes de la cultura occidental, 

D’Eaubonne fue la primera que, con una evidente mentalidad de 

activismo político-social, empleaba el término ecofeminismo al 

describir la capacidad de las mujeres para encabezar una revolución 

feminista y ecológica capaz de redefinir las relaciones entre hombres 

y mujeres, reorientar su futuro e incidir positivamente en su 

interacción con el medio natural (p. 137). 

 

Os dois ensaios que Françoise d’Eaubonne dedicou ao Ecofeminismo 

constituem os pilares para o entendimento deste conceito e a sua aplicação à 

análise de textos literários – o que só viria a acontecer a partir da década de 

1990, no contexto norte-americano, precisamente quando a Ecocrítica passa a 

integrar curricula de cursos universitários e recebe o reconhecimento 

académico. No primeiro texto, Le féminisme ou la mort (1974), D’Eaubonne não 

só cria o termo écoféminisme e define o conceito. Apresenta a sua definição de 

Ecologia e logo aponta aquela que considera ser a raiz de todos os problemas 

ecológicos: o poder masculino: 

L’écologie (…) comprend, par définition, le rapport des sexes et la 

natalité qui s’ensuit ; sa fascination s’oriente plutôt, en raison des 

horreurs qui nous menacent, vers l’épuisement des ressources et la 

destruction de l’environnement. (…) 

À la base du problème écologique se trouvent les structures d’un 

certain pouvoir. Comme celui de la surpopulation, c’est un problème 

d’hommes ; pas seulement parce que ce sont les hommes qui 

détiennent le pouvoir mondial, et que depuis un siècle déjà ils auraient 

pu appliquer la contraception radicale ; mais parce que le pouvoir est, 

au niveau inférieur, réparti de façon à s’exercer para les hommes sur 

les femmes (D’Eaubonne, 2021, pp. 35-36). 

 

No segundo ensaio, publicado quatro anos mais tarde, Écologie 

féminisme. Révolution ou mutation? aprofunda a sua teoria ecofeminista: 

defende que as mulheres sempre foram submetidas à supremacia masculina e 

                                            
1 Cf. Rey Torrijos (2010), p. 135. 
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que só muito tardiamente o controlo de natalidade lhes foi concedido; sustenta 

que a sobrepopulação tem contribuído de forma brutal para a devastação do 

planeta; propala a ideia de que para as mulheres a salvação do planeta é a sua 

própria salvação. Em última instância, portanto, Françoise d’Eaubonne atribui às 

mulheres um papel decisivo na reversão das crises climáticas e faz depender do 

poder feminino a sobrevivência do planeta Terra.  

Naturalmente que a teoria ecofeminista de Françoise d’Eaubonne se 

mostra, em vários aspetos, ultrapassada e apresenta mesmo elementos 

refutáveis. No que à primeira noção concerne – a desatualização de convicções 

da ensaísta –, convém não ignorar o contexto histórico em que tal teoria foi 

construída e desenvolvida, na sequência de manifestações estudantis e revoltas 

políticas que marcaram a década de 1960 e, no caso da década seguinte, num 

contexto temporal de intensa reivindicação do direito à contraceção e à 

interrupção voluntária da gravidez. No que à contestação diz respeito, importa 

não esquecer dois aspetos: por um lado, a associação estabelecida pela 

escritora francesa entre mulher e natureza, baseada na noção de que a 

reprodução é exclusivamente feminina, viria a causar dissenso entre as próprias 

feministas: para umas, a função reprodutora é um dos maiores atributos da 

sobrevivência e do poder femininos; para outras, a associação entre a mulher e 

a função reprodutora não faz senão perpetuar a opressão feminina (cf. Carretero 

González, 2010, p. 180); por outro lado, a noção, defendida por D’Eaubonne, de 

que as mulheres têm uma maior predisposição para preservar a natureza é 

questionável, para não dizer que é liminarmente recusada por muitas 

ecofeministas. Partilho, neste ponto, a perspetiva de Margarita Carretero 

González (2010): 

No puede en absoluto argumentarse que una mujer, por el simple 

hecho de ser madre, esté más conectada a la tierra o que tenga una 

mayor predisposición a cuidarla. ¿Qué sucede, entonces, con aquellas 

mujeres que no son madres? ¿O con los hombres? ¿No suponen 

actitudes de este tipo incurrir en una nueva marginalización del “otro”, 

en este caso marcado por “no madre”? (p. 183) 

 

Considero que a simples ideia de que a mulher tem “maior predisposição 

para cuidar da natureza” é questionável, pelo seu carácter generalizador. Não me 

parece sustentável defender o princípio de que o cuidado da natureza seja 

necessariamente vinculado ao género. Vincula-se, isso sim, a uma atitude 

pessoal e a valores inalienáveis do ser humano, entre os quais se contam ou 

devem contar o respeito pela natureza, a consciência ambiental traduzida em 

ações diárias e um sentido ético.  

O desconhecimento e a contestação do Ecofeminismo de Françoise 

d’Eaubonne são em grande medida explicados pelos seus posicionamentos 

políticos bastante radicais (entre os quais se inclui a defesa da luta armada). A 
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sua teoria não é apenas uma proposta feminista e ecológica; contém uma 

componente política muito acentuada de crítica ao sistema capitalista e às 

formas de governo – masculino, logo errado e atentatório dos direitos das 

mulheres. A sua noção de “péril écologique”, imputando toda a responsabilidade 

pela degradação ambiental ao género masculino, é refutável, tal como o é a sua 

defesa inabalável de que o sexo feminino está total e incondicionalmente 

vocacionado para a preservação do planeta.  

 

3. Como notas finais, sublinho três tópicos:  

Primeiro tópico: a associação mulher-natureza é o pilar do Ecofeminismo, 

tal como ele foi teorizado na década de 1970 por Françoise d’Eaubonne e como 

até hoje continua a ser entendido. Analisar a associação entre a mulher e a 

natureza é o objeto central dos estudos ecofeministas. 

Segundo tópico: o trabalho pioneiro de Françoise d’Eaubonne foi 

reconhecido a partir da década de 1990 nos Estados Unidos da América, o 

primeiro espaço onde as suas ideias foram analisadas e aproveitadas para uma 

refiguração da análise dos textos literários. 

Terceiro tópico: não obstante as fragilidades e até os reducionismos de 

uma teoria datada quanto a do Ecofeminismo de Françoise d’Eaubonne, creio 

que o seu contributo para uma reflexão sobre questões ambientais continua 

atual (pelas piores razões que essa atualidade evidencia).  

Encarar o Ecofeminismo como uma proposta de pensamento ecológico 

sobre injustiças e desigualdades entre países (para além daquelas que ainda se 

identificam entre sexos) é uma matéria do presente. O diagnóstico de 

degradação ambiental a que a escritora francesa dedicou grande parte da sua 

vida e da sua intervenção cívica é de uma atualidade quase arrepiante: a crise 

ecológica que denunciou sobretudo na década de 1970 cria uma inquietante 

sensação de que ignorar um problema não significa resolvê-lo e de que as 

perturbações ambientais que uma pensadora reconheceu há quase 50 anos 

parecem ter sido tomadas por aquilo que não são: narrativas distópicas de um 

futuro apocalítico – já antecipado por Françoise d’Eaubonne na segunda metade 

do século XX e hoje recorrente a nível planetário em narrativas como as da 

canadiana Margaret Atwood (na trilogia MaddAddam) ou do angolano José 

Eduardo Agualusa (nos romances A Vida no Céu e Os Vivos e os Outros), para 

considerar apenas dois exemplos artísticos de representações de um futuro da 

Humanidade que se encaminha para o abismo e que, desde finais do século XX 

e primeiras décadas do atual tem suscitado uma profunda reflexão: académica, 

literária, pictórica e cinematográfica.  

A Ecocrítica (e um dos seus mais ativos ramos, o Ecofeminismo), 

expandida hoje na reflexão científica e na arte, deve, pelo menos, levar-nos a 

pensar sobre duas questões formuladas num texto de 2013, da autoria de 

Margaret Atwood (publicado este ano), com o significativo título “Como mudar o 
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mundo?”: «Será que a natureza, encarada como um todo, precisa de nós? Não. 

(…) Sim, a menos que descubramos uma nova maneira de respirar» (p. 271). Na 

segunda metade do século XX, a dedicação de Françoise d’Eaubonne inspirava 

já este imperativo ético de compromisso do ser humano com a natureza da qual 

ele é parte integrante.  
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Resumo 
Este estudo tem como foco o ecocriticismo da obra Lirismo Rural de Gilberto Mendonça Teles. 
Nessa obra, o poeta e crítico apresenta as belezas naturais e os processos ecológicos evolutivos 
do Cerrado goiano, a partir da valorização de imagens poéticas, arquétipos e mitos. A análise 
expõe a forma como o escritor goiano ao (re)conectar as imagens poéticas, figurativas, visuais 
da natureza, centrando no universo poético e imaginário do Cerrado por meio de um poema 
narrativo que configura espaços de lirismo, elaboração estética e construções de mundos 
imaginários possíveis.  
 
Palavras-chave: Cerrado; Natureza; Mito; Ecopoesia; Lirismo. 
 
 
Abstract 
This study focuses on the Ecocriticism of the work Lirismo Rural by Gilberto Mendonça Teles. In 
this work, the poet and critic presents the natural beauties and evolutionary ecological processes 
of Cerrado in Goiás, based on the appreciation of poetic images, archetypes and myths. The 
analysis exposes the way in which the writer from Goiás (re)connects the poetic, figurative, visual 
images of nature, focusing on the poetic and imaginary universe of the Cerrado through a 
narrative poem that configures spaces of lyricism, aesthetic elaboration and construction of 
possible imaginary worlds. 
 
Keywords: Cerrado; Nature; Myth; Ecopoetry; Lyricism. 

 

 

1. Gilberto Mendonça Teles: o poeta do cerrado brasileiro 

Definir o poeta Gilberto Mendonça Teles não é tarefa simples, porque o 

escritor produz realidades pelo uso da poesia por delação ontológica. Possui 

obras poéticas que envolvem ficção ecológico-evolutiva, em um mundo 

emaranhado de schèmes, arquétipos, imagens e símbolos, formando os mais 

variados mitos poéticos. Ele, um poeta que transfigura as questões existenciais 

do povo cerradeiro, em suas diversas obras.  

O autor nasceu em 1931, em Bela Vista de Goiás, no estado de Goiás. 

Desde o início de sua vida produtiva, optou por ser poeta e crítico literário. É 

conhecido principalmente pelos seus importantes estudos sobre o modernismo 
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e por sua vanguarda. Em virtude de sua habilidade técnica, a poética de Gilberto 

Mendonça Teles transita com bastante naturalidade entre um regionalismo de 

sabor originário e uma postura mais experimentalista de cunho universal como, 

por exemplo, no trabalho com a visualidade do poema, onde valoriza o signo e a 

materialidade da palavra. 

Senhor de vastos recursos, jamais os retém como proprietário, nem os 

dissipa como um pródigo. É reconhecido, nacional e internacionalmente, como 

um bom semeador de ideias polidas e dadas de bandeja a quem realmente quer 

beber do conhecimento na fonte. De forma genial, conhece a boa medida e, por 

meio dela, vem talhando suas obras, o que o colocou, sem sombra de dúvida, 

entre os melhores poetas de sua geração. Suas obras são caracterizadas por ser 

uma Poesia altamente intelectual, mas também, como um bom poeta que é, sabe 

que a inteligência não vale a pena, se a alma é pequena.  

Gilberto Mendonça Teles compromete-se, de uma obra para outra, com o 

aperfeiçoamento da forma. É considerando essa perspectiva, que ele escreve. 

Pensando em uma comunicação essencial e real com o mundo e com o outro é 

que ele joga sua alma, criadora e inteligente, às letras, trazendo-as a uma nova 

dimensão, original e excepcional. Assim, sua poesia surge como num momento 

epifânico do próprio ser, momento que trará o homem de volta à sua realidade 

existencial, fazendo com que as brasas do ser reacendam em seus ninhos de 

cinzas, tal qual a lendária Fênix. 

Já recebeu 80 prêmios literários e, como poeta, Gilberto Mendonça Teles, 

o poeta-crítico-professor-doutor tem em seu vasto currículo a publicação de 24 

livros de poemas, 16 antologias poéticas; 38 livros de ensaios críticos relevantes, 

23 obras em colaboração, mais de 100 obras, além de vasta discografia e seus 

poemas traduzidos em mais de 10 línguas. Possui várias Antologias bilíngues, a 

última em português-búlgaro publicada em Sófia na Universidade do Algarve, em 

2005, com Seleção e prefácio de Petar Petrov. A sair, estão: Antologias poéticas 

em francês, inglês, italiano, alemão, romeno e catalão.  

Como crítico e ensaísta, é autor dos clássicos como Drummond – a 

Estilística da Repetição; Vanguarda Europeia & Modernismo Brasileiro; Camões e 

a Poesia Brasileira; O mito Camoniano, Retórica do Silêncio, Defesa de Poesia I, 

Defesa de Poesia II. Publicou 38 livros de crítica. GMT é um dos poetas-críticos 

vivos que mais publica. Possui, ainda, um vasto currículo que inclui prefácios, 

orelhas, contracapas, entrevistas, conferências e discografia.  

Lirismo Rural: Sereno do cerrado publicado em 2017 (2019 – segunda 

edição bilíngue), é livro que se conecta com o Cerrado brasileiro, na perspectiva 

de revelar seus mitos poéticos, a essência criadora do imaginário da 

humanidade. Dessa forma, essa obra transfigura poéticamente os problemas 

ecológico-evolutivos que afligem a humanidade, em virtude das agressões 

humanas a que tem sido submetido o Cerrado no decorrer das últimas décadas, 
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em face da corrida pelo desenvolvimento econômico sem o devido planejamento 

sustentável. 

A obra esconde e desnuda as aventuras do cerrado goiano em poesia que 

dói e assopra e que faz desse trabalho poético uma ferramenta para mostrar que 

a natureza ou mesmo a humanidade não respondem pelos desastres 

ambientais, mas que é possível levar o leitor de poesia a refletir e atribuir ao 

homem a responsabilidade pela vida no cerrado.  

 A expansão da população humana e a intensificação do uso da terra para 

o agronegócio no Cerrado brasileiro têm levado à destruição de habitat, com o 

consequente aumento na taxa de extinção de espécies presentes nesse bioma 

o que tem modificado, tanto a identidade como o número das espécies. Diante 

da atual crise da biodiversidade do Cerrado, torna-se fundamental compreender 

a realidade dos processos ecológico-evolutivos que estruturaram esse bioma e 

que hoje o governam. É nesse contexto, do mundo real, que se torna fundamental 

entender a contribuição que obras poéticas como Lirismo Rural fornecem para a 

construção do imaginário da humanidade.  

A interação do homem com a realidade não é recente. Desde tempos 

remotos, ele tem exercido uma faculdade que lhe é própria, a de dar sentido ao 

mundo em que vive. E, para tal, além da compreensão dos fatos naturais que 

acontecem em nosso cotidiano, agimos transformando o mundo que nos cerca 

e, nem sempre, essas transformações do mundo natural podem ser explicadas 

pela utilidade das coisas modificadas. A mente humana exerce como funções a 

razão e a imaginação. A razão é fundamental para analisar os fatos, 

compreender as relações existentes entre eles, mas não consegue criar 

significado. Sendo assim, o ato de imaginar é a faculdade mental com a 

capacidade de criação, característica única presente nos seres humanos: Meu 

mundo tem raízes/Além da realidade/Melhor dizer, aquém/Da própria 

realidade/Ou dentro dela mesma//No que ela tem de puro,/De triste, de tão 

sujo/Que nela se mistura/E se torna o sinal/Da antiga transparência /Daquilo que 

se sabe/Ser leve como a vida./Ou seja, a própria vida é breve /E por ser breve em 

nada /Perturba a cor do tempo /Na sua eternidade. /Assim, meu mundo é mundo 

/Com suas coisas todas. /Imagens retorcidas/Nas contrações do olhar /Que as 

reduz à distância /Do mais puro silêncio (GMT, 1986, pp. 216-217). 

Nos poemas de Lirismo Rural pode ser verificado que o artista da palavra 

constrói a partir do mundo poético imaginário que perpassa a realidade 

percebida pelos sentidos humanos, unindo, assim, as realidades sensível e 

insensível. É nesse contexto que se deve destacar a importância do mito poético 

na construção do imaginário e desse na construção dos mais diferentes mundos 

possíveis e impossíveis. Assim como (anteriormente) defendido por Gaston 

Bachelard (1978) e por Michel Maffesoli (1998), não se trata de nenhuma 

apologia ao irracional. 
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Para entender a importância do imaginário na arquitetura do mundo 

sensível, pense na possibilidade de abrir a fechadura de uma porta trancada 

somente com a mão, tempos atrás. Tudo se tornou muito mais fácil, graças à 

capacidade imaginativa e da ação de verdadeiros gênios criativos que 

inventaram a chave. Dessa forma, a partir do imaginário do homem, sua 

capacidade criativa multiplicou-se. A imaginação humana possibilitou que 

máquinas muito mais pesadas que os ares pudessem voar no espaço e permitiu 

aos seres humanos enxergarem algo invisível, como o átomo e suas subdivisões, 

ao mesmo tempo que nos permitiu observar e analisar corpos celestes a 

milhares e milhares de quilômetros daqui. Como vemos, passo a passo, o 

imaginário humano tem conduzido a humanidade a viver seus sonhos, outrora 

impossíveis até de imaginar. Em suma, tudo o que vemos criado pela 

humanidade, primeiro existiu na imaginação de homens ou mulheres, antes de 

se tornar realidade. 

Num passado distante, antes do advento da ciência como a conhecemos 

hoje, esse processo de construção do conhecimento teve seu preço. Naquela 

época, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, tais 

como doenças, desastres, líderes tiranos e o próprio mistério da morte. O que os 

homens não podiam compreender, utilizavam do imaginário e criavam 

explicações por meio dos mitos e espíritos, para dar sentido aos seus mundos. 

Na atualidade, o conhecimento científico, por meio da razão, deu luz àquela 

escuridão, e o que outrora era misterioso e proibido tornou-se familiar e 

confortável.  

A má compreensão dessa “luz” tem seu preço, pois tem levado à 

incompreensão do real papel do mito na construção do imaginário, direcionando 

a humanidade para uma outra forma de escuridão, a da banalidade da 

compreensão de como o real se relaciona com o imaginário.  

Logo, para escapar da escuridão causada por essa “má compreensão”, 

torna-se necessária a utilização da poesia para demostrar esse processo de 

criação e elucidação. Para tal, utilizamos a ecocrítica, em Lirismo Rural, de 

Gilberto Mendonça Teles, não no sentido poético restrito, a arte de fazer obras 

em versos, mas em seu sentido lato, tudo o que há de elevado e tocante numa 

obra de arte, ou até mesmo numa produção natural. Portanto, nesse processo 

de criação, a poesia, em geral, e a obra de Gilberto Mendonça Teles em 

específico, tornam-se fundamentais, não somente pela arte presente na obra, 

mas principalmente por representar ali, diversas ideias mitológicas poéticas 

universais e atemporais a respeito do funcionamento e da importância do 

Cerrado brasileiro.  

Em Lirismo Rural, de forma intrigante, o eu-lírico gilbertino não constrói 

liricamente apenas o que acontece no Cerrado brasileiro, mas, sim, esconde e 

vislumbra, ao mesmo tempo, o que poderia ter acontecido, o que está 
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acontecendo e o que poderá acontecer tornando-se, assim, uma obra de 

altíssimo valor para a análise literária, em geral, e para a ecocrítica, em particular. 

Em tempos de diversas problemáticas de cunho ecológico-social, a 

ecocrítica vislumbra como importante ferramenta da crítica literária, por 

apresentar, em si, o potencial de criar no imaginário social mecanismos de 

proteção e preservação desse bioma brasileiro, elucidando as mais diferentes 

questões de interesse de toda a humanidade. 

O presente estudo utiliza-se da obra poética de Gilberto Mendonça Teles, 

Lirismo Rural, que tem como subtítulo “O Sereno do Cerrado”, segundo seus 

meios, o objeto e o modo, com o propósito de analisar ecocriticamente a 

produção poética em si mesma e demostrar a conquista do belo poético da 

presente obra, bem como seu potencial para a construção do imaginário 

ecocrítico individual e coletivo. Propomos, ainda, uma reflexão sobre o papel do 

mito, como ferramenta fundamental para as análises críticas da poética, na 

construção do imaginário. E, também, apresentamos a importância da poesia, 

no geral, e da presente obra de GMT, em particular, para a construção desse 

imaginário, e para o conhecimento, a conservação e a preservação do Cerrado 

Brasileiro, para as gerações atuais e futuras. 

Sendo assim, analisar ecocriticamente a obra Lirismo Rural, de Gilberto 

Mendonça Teles, é mais que pesquisar o trabalho desse poeta criador, 

completamente aclimatado à semântica criativa do Cerrado. É, acima de tudo, 

investigar como o espírito de goianidade entra em diálogo com o mundo, por 

meio da mente criativa do poeta. Portanto, analisar ecocriticamente essa obra 

poética é, nessa perspectiva, mergulhar na arte da poesia e divagar no imaginário 

criador do poeta e, assim, entender seu ato criador, sua composição, a forma de 

desenhar o mundo, que encanta. Dessa forma, compreender-se-á o passo a 

passo de suas técnicas e metodologias na arte da composição poética. 

A compreensão que se obtém, a partir deste estudo, é a de que a ecocrítica 

literária poética se inscreve como uma necessidade inerente ao ser humano e, 

neste caso específico, funciona como mecanismo para despertar a consciência 

adormecida em matéria ecológica. 

Ao adentrarmos em Lirismo Rural, deparamo-nos, de forma bastante 

prazerosa, com o poema “Flores=Pássaros” e, a partir de sua análise ecocrítica, 

percebem-se diversos elementos e símbolos, que estão presentes, também, na 

construção dos mais diferentes princípios da estrutura teórica dos processos 

ecológico-evolutivos responsáveis por estruturar o Cerrado brasileiro: 

 

FLORES=PÁSSAROS 

 

Sereno cismava o mais comum 

o mais apropriado para figurar 

o visível e o invisível da beleza 
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circunscrita no virtual do cerrado. 

 

Foi quando seus olhos se abriram 

de espanto na alegria da campina: 

- Um bando de pássaros se misturava 

às flores nativas e saíam todos –  

flores e pássaros – Voando juntos  

e colorindo o perfume claro-escuro  

da tarde que se aninhava na paisagem: 

 

andorinhas   flor de cagaita   pintassilgo 

algodão   joão-de-barro   caliandra 

pass’o preto   mamacadela   gaturamo 

madressilva   bemtevi   caraguatá 

tié-do-cerrado   agapanto   cardeal-de-goiás 

quaresmeira   tedoudinha   pervinca 

cambacica   caraíba   tempera-viola 

jasmin   araponga   orquídea 

canário da terra   bonina   tiziu 

avenca   papa-capim   verbena 

garrincha   begônia   fogo-pagô. 

(grifos do autor) 

(GMT, 2017a, p.150) 

 

Na construção do título de “Flores=Pássaros”, o eu-lírico já sintetiza o 

mais importante dos mitos poéticos da construção do pensamento ecológico-

evolucionista. De forma poética e um tanto enigmática, o autor demostra a 

essência do processo de formação da biodiversidade, assim como proposto por 

Charles Darwin em sua primorosa obra A Origem das espécies, de 1856. Na 

composição da árvore da vida, todos os seres viventes, atualmente, estão em par 

de igualdade ao longo do complexo processo evolutivo.  

Ecologicamente, o poema representa a importância dos produtores no 

processo ecológico-evolutivo, levando-se em conta os destaques dos nomes das 

“flores” em relação aos “pássaros”, pois essas pertencem ao reino vegetal, 

demostrando, assim, a importância desses produtores para a manutenção do 

mundo vivo. Tal destaque, por si só, representa o elo construtor das cadeias 

ecológicas, através do processo de fotossíntese, responsável por produzir a 

maior parte da matéria orgânica que mantém coesa toda a estrutura ecológica 

do mundo vivo. 

Os versos, que retratam as flores e os pássaros voando juntos, 

representam, poeticamente, o processo ecológico da polinização, mecanismo de 

disseminação dos pólens dos vegetais pelos pássaros. A existência e a 
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persistência da vida no Cerrado estão diretamente relacionadas a esse 

mecanismo ecológico, que é o responsável pela fecundação dos vegetais que 

dele participam. Tal poema representa, também, o mecanismo ecológico da 

disseminação, responsável direta pela atual área de distribuição geográfica das 

plantas no Cerrado, caracterizando-o fitofisionomicamente. É na disseminação 

que essas plantas são levadas até os mais longínquos lugares do bioma, 

desbravando áreas jamais colonizadas, estabelecendo-se e definindo as 

comunidades e as sociedades ecológicas.  

Essencialmente, encontramos nas entranhas do poema o processo 

ecológico-evolutivo, conhecido cientificamente como coevolução, que é a 

evolução interdependente de duas espécies, em decorrência das importantes 

relações ecológicas existentes entre ambas, explicando, assim, a interrelação 

entre plantas e pássaros. 

Esses atributos regionais presentes no Cerrado e retratados, 

enigmaticamente, pelo autor, sintetizam o mito responsável pelo entendimento 

dos processos ecológico-evolutivos para a compreensão da árvore da vida, que 

é a essência de todos os processos de criação da biodiversidade presente no 

Cerrado. Universaliza, ainda, esse entendimento para as demais regiões do 

planeta, demostrando a importância de Lirismo Rural, através de seu caráter 

peculiar, para a construção do mundo, no cotidiano dos cerradeiros. Dessa 

forma, demostraremos que, em Lirismo Rural, Sereno leva-nos a conhecer muito 

do ambiente do Cerrado brasileiro, através de sua vivência junto a essa riqueza 

ambiental pertencente a toda a humanidade. 

Portanto, a busca dos atributos poéticos presentes nessa obra, por meio 

da análise ecocrítica, permite desvendar e definir os mitos poéticos, aqui 

entendidos como agentes criadores, com potencialidade de perpetuar a obra de 

Gilberto Mendonça Teles. Desse modo, contribui para a conservação e a 

preservação dos mais diferentes atributos ecológico-evolutivos responsáveis 

pela estruturação do Cerrado brasileiro em sua concretude e contradições, 

demostrando, assim, o caráter de atemporalidade e universalidade dessa obra.  

 

2. O Cerrado: Bioma, Arte e Vida 

O Cerrado brasileiro figura como um dos mais importantes biomas do 

mundo, devido às suas particularidades ecológico-evolutivas e socioculturais. 

Assim, valemo-nos da análise ecocrítica da obra Lirismo Rural, para descrever 

essas particularidades que, apesar de inacessíveis para muitos, estão presentes 

na narrativa poética dessa obra do autor. 

Porém, para descrevermos as narrativas dessa obra poética, ao nosso ver, 

torna-se necessário apresentar as peculiaridades que tornaram esse bioma tão 

especial para a manutenção da vida no planeta Terra, bem como suas 

características únicas. E para tal, utilizaremos o olhar histórico-científico, 
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sociocultural e poético a respeito do Cerrado brasileiro, em sua concretude e 

contradições.  

 

2.1. Cerrado: traçado histórico-científico, sociocultural e poético 

Historicamente, a ocupação das áreas do Cerrado remonta a 12.000 anos, 

quando teriam vivido ali os primeiros homens conhecidos. Esse longo tempo de 

história ecológico-evolutiva tornou esse bioma um sistema dominado por 

características ecológicas peculiares que o tornam único, sendo considerando, 

portanto, um dos hotspots mundiais da biodiversidade, pois apresenta mais de 

1.500 espécies de plantas endêmicas e já sofreu perda de seu habitat em mais 

de 70%. Mesmo assim, esse bioma brasileiro é reconhecido como a savana mais 

rica do mundo em biodiversidade com presença de distintas ecorregiões. 

(IBAMA, s.d.). 

Em 2010, foram catalogados, no Cerrado brasileiro, mais 15 mil espécies 

de plantas, 1.570 espécies de animais e 277 tipos de frutos comestíveis. Todos 

esses frutos são únicos e de sabores concentrados, cheiros acentuados pela 

riqueza do solo e pelo calor do Sol, dando às plantas locais uma consistente e 

grossa casca. A maioria das plantas do Cerrado é medicinal e, portanto, o 

homem utiliza-se de seus frutos como alimento e para a cura de diversas 

doenças. Em tempos de tecnologias avançadas, muito de seus frutos e cascas 

é utilizado na produção de cosméticos. A vida no Cerrado depende, 

absolutamente, dos frutos, raízes e folhas para sua manutenção nesse bioma. 

Desses frutos, vivem aves, mamíferos, répteis, anfíbios e, até mesmo, os insetos. 

Por possuir características ecológico-evolutivas, socioculturais e histórica 

únicas, faz-se necessário descrever o cerrado a partir das mais diferentes visões, 

para expressar o que, a princípio, está oculto aos nossos olhos. Para tal, 

utilizaremos as visões histórico-científicas, socioculturais e poéticas, para 

desvendar os segredos ocultos desse importante bioma brasileiro. 

 

2.2. Visão científica do Cerrado 

O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do país, estendendo-se por 

2.036.448km2, cobrindo cerca de 23,92% de todo o território nacional (Oliveira & 

Marquis, 2002). Está situado entre as coordenadas 5º e 20º de latitude Sul e 45º 

a 60º de longitude Oeste, sendo que maior parte de sua área está localizada no 

Planalto Central do Brasil. Nesse sentido, o Cerrado brasileiro estende-se de 

forma contínua pelos estados de Goiás, Tocantins, pelo Distrito Federal, parte 

dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo e, ainda, em áreas disjuntas nos estados do 

Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e, ao sul, no Paraná (Ribeiro & Walter, 1998). 

É, portanto, representativo em mais da metade dos Estados brasileiros. 

O termo Bioma, aqui adotado e usado para categorizar o Cerrado, é 

entendido como uma área do espaço geográfico, com dimensão superior a um 
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milhão de quilômetros quadrados, representado por um tipo uniforme de 

ambiente, sendo identificado e classificado de acordo com o macroclima, a 

fitofisionomia, o solo e a altitude, pois esses são os principais elementos que 

caracterizam os diversos ambientes continentais nas suas mais diversas 

características e peculiaridades (Walter, 1986). 

Entretanto, o Cerrado brasileiro, definitivamente, não apresenta um tipo 

uniforme de ambiente, pois apresenta fitofisionomias que englobam formações 

florestais, savânicas, campestres, dentre outras (Ribeiro & Walter, 1998), indo ao 

encontro do que foi proposto por Castilho e Chaveiro: 

(…) o cerrado, além de Bioma, é também ecossistema. E pode ser 

considerado também como Domínio. No espaço onde há 

predominância do Cerrado, chamamos esse Domínio de Cerrado. Mas 

não se pode confundir esse termo com Bioma. Isso pode ser resolvido 

da seguinte maneira: no Domínio do Cerrado, o Bioma predominante 

é o Cerrado, mas também pode haver ecossistemas típicos de outros 

biomas. Então, Bioma é mais específico, refere-se de fato ao Cerrado. 

Domínio tem caráter mais dimensional; de localidade (2010, p. 3). 

 

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, há, no mínimo, sete formações fitofisionômicas compondo o 

Cerrado, sendo elas: o Cerrado Típico (sentido restrito); Campo Sujo; Cerradão; 

Cerrado Rupestre; Vereda; Mata Ripária (mata ciliar e mata de galeria); Cerrado 

de Mata Seca (mata seca sempre-verde, mata seca semidecídua, e a mais 

comum, mata seca decídua). 

Sendo assim, o Cerrado, entendido como uma ecorregião de savana 

vastamente tropical (Rizzini, 1997), explicaria melhor o status desse bioma 

brasileiro. Compreende-se por ecorregião um conjunto de comunidades naturais, 

geograficamente distintas, que compartilham a maioria das suas espécies, 

dinâmicas e processos ecológico-evolutivos, e condições ambientais similares, 

que são fatores críticos para a manutenção de sua viabilidade em longo prazo 

(Dinnerstein et al., 1995). 

Historicamente, ou do ponto de vista ecológico-evolutivo, a vegetação do 

Cerrado foi condicionada pelo clima, características físico-químicas do solo, 

fogo, profundidade do lençol freático ao longo dos milhares de anos e, mais 

recentemente, por atividades antrópicas como criação de gado, desmatamento 

e agricultura (Ribeiro e Walter, 1998), que geralmente fornecem ganhos 

econômicos, em detrimento das perdas socioambientais, levando à destruição 

de áreas do Cerrado. 

A importância ecológico-evolutiva do Cerrado brasileiro, ou seja, a 

importância de sua conservação e preservação, é demostrada por sua 

classificação como hotspots de biodiversidade. Em todo o mundo, há 35 áreas 

que se qualificam como hotspots da diversidade biológica. Essas áreas em 
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conjunto representam apenas 2,3% da superfície terrestre. Mas possuem mais 

da metade das espécies endêmicas de plantas do mundo, aquelas que só são 

encontradas nessas áreas, e quase 43% de espécies endêmicas de pássaros, 

mamíferos, répteis e anfíbios do nosso planeta.  

O nosso Cerrado faz parte desse seleto grupo, sendo um dos 35 hotspots 

de biodiversidade. A grande preocupação com esse bioma está no fato de que, 

para ser assim classificado, é necessário cumprir dois requisitos: o primeiro e 

extremamente positivo é possuir, no mínimo, 1.500 espécies de plantas 

endêmicas, ou seja, no Cerrado há uma enorme quantidade de espécies de 

plantas que, se perdidas, jamais serão reencontradas. Já o segundo critério 

deixa-nos bastante preocupados, pois que, para ser hotspots, um bioma deve ter, 

no mínimo, 70% de sua área já destruída pela ação antrópica, ou seja, as espécies 

presentes no Cerrado estão extremamente ameaçadas de extinção pela ação 

destruidora do homem, provocada diretamente pela forma do uso do solo.  

É nesse contexto, que demonstraremos, por meio da ecocrítica, o 

potencial de contribuição que a obra poética de GMT, Lirismo Rural, fornece às 

mais diferentes áreas do saber humano e, especificamente, à ciência. Para tal, 

utilizamo-nos dos seus schèmes, arquétipos, imagens e símbolos na formação 

dos mitos poéticos representativos dos mais diferentes mundos dos cerradeiros, 

dando à obra poética potencial para explicar e direcionar os olhares para a 

importância da conservação e preservação do Cerrado brasileiro.  

 

2.3. Visão sociocultural do Cerrado 

As problemáticas ecológico-evolutivas atuais do Cerrado brasileiro, 

causadas pelas ações antrópicas, estão diretamente relacionadas ao âmbito 

sociocultural, conforme proposto por Castilho e Chaveiro: 

(…) entendê-lo como produto de história social, sobretudo um 

ambiente que se localiza; que foi e é apropriado; que possui lógicas 

atuais, culturas diversas ou resistências; que está em movimento e 

que possui um sentido socioespacial proveniente do cruzamento das 

variáveis internas e externas que se configuram e desenham-no 

enquanto território (Castilho e Chaveiro, 2010, p. 43). 

 

Partindo dessa perspectiva, observamos que as transformações do 

Cerrado brasileiro vão além dos aspectos físicos, entrelaçando-se, de certa 

forma e simultaneamente, na cultura e nos modos de vida de seu povo. 

Conforme sugerem Barreira e Chaveiro (2010, p. 26), as transformações 

socioculturais do Cerrado brasileiro são únicas, devido principalmente a suas 

características geográficas: 

(…) todavia, essas mudanças, além de dinamizarem economicamente 

esse território, dariam-lhes mais sobrevida política. Assim é que se 

estendeu essa ideia: o sertão é o Brasil profundo e original, diferente 
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do litoral que é contaminado pelas forças exteriores. Mas esse Brasil 

profundo precisa ser mudado pelo exemplo externo, de maneira que 

o que é original não serve e o que é externo é espúrio, mas necessário.  

 

Já dissemos que, historicamente, o processo de ocupação das áreas do 

Cerrado remonta a cerca de 12.000 anos, quando teriam vivido ali os primeiros 

homens conhecidos nesse bioma. No entanto, apesar dessa existência 

longínqua de convívio homem/natureza, o processo de ocupação, 

economicamente estruturado, realmente com poder de modificação dos 

fenômenos ecológico-evolutivos e socioculturais não ocorreu em seus 

primórdios. Nos séculos passados, o que aconteceu foi uma ocupação primitiva, 

baseada nas técnicas rudimentares de exploração do ouro, o que tornava a vida 

no Cerrado econômica-sócio-culturalmente sofrida, conforme proposto por 

Chaul (2010, p. 35): 

Figuram as técnicas rudimentares de extração e exploração das 

jazidas (ouro de aluvião), a falta de braços para uma exploração mais 

intensa das minas, a carência de capitais e uma administração 

preocupada apenas com o rendimento do quinto. Assim, todo o 

potencial da capitania era canalizado para a exploração do ouro, o que 

encarecia, cada vez mais, os bens de primeira necessidade.  

 

Entretanto, com o declínio do processo de mineração, a agropecuária foi 

o caminho encontrado para manter ativo o sistema de produção mercantil, 

abastecendo os mercados do Centro-Sul e Norte-Nordeste do país, sendo essa, 

historicamente, a atividade responsável pela inserção da economia goiana no 

cenário nacional. Essa fronteira agrícola foi posteriormente ampliada, entre os 

anos de 1930 e 1945. 

Logo, se para a preservação dos processos ecológico-evolutivos a 

situação do Cerrado começava a dar os primeiros sinais de desgastes, do ponto 

de vista econômico tudo estava indo de vento em popa. Nessa perspectiva, essa 

forma de exploração do Cerrado surtia efeito econômico positivo, o que levava a 

uma menor preocupação com a real situação ecológico-evolutiva do bioma, 

conforme demostrado por Rigonato:  

Nas últimas décadas, houve uma revalorização das áreas de 

Cerrados. Os Cerrados passam de terras inóspitas para terras de 

celeiro produtivo. Para isso, ocorreram o emprego de novas 

tecnologias na produção agrícola e o processo de urbanização e 

industrialização (agronegócio). Houve metamorfoses tanto nos 

elementos ecológicos dos Cerrados como no estilo e no modo de vida 

das populações tradicionais, pequenos agricultores, quilombolas, 

posseiros e outros grupos (Rigonato, 2013, p.84).  
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A partir de então, as relações socioculturais do Cerrado, como um todo, e 

o goiano, em específico, foram extremamente modificadas, sendo ampliadas, a 

partir da construção de Goiânia, com a abertura de novas estradas, 

possibilitando a ligação entre os municípios e com os outros Estados. A Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás foi mais uma ação dos governos federal e estadual, 

promovendo a ocupação da fronteira no Estado, cujas estratégias alcançavam 

todo o país, atraindo para o Cerrado a migração de milhares de famílias, 

expandindo, assim, sua fronteira agrícola. Um outro fator responsável direto por 

essa transformação foi a construção de Brasília, que imprimiu um ritmo 

acelerado ao progresso no interior do Cerrado, modificando completamente os 

processos ecológico-evolutivos, pela invasão das monoculturas, conforme 

indicam Almeida et. al. em 1998: 

Com a ocupação do Cerrado, no início da década de 1970, com o 

incentivo governamental e adoção de mecanização, a vegetação 

nativa começou a ser derrubada. Esta ocupação proporcionou uma 

gradativa mudança de paisagem, principalmente na cobertura 

vegetal. Monoculturas, sobretudo de plantas anuais como a soja, o 

arroz e o milho, ocuparam áreas extensas na época chuvosas e, na 

época seca, os solos avermelhados sem qualquer cobertura vegetal 

proporcionavam uma paisagem de deserto (Almeida & Ribeiro, 1998, 

p.153). 

 

Em grande parte, essa destruição ambiental pode ser explicada pela 

intensificação da expansão agropecuária, o que economicamente tornou o 

Cerrado brasileiro o celeiro da humanidade, conforme demostrado por Shiego 

Shiki: 

(…) a intensificação da agricultura agrícola via Revolução Verde criou 

um novo marco na dinâmica do desenvolvimento capitalista nos 

Cerrados e estabeleceram rapidamente suas ligações com o sistema 

agroalimentar mundial, estando diretamente ligado ao agronegócio. 

(Shiki, 1997, p. 135)  

 

E é, a partir dessas mudanças econômicas na forma como o homem 

interage com a natureza, que surge a problemática sociocultural da 

marginalidade, pois, ou esse homem se enquadra na lógica capitalista da 

produção mecanizada ou, simplesmente, estará fora do sistema produtivo, 

tornando-se, assim, sinônimo de ignorante e atrasado. Essas mudanças alteram 

completamente o padrão sociocultural do Cerrado brasileiro. Conforme 

apresentado por Silva: 

É assim que se desbrava e se efetiva a conquista do bioma dos 

cerrados, trazendo o inovador ciclo econômico da agricultura onde a 

soja é o destaque a ocupar mais um espaço brasileiro. Desse modo, 
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a envolvente modernidade tecnológica da agricultura conseguiu 

substituir, na região, a roça “de subsistência” pela roça mecanizada, o 

machado pelo trator, a enxada pelo arado e o estrume pelo adubo 

químico. Mas é assim também que o capitalismo se dinamiza e entra 

no campo produzindo desigualdades econômicas, sociais, culturais, 

ecológicas etc., através do falso conceito chamado “progresso 

acelerado”. Diga – se de passagem: quem não se enquadra nesse 

esquema transforma-se em sinônimo de atraso e ignorância (Silva, 

2005, p. 143).  

 

Nesse sentido, a monocultura da soja traz riqueza econômica ao Cerrado, 

à custa do empobrecimento de sua biodiversidade e, muitas vezes, gerando 

disputas, que têm levado à corrosão, também, das relações socioculturais. 

Diante desses fatores, o cenário do Cerrado passa por profundas 

transformações, conforme apregoa Chaveiro (2010): 

(…) a situação fundamental que traduz o atual período: o cerrado se 

coloca no centro de uma disputa de sentido, de uso e de filiações 

simbólicas, econômicas e políticas “[...]” o território cerradeiro, no 

contexto histórico deste período, se apresenta disputado em que se 

situam usineiros, agentes industriais, estrategistas financeiros, 

Estado e também vários setores do Movimento Social organizado, de 

Organizações não governamentais, do Movimento ambientalista. 

Essa disputa penetra o modo pelo qual se gera sentido ao uso do 

cerrado”. (…) por isso, se encontram presentes os dilemas das 

populações tradicionais relativos aos seus saberes e sabores, as 

mudanças dos hábitos alimentares, as novas condutas culturais no 

uso de seus rios, aos novos signos, agenciamentos e símbolos das 

principais festas, a cisão do sujeito da tradição instalado num mundo 

urbano, a sua literatura etc. Esses dilemas requerem que se 

compreenda o cerrado no cerne das transformações socioespaciais 

do mundo global (p. 1). 

 

Uma das principais consequências das problemáticas socioculturais está 

no fato de que as representações sociais devem ser vistas como uma maneira 

específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Do contrário, 

podemos levar, inclusive, à perda de identidade e à aculturação do povo 

cerradeiro tradicional, o que tem levado também à mudança de sentido no uso 

do próprio Cerrado. 

Os objetos geográficos do Cerrado desempenham um papel importante 

na transformação da sociedade cerradeira. No entanto, os objetos só têm a 

capacidade de provocar as mudanças porque são dotados de conteúdos que 

expressam o momento histórico da evolução sociocultural, científica e técnica 
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da humanidade, bem como as mudanças ecológico-evolutivas da natureza, 

tendo, dessa forma, força de transformação sobre o Cerrado. O advento dessas 

transformações traz consigo novas formas de organização e ocupação dos 

espaços, apresentando o surgimento de diferentes representações 

socioculturais e de novos processos ecológico-evolutivos, fazendo com que 

cada grupo social se organize para atender as necessidades que lhe são 

impostas, formando, desse modo, as mais variadas representações 

socioculturais. 

O despertar do povo cerradeiro ocorre de diversas maneiras, dentre elas, 

destaca-se a ideia de integração. O Cerrado não está isolado dos outros biomas, 

tais como o Pantanal, conforme demostrado no poema “Esperteza de”. O 

referido poema retrata o processo de integração ecológica, informando sobre a 

necessidade de entender os biomas mundiais em sua totalidade, de formação 

única, cada qual com sua importância e peculiaridade. Parte da riqueza do bioma 

limítrofe ao Cerrado é retratado no poema:  

 

ESPERTEZA DE 

 

Homem do Cerrado, Sereno resolveu 

conhecer o Pantanal do Mato Grosso. 

 

Pesquisou no Google uma pousada, 

sentiu a mordomia oferecida: transporte 

de ida e volta a partir do aeroporto 

de Corumbá, tralha de pesca e pessoa 

para acompanhar de barco o turista.  

 

Tudo correu muito bem: passeio a cavalo, 

contato (de longe) com aves e bichos, 

farta comida e, à tarde, diariamente, 

a seleção do melhor da pescaria.  

 

Na volta ao Rio, pagou ao pantaneiro  

as despesas e lhe deu uma boa gorjeta.  

Ah! mas quando chegou e foi exibir  

o seu tempo de laser, só encontrou 

os rabos e as cabeças dos peixes no isopor. 

 

(GMT, 2017a, p. 122) 

 

Diversas espécies que habitam o Cerrado se valem da artimanha de 

aproveitar do trabalho dos outros para se apropriarem de seus sustentos, em um 
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processo denominado ecologicamente de escravagismo. Esse processo, apesar 

de socialmente desonesto, é praticado na natureza, integrando o corpo de 

explicações ecológicas, para o estabelecimento e persistência do Cerrado. 

Uma das mais antigas práticas humanas de obtenção de alimentos é a 

pesca que, em Lirismo Rural, encontra-se bem representada no poema 

“Piquenique”. Na primeira estrofe, ocorre o processo de partilha e colaboração 

entre Sereno e seus amigos, fazendo refletir um importante processo ecológico 

natural, conhecido como cooperação. No Cerrado, nem tudo é briga e luta pela 

sobrevivência. Nesse bioma, diversas espécies coexistem em sistema de 

cooperação, seja por mutualismo, onde há interdependências entre elas ou na 

cooperação, onde não há tal dependência:  

 

PIQUENIQUE 

 

O casal amigo resolveu fazer uma pescaria 

familiar: só os quatro no rio Turvo.  

Domiciano entrou com a gasolina, e o Dauphine  

de Sereno se esforçou para levar toda a tralha: 

– gente, anzóis, iscas, barraca e comida. 

  

No meio do caminho a pedra foi a descoberta 

de que a carne do churrasco havia ficado no freezer: 

o jeito foi parar numa venda na beira da estrada 

e comprar presunto: mas só havia uma latinha.  

O almoço teria de ser pão, presunto (poupado) 

e tomate, além da laranja imprescindível  

para o almoço frugal de um piquenique.  

  

Descarregado tudo, preparados os anzóis, 

os homens foram para a beira do rio 

e as mulheres se encantavam com algumas 

pequenas e cheirosas flores do cerrado. 

  

Foi então que se ouviu o ganido de um cachorro: 

ele farejava o acampamento, achou o presunto aberto  

e tanto fuçou que ficou com a lata presa no focinho: 

corremos atrás dele, mas fugiu e se escondeu no mato. 

  

– Lá vai a nossa comida pulando,  

lembrou o amigo que havia lido Hans Staden... 

 

(GMT, 2017a, p. 120) 
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Na segunda estrofe do poema, encontramos representada a ideia do 

improviso de que se vale o homem, assim como na vida no Cerrado a planta 

necessita de uma simples pedrinha para proliferar e gerar novas vidas, através 

de um mecanismo ecológico-evolutivo representado pelo improviso que é o 

epifitismo. Esse é o mecanismo de relação harmônica entre duas plantas ou 

algas que ocorre nos casos em que uma planta vive sobre a outra utilizando-se 

apenas de apoio e sem dela retirar nutrientes e sem estabelecer contato com o 

solo. 

Já nos dois últimos versos, fica retratado o mecanismo ecológico do 

parasitismo, que ocorre entre diversos seres vivos do Cerrado brasileiro. Nesses 

casos, são aquelas relações de convivência em que um indivíduo se instala sobre 

outro e se alimenta de seus nutrientes, assim como o cãozinho, o “gatuno” 

esperto do poema.  

A ideia ecológica do mimetismo, que é uma característica adaptativa de 

animais ou plantas de imitar outro organismo para obter vantagens, é retratada 

na terceira estrofe do poema “O conhecido”. Esse mecanismo ecológico-

evolutivo é um dos mais importantes para a manutenção e estruturação da 

distribuição geográfica das espécies do Cerrado. Porém, assim como no poema, 

ele não é um mecanismo perfeito e diversas espécies desenvolveram 

mecanismo de resposta eficiente a esse blefe, assim como os perspicazes 

perdiz, jacu, jaó e inhambu:  

 

O CONHECIDO  

 

No princípio, ele vivia no seu canto,  

meio triste, um ilustre desconhecido, 

mas sonhava ser um herói como Macunaíma. 

 

Para isso só vivia pensando em namorar 

e, para se dar bem, aprendeu alguns ofícios 

– tocar viola, imitar os animais e assobiar –, 

Distraindo assim a algazarra da mata virgem.  

 

Assobiava tão bem que os pássaros 

vinham fazer com ele um belo dueto, 

menos as aves – perdiz, jacu, jaó e a inhambu 

que morriam de medo de ser comidas por ele. 

 

Um dia, porém, resolveu conhecer gente 

e foi aí que se deu mal: em vez de só namorar 

apaixonou-se, casou-se e ganhou o seu troféu: 

– Era agora muito conhecido. 
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(GMT, 2017a, p. 128) 

 

Na natureza, esconder-se e disfarçar, ou seja, parecer ser o que, na 

verdade, não se é, pode ser uma estratégia extremamente eficiente, assim como 

na cultura humana. Porém, para o homem, que é um ser social, o reconhecimento 

fornece diversas oportunidades de convívio, facilitando, inclusive, a execução do 

processo biológico da reprodução. Dessa forma, o poema retrata a problemática 

da invisibilidade social, extremamente presente no dia a dia do povo cerradeiro. 

Apaixonar-se, casar-se e ganhar o troféu representam, mitologicamente, a 

ideia de monogamia sempre presente em diversas espécies do mundo natural, 

refletindo que, tanto no mundo real quanto no mundo natural, do ponto de vista 

de perpetuação da espécie, o que realmente importa é a reprodução, com a 

formação de descendentes. Essa ideia é a essência do processo evolutivo que, 

em poucas palavras, pode ser definido como processo reprodutivo diferenciado, 

estando mais adaptados os indivíduos que deixarem mais descendentes. Dessa 

forma, as relações ecológico-evolutivas que constituíram e, hoje, representam o 

Cerrado brasileiro são complexas e exigem muitas reflexões para que se entenda 

sua representação da realidade do mundo vivido pelo cerradeiro.  

Nesse contexto de complexidade, que tende ao infinito, é que a 

compreensão dos mitos poéticos se torna fundamental. E esses só podem ser 

acessados pelos seres humanos, devido à sua capacidade reflexiva, conforme 

representado no poema “O Pensador”:  

 

O PENSADOR  

 

De tanto pensar na língua, Sereno confessou 

que estava desiludido com o vazio das palavras: 

– Achei que o mais acertado era sair por aí 

e comprar algumas, que assim só poderiam 

ser faladas ou escritas por mim. Se alguém  

as pronunciasse, teria de pagar direitos de usança. 

  

O problema é que não encontrava nunca o verdadeiro 

dono da língua. Ele ouviu toda classe de profissionais:  

do advogado ao escrevente e deste aos políticos,  

que só discutiam coisas de acordo ortográfico;  

os escritores, esses apenas falaram do condomínio  

da língua: são ‘donos’ apenas de uma parte dela. 

  

(Esqueci-me de dizer – completava Sereno –  

que ouvi também professores da língua 
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portuguesa, muitos dos quais se sentiam ‘donos’: 

uma me disse que, só pensando nas regras, 

nunca atinou com o sentido literário da palavra,  

tanto que não aprendeu a escrever, 

                             só a corrigir...) 

 

Diante do impasse, Sereno desistiu de comprar, 

pensou em alugar e chegou a roubar algumas 

que lhe enchiam a boca d’água: madrugada, 

entusiasmo, horizonte, silêncio e Tegucigalpa. 

(Um dia telefonou a João Cabral só para falar 

com alguém que morava naquela cidade.)  

 

Um tanto desiludido, apelou para a pesca;  

selecionou anzóis para as agudas e graves, 

valeu-se de um especial para as esdrúxulas 

e sentou-se à margem direita da bacia platina. 

 

– Milagre! alguém gritou quando o viu  

andando sobre as águas do Paraná, enquanto 

seu viveiro ia ficando cada vez mais cheio  

de piaus, pintados, matrinchãs e dourados, 

nomes de aparência comum e que, no entanto,  

lhe devolviam o sentido absoluto da Palavra, 

a prístina essência da coisa nominada  

a plenitude do Verbo, no corpo a corpo da linguagem. 

(Grifos do autor) 

(GMT, 2017a, pp. 142-143) 

 

O poder de pensar é que faz dos seres humanos diferentes de todos os 

seres vivos presentes no mundo natural. O poema retrata a dificuldade que 

temos em expressar todos os sentimentos e que, no mundo natural, há mais a 

ser explicado do que o perceptível por nossos sentidos. Assim como na ausência 

de donos das palavras, também o é com o Cerrado. Isso demostra que o bioma 

pertence a toda a humanidade e o que fazemos a ele, hoje, irá, direta ou 

indiretamente, refletir em todos os seres vivos do planeta, espacialmente e 

temporalmente. Pessoas distantes sentirão as consequências de ações do povo 

cerradeiro.  

As palavras e seus conceitos subjacentes são representações humanas 

da realidade natural, permitindo ao homem expressar e comunicar sobre si e 

sobre o mundo natural. É essa capacidade humana, que apesar de não ser única, 

é muito mais bem-elaborada do que a presente no mundo natural, tornando-a 
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responsável direto pela conservação e preservação do Cerrado brasileiro. Pois é, 

através dela, que se constroem os intrincados caminhos da ciência, como a mais 

poderosa “ferramenta” de reconhecimento e representação da realidade. E é, 

justamente aí, na linha tênue, que separa o racional do irracional, que encontra o 

poder da intuição humana, ponto de ação e criação dos mais diferentes mitos 

poéticos, poder “supremo” humano de criar, modificar e recriar seus mundos. 

Nessa trilha, esse olhar poético sobre o Cerrado torna-se fundamental 

para a construção do imaginário coletivo da humanidade, o que vai ao encontro 

do que foi proposto por Silva: 

(…) olhares que abracem a beleza da paisagem, mas que, acima de 

tudo, conheçam e desvendam seus horizontes e obstáculos. Olhares 

que se percam e se identifiquem ao mesmo tempo, e que sejam 

sensíveis às diferenças, que sintam, conheçam e, conhecendo, sejam 

sinônimos de ações que tragam o Cerrado para a esfera do sujeito. 

(Silva, 2005, p.43)  

 

E é a partir desse olhar, que nos abrimos para o diferente do Cerrado, para 

aquilo que não está caracterizado em sua utilidade. Dessa forma, o olhar poético 

sobre esse bioma permite a ação que o constrói e o reconstrói, trazendo-o para 

a esfera de vida do sujeito, fazendo gerar, assim, significados e permitindo que 

ações sejam tomadas por esses sujeitos, sempre no sentido de conservar e 

preservar as peculiaridades ecológico-evolutivas, socioculturais de suas mais 

diferentes ecorregiões. 

É na perspectiva desse olhar poético, de formação construtiva, que 

analisaremos ecocriticamente a obra Lirismo Rural. Interessados, 

principalmente, em interligar os elementos presentes na obra de GMT, para 

elucidar os mecanismos ecológico-evolutivos, socioculturais, que destroem, 

constroem e reconstroem o Cerrado. Entendemos que a natureza, com sua 

presença “autoritária” não pode ser dissociada de sua equivalente social. Só 

assim poderemos explicar o ordenamento da vida coletiva presente no Cerrado. 

É nesse contexto de interações socioculturais e ecológico-evolutivas que 

procuraremos fixar a obra poética Lirismo Rural, ao Cerrado. Permitindo, assim, 

a elucidação dos mitos poéticos construídos pela subjetividade de GMT, na 

criação do universo ficcional que acompanha o mundo real do povo cerradeiro e 

do Cerrado como natureza, conforme nos propõe Velloso: 

A presença autoritária da natureza não pode ser dissociada, 

entretanto, de uma equivalente condição social de violência e 

espoliação, definindo uma conjuntura em que a mão pesada dos 

“ermos e gerais” agrega-se a um simétrico despotismo exercido pelo 

ordenamento da vida coletiva, marcada, em um contexto de restrição 

ao acesso à propriedade de terras, pelo exercício arbitrário da força 

dos “coronéis” sobre os dependentes. O mundo social, internalizado 
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como realidade objetiva, integra-se à subjetividade do escritor na 

criação de um universo ficcional que acompanha os indivíduos em 

sua relação com o meio físico e a sociedade, o que implica 

“interações, deslocamentos e modificações” recíprocos entre os 

personagens e o mundo em que se movem (Velloso, 1988, p.240). 

 

Observaremos, assim, que a história sociocultural e os processos 

ecológico-evolutivos de formação do Cerrado podem ser enriquecidos pelo 

diálogo com a obra Lirismo Rural de GMT, em específico e com qualquer obra de 

arte, sobre esse bioma, no geral. Além de que, a obra poética de GMT é capaz, 

não somente de dar testemunho da interação das sociedades humanas com a 

natureza presente no Cerrado brasileiro, mas também se comunicar com o 

imaginário social, no contexto em que o meio físico se afirma como matéria de 

um amplo universo de representações, mitos e símbolos desse bioma.  

Dessa forma, Lirismo Rural permite que a humanidade se beneficie do 

mundo do autor, como uma criação cultural simultaneamente informativa, 

formativa e poética. Nesse sentido, podemos também enriquecer nossa 

capacidade de debate sobre temas que envolvam a materialidade, sendo 

possível abrir caminhos para uma visão integradora do real do Cerrado, capaz de 

abrigar conjuntamente as condições objetivas da experiência e os 

correspondentes aspectos mentais e emocionais que definem o universo 

humano em seu intercâmbio com a natureza. 
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Resumo 
As alterações climáticas são uma grande ameaça à continuidade da espécie humana e dão lugar 
a um debate mais amplo sobre o poder modificador do humano sobre o ambiente. Estas 
modificações deixam marcas no planeta e os geólogos discutem a possibilidade de nos 
encontrarmos numa nova época geológica, o Antropoceno, «na qual as alterações climáticas 
seriam a principal manifestação» (Arias Maldonado, 2018, pp. 11-12). Olhar sobre as diversas 
causas e efeitos das ações humanas sobre a Terra abre espaço para a investigação, reflexão e 
divulgação. Poderão os museus, enquanto agentes de intervenção social, ser considerados parte 
da mobilização que caracteriza a entrada numa terceira fase do Antropoceno? Partimos de um 
conjunto de 334 exposições identificadas entre 1992 e 2018 para refletir sobre o papel dos 
museus, enquanto instituições fidedignas dedicadas à disseminação do conhecimento, como 
impulsionadores de um movimento de consciência do Antropoceno e da emergência climática 
que agregue questões científicas, sociais, emocionais e comportamentais. 
 
Palavras-chave: Antropoceno; Alterações climáticas; História das exposições; Museus 
 
Abstract 
Climate change is a major threat to the continuity of the human species and gives rise to a wider 
debate about the human modifying power over the environment. These modifications leave 
marks on the planet and geologists discuss the possibility of finding ourselves in a new geological 
epoch, the Anthropocene, «in which climate change would be the main manifestation» (Arias 
Maldonado, 2018, pp.11-12). Looking at the various causes and effects of human actions on 
Earth opens up space for research, reflection and dissemination. Can museums, as agents of 
social intervention, be considered part of the mobilisation that characterises the entry into a third 
phase of the Anthropocene? We start from a set of 334 exhibitions identified between 1992 and 
2018 to reflect on the role of museums, as trustworthy institutions dedicated to the dissemination 
of knowledge, as drivers of a movement of awareness of the Anthropocene and climate 
emergence that aggregates scientific, social, emotional and behavioural issues. 
 
Keywords: Anthropocene; Climate change; History of exhibitions; Museums 

 

 

1. O Antropoceno enquanto momento histórico 

As alterações climáticas têm sido apresentadas como uma grande 

ameaça à continuidade da espécie humana e a elas somam-se outras alterações 

de origem antropogénica, constituindo um debate mais amplo sobre o poder 

modificador do humano sobre o ambiente. Estas modificações deixam marcas 
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no planeta e os geólogos discutem a possibilidade de estarmos num novo 

período geológico: o Antropoceno, «uma época geológica caracterizada pela 

transformação humana dos sistemas planetários, na qual as alterações 

climáticas seriam a principal manifestação» (Arias Maldonado, 2018, pp.11-12). 

A ideia inicial do Antropoceno, concebida enquanto período geológico, é 

uma ideia objetiva: «human actions, perceived in a very aggregated way, acquire 

the weight of a geological agent» (Pádua, 2017, p.2). Olhar para a ação humana 

sobre a Terra requer, no entanto, a observação não somente dos fenómenos 

físicos, mas também, e com igual importância, dos aspectos culturais, históricos, 

sociais e filosóficos que rodeiam a vivência e atuação da nossa espécie. Se o 

Antropoceno é caracterizado pelo impacto da espécie humana na Terra, ao 

ponto de nela deixar um registo geológico para as eras futuras, esse impacto 

terá origem nos nossos comportamentos e ideias, desenvolvidos e 

potencializados nos milhares de anos de existência do humano no planeta. 

Helmuth Trischler (2017) discute se o Antropoceno é um conceito 

geológico, cultural ou ambos, e questiona-se se, quando Crutzen e Stormer 

publicaram o termo em 2000, se teriam apercebido de que o conceito pode ter 

uma dupla conotação. Nas duas últimas décadas, académicos da História, 

Política, Filosofia, Sociologia, entre outras áreas disciplinares, debruçam-se 

sobre o tema a partir do olhar de cada uma das suas disciplinas e o debate sobre 

o Antropoceno apresenta-se como oportunidade de ultrapassarmos a visão 

segregada entre natureza e cultura que caracteriza o mundo ocidental, bem 

como para explorar formas de colaboração interdisciplinares (Trischler, 2017). 

No seminário História, Ambiente e Conhecimento no Antropoceno, 

organizado pela Casa de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (Brasil), em maio de 

2019, os vários investigadores presentes concordaram que o Antropoceno é hoje 

um conceito histórico e que o estudo do Antropoceno do ponto de vista das 

Humanidades tem vindo a ganhar um protagonismo talvez maior do que aquele 

oriundo das discussões da Geologia, onde é ainda discutida a sua pertinência e 

datação. Jó Klanovicz colocou que, enquanto os geólogos buscam um evento ou 

uma data precisa para o início do Antropoceno, para a História a data é maleável. 

Esta maleabilidade é, possivelmente, um dos fatores fulcrais que permitiu a 

incorporação e desenvolvimento do Antropoceno enquanto objeto de estudo da 

História e de outras ciências humanas, enquanto os geólogos ainda discutem se 

esta é uma nova era ou quando tem início. Quando questionados sobre a 

legitimidade de apropriação de um termo criado no seio de outra área científica, 

os investigadores presentes no seminário organizado pela Casa de Oswaldo 

Cruz desmistificaram o processo, tendo José Augusto Pádua referido que 

nenhum ator social tem controle sobre o destino histórico dos conceitos e 

palavras, principalmente quando ganham grande uso social. 

O conceito de Antropoceno esbate a linha divisória entre o humano e o 

natural (Arias Maldonado, 2018) e carrega em si um elevado nível de agregação, 



Exposições do Antropoceno. Os museus como vitrines de uma nova era 
 

171 

permitindo-nos falar da humanidade como um todo, identificando-a como uma 

força conjunta. Não devemos, no entanto, ignorar as diferenças sociais, culturais 

e geográficas que permeiam a vivência deste conjunto humano no planeta. Ao 

colocar o foco no anthropos estamos a implicar toda a humanidade, quando a 

responsabilidade dos problemas ambientais cairá com um maior peso sobre os 

países industrializados (Trischler, 2016). 

Podemos ainda estar diante não do Antropoceno, mas do Capitaloceno, 

uma vez que os impactos hoje verificados têm origem num modelo económico 

capitalista (Moore, 2016; Haraway, 2016) e movimentos ecofeministas 

acrescentam outros filtros à responsabilidade dos atuais problemas ambientais 

que enfrentamos. O ecofeminismo, intrinsecamente ligado ao ecossocialismo, 

tem como premissa fundamental o direito assumido pelos homens, nas culturas 

patriarcais, de explorar a natureza da mesma forma que exploram as mulheres 

(Salleh, 1992). Sendo as sociedades capitalistas também baseadas num modelo 

patriarcal, a responsabilidade pelos impactos do atual modelo de produção e 

consumo seria dos homens brancos capitalistas, os mesmos que detêm o poder 

político de decisão sobre a mudança. 

Ainda que o termo Antropoceno seja agregador de toda a humanidade, as 

suas origens, impactos associados e soluções possíveis não têm uma 

distribuição geográfica e social homogénea. A exigência de ações mitigadoras 

dirigida aos vários países não deveria, portanto, ser igualitária, mas antes seguir 

os diferentes níveis de responsabilidade, quer no que diz respeito à posição de 

um país em relação aos demais, quer internamente, fazendo justiça às 

diferenças sociais e culturais existentes em cada sociedade. 

A compreensão destas diferenças sociais só é possível a partir da 

apropriação que as ciências humanas fazem do Antropoceno, discutindo-o à luz 

de disciplinas como a antropologia, a psicologia, a sociologia e a história. Sendo 

que cada uma delas, e outras, contribuirão de forma diferente para a 

compreensão global do Antropoceno, é a sua discussão enquanto momento 

histórico que mais nos interessa para a reflexão que aqui apresentamos. 

Os historiadores, enquanto especialistas nos períodos temporais da 

história humana, têm a sua perspectiva nas questões que se discutem sobre o 

Antropoceno. Sendo estas questões centrais na história da ciência, da 

tecnologia e do ambiente, constituem também uma oportunidade para que os 

académicos destas disciplinas revejam as suas narrativas e a relação entre 

cultura e natureza (Trischler, 2016; Trischler, 2017). 

Podemos dividir a história do Antropoceno em dois momentos, sendo que 

o início deste período poderia ser datado em 1800, na altura de consolidação da 

Era Industrial. O segundo momento, chamado Grande Aceleração, é 

caracterizado pelo crescimento excessivo a partir da metade do século XX e teria 

tido início em 1945, com a pegada humana na Terra crescendo 
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significativamente a partir da Segunda Guerra Mundial (McNeill e Engelke, 2014; 

Steffen et al, 2011). 

O paradoxo da Grande Aceleração é que pode ser também associada a 

uma maior democracia social, já que é neste período que as classes operárias 

ganham acesso a bens de consumo sem que, para isso, seja necessário que as 

classes ricas abdiquem destes mesmos bens (Pádua, 2017). Também as 

migrações de um estilo de vida rural para as cidades, com mais da metade da 

população mundial vivendo atualmente em meio urbano, contribuem para um 

aumento de expectativas e ganhos monetários, levando consequentemente a 

um aumento no consumo (Steffen et al, 2011). Esta nova dinâmica social leva ao 

aumento da produção e consumo de bens e, consequentemente, à uma maior 

pressão sobre os recursos necessários para produzi-los. 

Além dos modelos de crescimento económico, as certezas sobre o que é 

melhor ou pior em questões ambientais também sofreram alterações nas 

últimas décadas.  

Apenas na década de 1970 começa a existir uma preocupação com a 

queima de combustíveis fósseis, associada ao desenvolvimento científico, que 

permitiu associar a libertação de CO2 para a atmosfera com alterações ao clima 

da Terra. Antes disso, o petróleo chegou a ser considerado uma boa alternativa, 

já que substituía o carvão e permitia a preservação de florestas, enquanto a 

utilização de agroquímicos teve o seu momento de glória quando comparada 

com os danos causados pela queima do solo para plantações (Acker e Fischer, 

2018). 

Hoje, facilmente integramos problemas ambientais como o derrube de 

florestas e a queima de combustíveis fósseis, associando ambos às alterações 

climáticas em curso. Conseguimos vislumbrar um sistema integrado, no qual as 

causas e consequências não são isoladas e lineares, mas fazem parte de um 

cenário dinâmico no qual não é possível isolar os problemas ambientais, como 

se esses não interferissem num todo. Por isso mesmo, muitos investigadores 

preferem o conceito de alterações globais, que inclui as alterações climáticas, 

mas não se limita a elas.  

Mais recentemente, o conceito de Antropoceno, na forma como é utilizado 

pelas ciências humanas, poderá lançar um olhar ainda mais integrado sobre as 

mudanças globais, por olhar não só para as ações humanas e as suas 

consequências sobre o ambiente, mas debruçar-se também sobre os quandos e 

porquês destas ações. 

A história contemporânea é uma história do mundo e só tem lugar a partir 

de um ponto de vista global, de um novo olhar sobre os pressupostos anteriores 

- ela começa quando os problemas que permanecem atuais no mundo surgem 

(Barraclough, 1967). Esta definição para a história contemporânea confere ao 

historiador a obrigação de responder às demandas públicas por uma melhor 
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compreensão do passado recente, que contribua para prevenir a repetição de 

erros - individuais e societais - no futuro (Effevottu, 2021). 

O Antropoceno apresenta-se certamente como tema de grande relevância 

para o mundo atual, presente e futuro próximo, com toda a amplitude que este 

conceito carrega, devido à interação do humano com a Terra, ao impacto e às 

consequências desta interação, que coloca em causa a própria sobrevivência da 

espécie. Ao seguir estas definições para a história do presente, o Antropoceno 

talvez seja o conceito que melhor abarca todos os problemas que atualmente 

enfrentamos. Tem, ainda, grande potencial de ultrapassar barreiras pré-

estabelecidas e promover colaborações, quer entre disciplinas académicas 

(Moore, 2015; Trischler, 2016), quer entre diferentes setores da sociedade - 

académico, político, social, etc. 

Esta multiplicidade de aspectos do Antropoceno enquanto momento 

histórico eleva-o de mera classificação de época geológica a modo de vida 

(Cardoso, 2019), conceito cultural (Trischler 2016) e ferramenta de promoção de 

mudanças sociais conjuntas. É nesse contexto que o conceito de Antropoceno 

ganha força e no qual surge a nossa questão: poderão os museus, enquanto 

agentes de intervenção social, ser considerados parte da mobilização que 

caracteriza a entrada numa terceira fase do Antropoceno? 

Se por um lado o posicionamento político dos países em relação às 

questões ambientais parece ter influência na temporalidade e na forma de 

apresentação destes temas, as instituições que desenvolvem e acolhem estas 

exposições serão também atores importantes na sua análise. Os fatores 

institucionais determinam temas, composições e mensagens expositivas, 

fazendo dos museus vitrines do passado e do presente, através das quais 

podemos compreender discursos e relações institucionais, políticas e sociais. 

 

2. O papel dos museus na terceira etapa do Antropoceno 

A espécie humana tem, como característica inerente, uma grande 

capacidade de modificar o ambiente à sua volta. Nos últimos séculos, esta 

característica de interferência humana no espaço que habita tem-se 

intensificado e é potenciada por uma capacidade tecnológica crescente, 

permitindo alterações mais rápidas e mais intensas. Os serviços dos 

ecossistemas já sofreram uma degradação de cerca de 60% e a tendência é que 

esta degradação continue a aumentar, caso não consigamos alcançar 

mudanças sociais significativas (Steffen et al, 2007). Fala-se na possibilidade de 

estarmos diante de uma sexta grande extinção (Steffen et al, 2004; Kolbert, 

2014), na qual somos não apenas testemunhas, mas agentes daquilo que pode 

ser considerado um acontecimento raro na história da Vida (Kolbert, 2014).  

Às discussões sobre as alterações climáticas somam-se outras 

alterações de origem antropogénica, constituindo um debate mais amplo sobre 

o poder modificador do humano sobre o ambiente. Estas modificações deixam 
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marcas no planeta e o conceito de Antropoceno tem ganhado notoriedade em 

debates que extrapolam a geologia. Das ciências naturais às humanidades, 

chegando às artes, o conceito parece ideal para expressar os vários níveis de 

interferência do humano nos meios nos quais se insere. As ferramentas de 

comunicação do tema, bem como as formas de debate, variam de acordo com 

os diferentes públicos, estudiosos e saberes que se invocam ao falarmos de 

Antropoceno. 

Da mesma forma, este humano presente no conceito de Antropoceno, 

enquanto período de impacto da espécie sobre o planeta, não é sempre o 

mesmo. Nem todo humano, indivíduo ou grupo, tem a mesma pegada sobre a 

Terra. Mas independente de quem é o anthropos em Antropoceno, a mobilização 

social cobra hoje posições políticas que permitam travar as alterações 

climáticas, a devastação de habitats e outras mudanças no ambiente com 

impactos a nível global. 

Rafal Kosewski, curador do festival Przemiany em 2015, justifica a 

escolha do tema do festival, The Anthropocene: Design the epoch, com a 

convicção de que a linguagem é, antes de tudo, uma ferramenta da ação. A 

declaração de Paul Crutzen no início do século confirmaria esta ideia, ao lançar-

nos numa nova perspectiva ética e científica, onde o Antropoceno pode ser 

considerado uma palavra em ação e corresponde a uma necessidade de 

mudança na nossa percepção do mundo (Kosewski, 2015). 

Enquanto conceito cultural, o Antropoceno caracteriza-se por uma 

mentalidade de abundância que resulta da Grande Aceleração, assente numa 

combinação de novos conhecimentos e ideologias (Pádua, 2017). E apesar das 

diferenças sociais, acostumámo-nos, enquanto sociedade, a um período 

caracterizado por uma não escassez generalizada de bens. Na Europa, não será 

escandaloso pensar que o acesso a bens e serviços essenciais (saúde, educação 

e segurança, por exemplo) que garantem uma mínima qualidade de vida está 

disponível para a maior parte da população. Neste sentido, é preciso reconhecer 

que a mentalidade emergente da Grande Aceleração teve a sua quota de 

impactos positivos, sem que com isso queiramos defender a forma como o 

crescimento industrial e económico foi gerido, ambiental e socialmente. 

Mas a Grande Aceleração não pode ser eterna e, enquanto algumas das 

tendências observadas continuam a crescer, a capacidade de crescimento 

económico é limitada e podemos observar alguma desaceleração nas 

tendências de crescimento contemporâneas (McNeill e Engelke, 2014). Ao 

mesmo tempo, novos valores ambientais emergem e a humanidade tem cada 

vez mais tomado consciência do seu impacto no planeta. Exemplo disto é o facto 

de o Antropoceno ter sido absorvido pelos meios de comunicação, convertendo-

se «en una cuestión con implicaciones culturales, que disuelve las fronteras entre 

ciencia y sociedad» (Trischler, 2017, p.49). 



Exposições do Antropoceno. Os museus como vitrines de uma nova era 
 

175 

A desaceleração no crescimento e a emergência de valores ambientais 

mais fortes estará na origem de uma terceira etapa do Antropoceno. Esta etapa 

traz consigo uma evolução e crescimento na auto-consciência do impacto 

humano na Terra a nível global, além da tentativa de construir sistemas globais 

que permitam gerir as nossas relações com o planeta que habitamos (Steffen et 

al, 2007). 

Se quisermos nomear individualmente esta terceira etapa do 

Antropoceno, na qual a humanidade toma consciência do seu lugar no mundo, 

do impacto que tem e da sua capacidade de inverter o comportamento invasivo 

da própria espécie, talvez possamos empregar o termo noosfera, utilizado por 

Vernadsky, Teilhard de Chardin e Le Roy na década de 1920. A noosfera é um 

mundo de ideias e poder tecnológico, no qual o ser humano dá forma ao seu 

próprio futuro e ambiente (Crutzen e Stoermer, 2000). 

Visto do ponto de vista da discussão do Antropoceno enquanto período 

de grandes impactos da espécie humana sobre a Terra, até aqui com 

consequências desastrosas, o conceito de noosfera não será muito diferente: o 

poder humano a submeter o planeta às suas vontades. No entanto, as 

capacidades do nosso cérebro, consciência e tecnologia podem também ser 

utilizadas para dar forma a um futuro que nos afasta do nosso atual 

comportamento predatório. 

Embora falemos numa maior consciência e responsabilidade social em 

relação ao nosso impacto no planeta, a terceira etapa do Antropoceno é um 

processo em andamento, cujos resultados são ainda incertos. Embora os 

avanços tecnológicos possam ser cruciais na mitigação das mudanças globais, 

também serão necessárias mudanças nos nossos valores sociais e 

comportamentos (Steffen et al, 2007). A diferença será marcada pela nossa 

capacidade de educar, sensibilizar, debater e decidir escolher uma sociedade 

que combata os seus próprios ímpetos nocivos e os impactos que daí decorrem.  

Num cenário em que estamos a avançar para um Antropoceno mais 

consciente, poderão os museus, enquanto agentes de intervenção social, ser 

considerados parte da mobilização que caracteriza a entrada numa terceira fase 

do Antropoceno? Sendo instituições com funções que vão da preservação da 

memória e investigação à exposição dos saberes e educação, certamente 

deveriam fazer parte dela. 

Os museus desempenham um importante papel na construção da 

cidadania, funcionando como conectores de diversos setores da sociedade e 

catalisadores de mudança (Salazar, 2011), além de ter na instrução o seu 

principal programa narrativo (Mourão, 2010). Neste contexto, os museus têm 

sido alvo de atenção académica sobre o seu papel enquanto produtores, 

mediadores e difusores do conhecimento científico (MacDonald, 1996; Andrade, 

2010; Lopes, 2010; Salazar, 2011), sendo a comunicação e debate das alterações 
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climáticas uma parte importante da potencial relação dos museus com o 

Antropoceno. 

Anabela Carvalho considera as alterações climáticas um dos exemplos 

mais interessantes da complexidade da comunicação de ciência ao público 

(Carvalho, 2010), sendo ainda um tema crítico de importância transversal: 

científica, política, económica, social e moral (Carvalho, 2011a). A complexidade 

e importância do tema têm colocado as alterações climáticas no centro de 

debates e exposições, que refletem preocupações diante das consequências 

que se fazem sentir e daquelas que poderão existir no futuro, caso não nos 

empenhemos em minimizar e corrigir o nosso impacto no planeta. Entre os 

sentimentos de ameaça e reconhecimento do problema, e a concretização de 

ações de mitigação por parte dos cidadãos, ainda há um grande caminho a 

percorrer (Cabecinhas et al, 2011).  

O primeiro desafio é descobrir formas eficazes de comunicar. A 

comunicação de um risco elevado urgente torna-se um enorme desafio para a 

comunidade científica, uma vez que é necessário que esta comunicação reflita 

também as incertezas existentes no conhecimento (Carvalho, 2011b). As 

representações da incerteza são particularmente importantes quando se fala em 

alterações climáticas, dada a complexidade científica do tema e as exigências 

políticas que coloca (Shackley e Wynne, 1996). Estas incertezas fazem parte do 

processo científico e da construção do conhecimento, não sendo reflexo de 

falhas no conhecimento e não devendo, por isso, ser utilizadas como argumento 

contrário à ação contra as alterações climáticas. 

Os museus podem, neste sentido, assumir um papel importante na 

construção de uma literacia das alterações climáticas, indo além da 

transferência de novas informações (Salazar, 2011). É importante que a 

comunicação seja capaz de transmitir as incertezas e o funcionamento dos 

processos científicos, bem como promover a capacidade interpretativa crítica 

dos cidadãos. Desta forma, estaremos equipando a sociedade com 

conhecimentos que tornem os cidadãos capazes de participar ativamente em 

ações e debates sobre as alterações climáticas e suas implicações no futuro 

(Cameron et al, 2013). 

A partir do momento em que passem a incentivar a participação cidadã e 

encorajem uma mudança de paradigmas no relacionamento dos indivíduos com 

o ambiente natural e humano que os cerca, os museus podem tornar-se recursos 

de esperança (Shove, 2010). Recursos que serão fundamentais não só na 

continuidade do trabalho de comunicação e educação sobre as alterações 

climáticas, mas também na retirada do conceito do ambiente académico e 

inserção do Antropoceno enquanto tema de participação pública e debate social. 

A forma como os diversos setores da sociedade irá perceber o 

Antropoceno dependerá da nossa capacidade de comunicar o conceito e as suas 

implicações. Temos como vantagem o facto de o Antropoceno ter já começado 
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a ser debatido no espaço mediático enquanto questão cultural, servindo como 

catalisador do diálogo entre a ciência e a sociedade, e entre diferentes 

disciplinas e áreas científicas (Trischler, 2016). No entanto, se pudermos 

considerar como indicador o debate - ou negacionismo - das causas 

antropogénicas das alterações climáticas, é possível que o Antropoceno seja um 

conceito de difícil aceitação para muita gente (Steffen et al, 2011). 

Alguns autores apontam para o risco de o Antropoceno tornar-se parte de 

uma cultura pop (Autin e Holbrook, 2012) ou uma palavra da moda com poder 

explicativo limitado (Trischler, 2016). Ter em atenção os riscos de utilização do 

Antropoceno como palavra da moda, fazendo um esforço consciente para que o 

conceito seja utilizado enquanto questão científica e cultural relevante, será 

imprescindível para o sucesso da participação dos museus na comunicação do 

Antropoceno. Especialmente num momento histórico presente, onde o ceticismo 

tem aberto espaço para movimentos antagónicos à educação científica. 

Ainda que o negacionismo climático seja cada vez mais reconhecido 

como um debate não científico, mas de crenças e valores, o Antropoceno poderá 

elevar as respostas céticas ao colocar em causa a noção de progresso e o lugar 

da humanidade na natureza (Steffen et al, 2011). Os museus podem ter aqui o 

papel de impulsionadores de um movimento de consciência do Antropoceno que 

carrega conjuntamente as questões científicas e as questões sociais. Este 

trabalho deveria ser incorporado nas diversas funções dos museus, das 

atividades realizadas longe do olhar dos públicos, como a investigação, às 

atividades realizadas junto ao público, onde a expressão mais visível do trabalho 

dos museus apresenta-se à sociedade através das exposições. 

Muitos museus têm participado na comunicação do Antropoceno, 

juntando-se a outras instituições que também escolhem utilizar as exposições 

como recurso. O Deutsches Museum tem sido apontado como precursor das 

exposições sobre o Antropoceno, sendo a exposição Willkommen im 

Anthropozän (2014) algumas vezes referida como inspiração para outras 

exposições que surgem nos anos a seguir à sua realização (Robin et al, 2014; 

Trischler, 2016; Trischler, 2017). 

Certo é que a partir de 2014 as exposições sobre o Antropoceno começam 

a ter cada vez mais espaço. No entanto, é preciso considerar a história anterior 

à exposição do Deutsches Museum, que inclui a realização de exposições 

artísticas sobre o tema, pelo menos desde 2011.  

 

3. As alterações climáticas como parte de um todo: expor o Antropoceno 

As alterações climáticas têm sido apresentadas como uma grande 

ameaça à continuidade da espécie humana, quer de uma forma mais 

unidirecional, na qual se apresentam as causas e consequências diretas do 

aumento da temperatura média global, quer como parte de um conjunto de 
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mudanças que colocam em causa não só a humanidade, mas toda a estrutura 

biológica do planeta.  

O olhar sobre as diversas causas e efeitos das ações humanas sobre a 

Terra abre espaço para conceitos como alterações globais e Antropoceno, nos 

quais as alterações climáticas costumam ter um lugar de destaque, mas onde 

outros processos de mudança têm igualmente espaço de investigação, reflexão 

e divulgação. 

O conceito de Antropoceno ter-se-á tornado uma ferramenta conceitual 

de grande influência na reflexão sobre a intensidade das transformações globais 

que temos vindo a assistir nas últimas décadas (Pádua, 2017) e parece existir 

uma tendência de inclusão das alterações climáticas numa narrativa mais 

ampla, incluindo o Antropoceno.  

Os museus, enquanto instituições dedicadas à disseminação do 

conhecimento, têm expandido o seu repertório conceitual e temático a partir do 

conceito de Antropoceno (Robin et al, 2014) e dezenas de exposições têm sido 

criadas em todo o mundo. Partimos de um conjunto de 334 exposições 

identificadas entre 1992 e 2018, para refletir sobre o papel dos museus, 

enquanto instituições fidedignas dedicadas à disseminação do conhecimento, 

como impulsionadores de um movimento de consciência do Antropoceno e da 

emergência climática que agregue questões científicas, sociais, emocionais e 

comportamentais. 

Considerando o Antropoceno como conceito que se tem tornado cada vez 

mais mediático, e levando em consideração o risco de o termo Antropoceno 

aparecer em algumas fontes apenas como palavra mediática de atração, 

assumimos que, em alguns casos, pode ser utilizado na divulgação de 

exposições cujos temas centrais conectam-se a ele de alguma forma, sem que 

isto signifique que a exposição tem no Antropoceno o seu tema central. Além 

disto, para a maior parte destas exposições, não foi possível ter acesso a fontes 

complementares às notícias veiculadas, quer em meios institucionais, quer na 

comunicação social. Assim, consideramos um conjunto de 66 exposições, que 

aconteceram entre 2011 e 2018, nas quais a palavra Antropoceno tem lugar no 

título.  

Ao isolarmos as 66 exposições sobre o Antropoceno, encontramos uma 

relevância muito maior das exposições de arte: são 52, das quais 2 bienais e 2 

exposições de fotografia, contrastando com dez exposições científicas e duas 

exposições definidas como transversais entre a arte e a ciência. Essas 

exposições distribuem-se por 25 países, sendo os Estados Unidos da América e 

a França os países com maior número de exposições sobre o tema (13 e 12, 

respectivamente). 

A existência de um maior número de exposições nos EUA e França coloca 

em destaque dois países que, no contexto temporal da investigação realizada, 

assumiam posições diametralmente opostas à implementação do Acordo de 



Exposições do Antropoceno. Os museus como vitrines de uma nova era 
 

179 

Paris. Bruno Latour apresenta este contexto histórico atual como assente numa 

nova realidade político-climática relacionada com três problemas globais, 

fundamentais para compreendermos o presente: a eleição de Donald Trump, o 

Brexit e as Migrações (Latour, 2018). 

Num contexto que pode ser considerado de conflitos políticos, 

económicos e climáticos, a arte parece assumir-se como tendência majoritária 

na exposição do Antropoceno.  

Das treze exposições realizadas nos EUA, dez acontecem a partir de 2014, 

sendo oito realizadas em 2017 e 2018. Destas treze exposições apenas duas 

têm caráter maioritariamente científico: We Are Nature: Living in the 

Anthropocene (2017, Carnegie Museum of Natural History) e Omaha in the 

Anthropocene (2018, Durham Museum). É também em 2014 que o Antropoceno 

começa a ganhar espaço nas exposições realizadas na França. De um conjunto 

de doze exposições, onze acontecem a partir de 2014. Todas as exposições 

sobre o Antropoceno que tiveram lugar na França são exposições artísticas. 

No topo dos países com mais exposições, a seguir aos Estados Unidos e 

à França, aparece o Brasil, com sete exposições sobre o Antropoceno realizadas 

entre 2014 e 2017. Ao contrário da tendência encontrada nos outros dois países, 

onde existe um maior número de exposições de arte, no Brasil cinco das sete 

exposições são de caráter científico.  

Se por um lado a realização da COP 21 em 2015 parece ter servido de 

ignição para o desenvolvimento de exposições em todo o mundo a partir de 

2014, por outro lado o Brasil enfrentou, durante este período, uma transição 

política que se tem destacado por um crescente movimento contra a ciência, 

quer na esfera legislativa quer na esfera social, através da propagação de 

informações incorretas e movimentos cujas narrativas se opõem àquelas 

apresentadas e defendidas pelas comunidades académicas. 

Os maiores movimentos sociais da América Latina estão ligados a 

questões ambientais e à oposição à mercantilização da natureza apoiada por 

governos de direita ou mesmo da esquerda moderada (Fernandes, 2020). O 

Brasil tem uma forte tradição de resistência sócio-ambiental que permanece 

ativa apesar do clima político atual (Acker e Fischer, 2018). Num contexto como 

este, dar voz aos discursos científicos poderia ser encarado como ato de 

rebeldia e contestação às políticas vigentes. 

Também na América Latina, outros países juntam-se à exposição do 

Antropoceno: México, com duas exposições, e Argentina, Cuba e Colômbia, com 

uma exposição cada. Ao contrário do que acontece no Brasil, nos demais países 

latinoamericanos as exposições sobre o Antropoceno são exposições de arte, 

cinco delas individuais. A exceção fica na Argentina, cuja 3ª Bienal do Fim do 

Mundo (Ushuaia, 2011) teve como tema o Antropoceno, sendo este o primeiro 

registo que temos de uma exposição sobre o tema. 
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O posicionamento político dos países em relação às questões ambientais 

parece ter influência na temporalidade e na forma de apresentação do 

Antropoceno, mas as instituições que desenvolvem e acolhem estas exposições 

são também atores importantes na compreensão do advento do Antropoceno 

como tema expositivo. Os museus são responsáveis por apenas um terço das 

exposições sobre o Antropoceno. Debruçarmo-nos sobre este conjunto permite-

nos continuar a refletir sobre o papel das instituições museológicas na 

participação em debates sociais e transmissão do conhecimento científico 

emergente. 

 

3.1. O Antropoceno em exposição: primeiros passos 

O Antropoceno surge como um tema do Século XXI e diversas exposições 

temáticas têm sido criadas um pouco por todo o mundo a partir da segunda 

década deste século. O tema é recente e desperta interesse de académicos e 

museus de diversas áreas - das ciências e tecnologia às artes e humanidades. 

Algumas vezes referida como pioneira e impulsionadora do movimento 

dos museus em assumir o Antropoceno como tema expositivo, a exposição 

Willkommen im Anthropozän (Alemanha, 2014), é uma realização do Deutsches 

Museum em parceria com o Rachel Carson Center for Environment and Society. A 

exposição tem como ponto de partida uma proposta desenvolvida por Reinhold 

Leinfelder, geólogo e paleontólogo alemão, durante residência no Rachel Carson 

Center e o livro Menschenzeit, do jornalista Christian Schwägerl. De forma a 

decidir a melhor forma de abordar o tema nos textos da exposição, o museu 

realizou um inquérito para perceber o que os seus visitantes já sabiam – 86% 

dos entrevistados nunca tinham ouvido falar do Antropoceno e 80% 

consideraram que os museus devem se envolver em tópicos considerados 

controversos (Robin et al, 2014). 

Willkommen im Anthropozän ocupou 1400m2 e esteve patente entre 

dezembro de 2014 e janeiro de 2016, com o principal objetivo de «inform visitors 

about the Anthropocene as a current concept that considers humanity as a driver 

of physical change on Earth» (Robin et al, 2014, p.6). As controvérsias em torno 

do termo não fizeram parte do modo como a exposição foi organizada 

(Rodrigues, 2015). 

Ao questionar sobre os motivos que levaram o Deutsches Museum a 

tornar-se «the home for the first large-scale special exhibition solely dedicated to 

the Anthropocene in the world» (Robin et al, 2014, p.3), Libby Robin e 

colaboradores (2014) apontaram dois motivos principais: o facto de o Deutsches 

Museum ser o maior museu de ciência e tecnologia do mundo - permitindo o 

desenho de uma exposição baseada nos seus objetos e coleções, e o suporte do 

Rachel Carson Center.  

De um ponto de vista menos executivo e mais baseado na visão por trás 

da realização de uma exposição sobre o Antropoceno, a curadora Nina Möllers 
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(2013) assenta o interesse do Deutsches Museum na vontade do museu em 

abordar conexões entre diferentes campos disciplinares e olhar para uma escala 

temporal que abarque o passado, o presente e o futuro. Além disso, «the 

museum has always been built on the strong belief that its galleries serve as 

spaces for reflective, interactive, and participatory involvement with current and 

controversial issues, providing visitors with the knowledge needed to form their 

own opinions» (Möllers, 2013, p.58). 

Fundado em 1903, o Deutsches Museum é um dos mais antigos museus 

de ciência e tecnologia e possui também uma das maiores áreas de exposição, 

com cerca de 66 mil m². É financiado pelo estado da Baviera, governo federal e 

outros estados alemães.  A sua missão, assim como outras afirmações feitas na 

apresentação do museu em seu site, indicam a vontade da instituição em 

conectar a ciência e a sociedade, de forma a inspirar uma participação ativa no 

desenvolvimento do futuro: 

We present science and technology as something to be seen and 

experienced and illustrate its cultural significance by exhibiting unique 

masterpieces. We inspire people to play an active role in shaping the 

future.1 

 

(…) is an outstanding place for communicating scientific and technical 

knowledge and for a constructive dialogue between science and 

society.2 

 

O Deutsches Museum tem ainda como missão a coleção e preservação de 

objetos significantes de ciência e tecnologia, realizando também investigação 

histórica que relaciona a ciência e a tecnologia com as transformações sociais. 

Apresenta-se como instituição «neutral, independent and committed to the 

principles of good scientific practice» 3. No entanto, essa neutralidade invocada 

não leva o Deutsche Museum a evitar temas considerados controversos.  

Como o próprio museu afirma, a comunicação de problemáticas 

controversas e a promoção da troca de ideias permite aos visitantes 

compreender o mundo no qual vivemos (no qual a ciência e a tecnologia 

desempenham papel fundamental), formar opiniões, tomar decisões informadas 

e tornarem-se cidadãos ativos nos processos de decisão política. Talvez seja 

                                            
1 Deutsches Museum (n.d.). Em https://www.deutsches-museum.de/museum/ueber-uns 
Tradução automática do alemão pela extensão web do Google Translator. Último acesso em 11 
de dezembro de 2022. 
2 Deutsches Museum (n.d.). Em https://www.deutsches-museum.de/museum/ueber-uns 
Tradução automática do alemão pela extensão web do Google Translator. Último acesso em 11 
de dezembro de 2022. 
3 Deutsches Museum (n.d.). Em https://www.deutsches-museum.de/museum/ueber-uns/leitbild 
Tradução automática do alemão pela extensão web do Google Translator. Último acesso em 11 
de dezembro de 2022. 
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esta posição vincada em relação ao seu papel enquanto agente social que 

coloca o Deutsche Museum na vanguarda das exposições sobre o Antropoceno, 

com a realização de uma das primeiras exposições científicas sobre o tema. 

A instituição alemã aparece, assim, como impulsionadora do debate 

sobre o Antropoceno e o papel do Humano na Terra a partir de um ponto de vista 

científico, seguindo aquilo que tem sido a posição política do país no que diz 

respeito às negociações para a implementação de medidas que sigam na 

contramão das alterações climáticas. No entanto, apesar de a exposição do 

Deutsches Museum aparecer como um marco na comunicação do Antropoceno 

pelos museus, é nas artes que encontramos as primeiras expressões do tema. 

Em setembro de 2011, o Institute of Contemporary Art de Boston 

inaugurou a instalação Anthropocene Extinction da artista de rua Swoon – 

assinatura da americana Caledonia Curry, a maior a ocupar a Fineberg Art Wall 

até àquela data e composta por caminhos de papel recortado que conectavam 

os principais elementos da instalação, incluindo uma escultura de bambu 

suspensa com cerca de 180 quilos. 

O trabalho de Swoon tem conexão próxima a questões sociais e 

humanitárias, e Anthropocene Extinction surge a partir da iminência de uma 

possível sexta extinção em massa, com a qual a artista teve contato e que 

considerou como um problema que não deve ser ignorado. A instalação reflete 

a preocupação da artista em incluir esta problemática no seu trabalho. Em 

entrevista realizada por jovens dos ICA Teen Media Programs, a artista afirma 

desejar que o seu trabalho seja parte de um todo - parte do ambiente e parte do 

mundo. Questionada sobre o seu interesse na ciência, retratado na inclusão da 

ciência no seu trabalho, Swoon diz não ter certeza se realmente faz esta 

integração, colocando-se como uma pessoa curiosa, que gosta de aprender 

coisas novas: 

Quando eu era pequena, e a minha mãe me perguntava o que seria 

ser, a minha resposta era “ou professora de ciência ou artista”. Acho 

que ainda existe esta curiosidade constante sobre o mundo, que 

penso que a arte e a ciência partilham (Swoon, 2015; tradução livre). 

 

A abordagem pioneira do Institute of Contemporary Art (ICA) na exposição 

do Antropoceno é coerente com uma instituição que tem um histórico de 

exposições sobre temas contemporâneos que pediam, e pedem ainda hoje, por 

debates alargados. Inicialmente instituição irmã do MoMA de Nova York, o 

museu foi fundado em 1936 como Boston Museum of Modern Art e em 1948 

muda o nome para o atual Institute of Contemporary Art, numa altura em que 

separou o seu caminho do MoMA.  

Na década de 1990, sob direção de Milena Kalinovska, o ICA celebra 

exposições com temas sociais relevantes como o racismo e o homoerotismo. A 

partir de 1998, Jill Medvedow traz consigo para a nova direção do ICA uma visão 



Exposições do Antropoceno. Os museus como vitrines de uma nova era 
 

183 

de liderança artística e cívica. Com um programa para jovens premiado, mais 

tarde, pela administração do presidente Barack Obama, o Institute of 

Contemporary Art continua a fazer exposições com temáticas relevantes, 

incluindo temas que cruzam a arte com diferentes disciplinas, como é o caso de 

This Will Have Been: Art, Love & Politics in the 1980s (2013), Mark Dion: 

Misadventures of a 21st-Century Naturalist (2017) e Art in the Age of the Internet, 

1989 to Today (2018). 

São também de foro artístico outras duas exposições que precedem 

Willkommen im Anthropozän em 2014: Monument Anthropocène (França) e a 

Bienal de Taipei (Taiwan) que, em 2014, decorreu sob o tema The great 

acceleration - art in the Anthropocene. 

Organizada pelo historiador Bruno Latour e o sociólogo Bronislaw 

Szerszynski, Monument Anthropocène teve lugar no Centre d'Art Contemporain de 

la Matmut, em Saint-Pierre-de-Varengeville, França. A exposição tem origem no 

trabalho do geólogo Jan Zalasiewicz, presidente do Anthropocene Working Group 

entre 2009 e 2020, e centrou-se «nas convulsões científicas, sociológicas, 

ambientais e artísticas contemporâneas, comumente agrupadas sob o nome de 

Antropoceno»4. As obras expostas levantaram questões como a influência dos 

interesses sociais, culturais, políticos e ideológicos na construção de visões 

particulares do mundo, mas também como este mundo no qual vivemos foi, ao 

longo do tempo, «imaginado y construido por artistas y científicos, santos y 

cartógrafos»5. 

No Centre d'Art Contemporain de la Matmut, assim como no Deustches 

Museum, uma programação paralela tratou de criar momentos de debate entre 

o museu, seus convidados - investigadores, artistas, curadores, e os públicos do 

museu. Estas programações paralelas parecem auxiliar o fomento da 

multidisciplinaridade em contextos expositivos. Quando as exposições 

concentram-se numa área disciplinar, as programações paralelas permitem 

expandir a experiência dos públicos abarcando outros campos disciplinares.  

No caso de Willkommen im Anthropozän, a exposição contou com a 

parceria da Haus der Kulturen der Welt, em Berlim, que organizou, em 2013 e 

2014, uma série de eventos sob o tema The Anthropocene Project – Basic cultural 

research using the means of art and science6. A permeabilidade à arte teve lugar 

também durante a própria exposição no museu, numa mostra paralela de 

desenhos, em formato de tiras de banda desenhada, elaborados por alunos da 

University of the Arts de Berlim com base nos objetos expostos na exposição 

                                            
4 les Abatoires (n.d.). Em https://www.lesabattoirs.org/expositions/anthropocene-monument 
Tradução livre. Último acesso em 11 de dezembro de 2022. 
5 FACTUM arte (n.d.). Em https://www.factum-arte.com/pag/644/Terra-Forming-br-i-
Engineering-the-Sublime-i- Último acesso em 11 de dezembro de 2022. 
6 
https://www.hkw.de/en/programm/projekte/2014/anthropozaen/anthropozaen_2013_2014.ph
p 
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(Möllers, 2013). Já Monument Anthropocène contou, para além da exposição 

artística, composta por cerca de trinta obras, com um colóquio internacional 

conduzido por Bruno Latour e Bronislaw Szerszynski e uma «simulation of the 

International Commission on Stratigraphy (ICS) and a vote regarding the 

Anthropocene and the relevance of the Monument» (Latour, 2014). 

A abordagem dos dois museus permite o seu cruzamento com diferentes 

públicos. Originalmente locais devotados a um público restrito de sábios, os 

museus abrem-se progressivamente ao longo do tempo e, a partir da década de 

1980, voltam os seus esforços para as necessidades dos seus visitantes 

(Desvallées e Mairesse, eds., 2013). A diversificação em programas paralelos às 

exposições pode permitir chegar ao não-público dos museus, isto é, aos públicos 

potenciais que não têm por hábito visitar os museus, mas que poderiam 

desfrutar dos lazeres e conhecimentos ali proporcionados. Ao criar 

programações diversificadas, quer em formato, quer em base disciplinar, o 

Deustches Museum e o Centre d'Art Contemporain de la Matmut abrem caminho 

não só à promoção das suas exposições junto a potenciais visitantes, mas ao 

alargamento do debate sobre o Antropoceno e o seu significado em diferentes 

esferas sociais e de saber. 

Sendo o Antropoceno um conceito que abrange diversas esferas de 

construção do conhecimento e impactos sociais, o alargamento do debate a 

diferentes públicos não só faz sentido como é fundamental para a sua 

construção e difusão. O envolvimento de públicos e atores diversos pode ser 

perseguido através da diversificação nos programas expositivos e paralelos dos 

museus, mas também no formato e tipologia escolhida para cada exposição. 

Embora o Antropoceno surja nos museus, maioritariamente, em forma de 

exposições temporárias, algumas bienais  realizadas entre 2011 e 2018 usaram 

o conceito como tema principal7 e alguns museus dão os primeiros passos para 

incluir o Antropoceno no rol de temas que têm lugar nas suas exposições 

permanentes8. Olhar para estas diferentes direções na exposição do 

Antropoceno, poderá contribuir para uma melhor compreensão da sua utilização 

enquanto tema expositivo na última década. 

Através da arte e da ciência, em conjunto ou de forma (mais ou menos) 

isolada, os museus são parte crucial dos debates sobre o Antropoceno. A criação 

de exposições obriga a que as instituições se debrucem, elas próprias, sobre o 

tema, antes de o apresentarem aos seus públicos. Outras instituições são 

também convidadas a participar nesta construção conceptual e expositiva a 

partir dos museus e, às vezes, o convite parte do sentido oposto – sendo os 

                                            
7 A Taipei Biennial (Taipei Fine Arts Museum, Taiwan, 2014) teve como tema The great 
acceleration - art in the Anthropocene e a Tallinn Architecture Biennale (Estonian Museum of 
Architecture, Estónia, 2017) teve como tema Anthropocene Island. 
8 O Antropoceno aparece como tema na exposição permanente do Museu do Amanhã, 
inaugurado em 2015, no Rio de Janeiro, Brasil. 
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museus desafiados por outros grupos a criar, em parceria, exposições sobre o 

Antropoceno. Assim como no caso do Deustches Museum, esta dinâmica é 

muitas vezes estabelecida entre museus e instituições de carácter académico, 

quer sejam estes museus parte integrante de uma universidade, quer sejam 

instituição de acolhimento de grupos de investigação, ou ainda instituições 

independentes (museal e académica) que se unem por objetivos expositivos 

comuns. 

 

3.2. Os museus do Antropoceno 

Fatores institucionais determinam temas, composições e mensagens 

expositivas. A história, os princípios e marcos institucionais moldam o 

significado das exposições (Bergers e van Trijp, 2017; Staniszewski, 1998), 

fazendo dos museus vitrines do passado e do presente, através das quais 

podemos compreender discursos e relações institucionais, políticas e sociais. 

O Antropoceno, ainda que a construção do conceito atravesse três 

séculos (Revkin, 1992; Samways, 1999; Crutzen e Stoermer, 2000; Steffen et al, 

2007; Federighi e Turpin, 2013; Trischler, 2017), é um tema do século XXI e, 

enquanto objeto central de exposições temáticas, surge na segunda década 

deste século. Quais instituições apresentam-se como pioneiras na utilização do 

conceito? Que caminhos expositivos são escolhidos, que permitam fomentar a 

adesão de outras instituições na divulgação, sensibilização e debate 

participativo? 

As sessenta e seis exposições sobre o Antropoceno identificadas têm 

lugar em instituições e espaços diversos (galerias, centros culturais, 

universidades e outras). A maior parte dessas instituições podem ser definidas 

como espaços de arte e cultura: vinte e duas galerias (duas delas universitárias); 

onze museus de arte (dois deles universitários); dois centros culturais e um café-

galeria. Somam-se sete museus de ciência; um centro de ciência; três museus 

históricos; três museus interdisciplinares entre a arte e a ciência, a técnica e a 

tecnologia; e cinco universidades e um instituto de investigação (cujas 

exposições não acontecem em espaços museológicos). 

Sendo que os museus podem ter um papel fundamental como 

impulsionadores de um movimento de consciência do Antropoceno que agregue 

questões científicas, sociais, emocionais e comportamentais, é nestas 

instituições que focamos a nossa leitura sobre a exposição do Antropoceno. 

Vinte e uma exposições sobre o Antropoceno aconteceram em espaços 

museológicos de doze países.9  

As exposições do Antropoceno que acontecem nos museus de arte são 

representativas das visões artísticas sobre temas sociais, científicos e políticos. 

                                            
9 Estados Unidos: 6 | Brasil: 3 | França: 3 | Espanha: 2 | Alemanha: 1 | Estónia: 1 | Polónia: 1 | 
Portugal: 1 | Suíça: 1 | Colômbia: 1 | México: 1 | Taiwan: 1. 
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Nestas instituições é a arte enquanto obra, objeto, que está no centro da 

exposição. Não parece haver, pela amostra que temos, uma grande 

permeabilidade dos museus de arte à transdisciplinaridade. As excepções 

estarão em museus que são, desde a sua concepção, museus interdisciplinares. 

A julgar pelo número de exposições de arte sobre o Antropoceno, muito 

superior do que o número de exposições de outras tipologias, existe uma maior 

liberdade no uso da arte para a comunicação de temas emergentes. Uma 

liberdade que a ciência muitas vezes não assume, centrada mais em fornecer 

‘respostas certas’ do que em promover o conhecimento do processo através do 

qual é construído o saber científico, no qual existem dúvidas, erros, avanços, 

recuos e debates. Esta liberdade de agenda artística parece ser ainda maior fora 

dos museus. 

Entre cinquenta e duas exposições de arte sobre o Antropoceno, apenas 

onze acontecem em museus, nos quais destaca-se a importância da arte 

contemporânea na exposição de temas sociais e culturais emergentes. 

Nenhuma destas exposições acontece num museu nacional. Das onze 

instituições10, oito são  devotadas à arte contemporânea11.  

A maior parte dos museus de arte aqui referenciados são instituições 

públicas, geridas em diferentes níveis administrativos, embora nenhum deles 

seja um museu nacional.   

As exposições sobre o Antropoceno também tiveram lugar em oito 

espaços museológicos de caráter científico, sendo cinco dedicados à história e 

ciências naturais, um museu de ciência e tecnologia (Deutsches Museum – 

Munique, Alemanha), um museu de ciências aplicadas (Museu do Amanhã – Rio 

de Janeiro, Brasil) e um centro de ciência (Copernicus Science Centre - Varsóvia, 

Polónia). Estes espaços dividem-se entre instituições públicas e privadas, 

incluindo uma iniciativa público-privada.12  

                                            
10 Públicos: Fabra i Coats-Centre d’Art Contemporani de Barcelona (Espanha); Taipei Fine Arts 
Museum (Taiwan); Les Abattoirs - Musée et Fonds régional d'art contemporain de Occitanie 
(França); Museo de Arte de Pereira (Colômbia); Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (México); Museum of Estonian Architecture (Estónia). Museus universitários: 
University Art Museum, University at Albany | State University of New York (EUA); DeVos Art 
Museum, Northern Michigan University (EUA). Privados: Centre d'Art Contemporain de la Matmut 
(França); Norton Museum of Art (EUA); Institute of Contemporary Art, Boston (EUA) 
11 As três que não o são, sendo de carácter mais generalista, possuem coleções e/ou realizam 
exposições nesta área: Museo de Arte de Pereira (Pereira, Colômbia), Norton Museum of Art 
(Flórida, EUA) e Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ciudad de México, 
México). 
12 Públicos: Deutsches Museum (Alemanha); Museu Paraense Emílio Goeldi (Brasil); Copernicus 
Science Centre (Polónia); Museo Nacional de Ciencias Naturales (Espanha); Museu de História 
Natural e Jardim Botânico-UFMG (Brasil). Público-privados: Museu do Amanhã (Brasil). Privados: 
Valais Nature Museum, Le Pénitencier – Exhibition Centre of the Cantonal Museums (Suíça); 
Carnegie Museum of Natural History (EUA). 



Exposições do Antropoceno. Os museus como vitrines de uma nova era 
 

187 

Entre os museus de ciência que expuseram o Antropoceno, os museus 

públicos são, assim como acontece nos museus de arte, maioria, sendo um 

deles um museu universitário.  

Ao contrário do que acontece nos museus de arte, onde não encontramos 

exposições de carácter científico, nos espaços museológicos dedicados à 

ciência encontramos uma exposição interdisciplinar entre a arte e a ciência e 

uma exposição de arte. O Copernicus Science Centre (Polónia) e o Valais Nature 

Museum (Suíça) são espaços museológicos ligados às ciências exatas e 

naturais, excepções num panorama em que as tipologias das exposições 

correspondem às tipologias dos museus, e têm como ponto comum o facto de 

terem, à origem, uma composição – na sua equipa ou na estrutura institucional 

na qual se insere – que favorece uma dinâmica interdisciplinar. 

Dez universidades e um instituto de investigação fazem parte das 

instituições de ensino superior e desenvolvimento científico que expuseram o 

Antropoceno entre 2015 e 2017. Nestas instituições são apresentadas 

exposições ligadas não apenas aos domínios das ciências naturais e exatas, 

mas também exposições artísticas e exposições cujos discursos científicos 

assentam nas Humanidades. É o caso das exposições Antropoceno e Problemas 

Globais (2016)13 e O Antropoceno e o desafio da Sustentabilidade (2016)14. 

Mesmo nas universidades e institutos de investigação, espaços de pesquisa por 

excelência, é a expressão artística do Antropoceno que se apresenta no maior 

número de exposições.15  

À semelhança do que acontece no conjunto dos museus de arte, e com a 

maioria dos museus de ciência, não universitários, nos museus universitários a 

tipologia das exposições parecem estar alinhadas com a tipologia dos museus. 

Ou seja, os museus de ciência expõem o Antropoceno através de exposições de 

ciência e os museus de arte o fazem através de exposições de arte. 

No que se refere à interdisciplinaridade nas instituições que acolhem o 

Antropoceno enquanto tema expositivo, a tipologia do museu não parece 

influenciar a tipologia das exposições. São três as instituições que se 

apresentam como museus onde os campos disciplinares se cruzam entre a arte 

e a ciência (The Peale Center, EUA), a arte e a tecnologia (Museu de Arte, 

                                            
13 Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da FCT/Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 
14 Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho e Observatório de Políticas Públicas para 
a Sustentabilidade da Universidade Estadual de Minas Gerais (Brasil). 
15 Universidades e institutos de investigação com exposições de arte: Université Pierre et Marie 
Curie (França); University of Edinburgh (Escócia); University at Albany | State University of New 
York (EUA); University of Virginia (EUA); Northern Michigan University (EUA); Ottawa University 
(Canadá); Universidade Federal do Espírito Santo - Vitória (Brasil). Universidades e institutos de 
investigação com exposições científicas/exatas e naturais: Universidade Federal de Minas Gerais 
(Brasil). Universidades e institutos de investigação com exposições científicas/humanidades: 
Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciência e Tecnologia (Portugal); Universidade Estadual 
de Minas Gerais - Divinópolis (Brasil). Universidades e institutos de investigação com exposições 
arte e ciência: Institute for Marine and Antarctic Studies (Tasmania). 
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Arquitetura e Tecnologia, Portugal), e a arte, a técnica e a história natural (Musée 

de la Chasse et de la Nature, França). As três instituições promoveram 

exposições de arte cujo tema foi o Antropoceno. 

A percepção da arte enquanto principal caminho escolhido pelos museus 

na exposição do Antropoceno pode fazer sentido quando assumimos que a arte 

permite, mais do que a ciência, refletir sobre o futuro sem a âncora da prova, 

existindo «in a dimension that is beyond truth and falsehood» (Bast, 2010, p.13). 

O artista e o cientista são, ambos, mentes criativas que tentam adivinhar o 

passado e o futuro através das lentes da reflexão e da experiência.  

No entanto, artista e cientista seguem caminhos quase opostos no que 

diz respeito à liberdade de expressão das suas reflexões e dos seus resultados, 

estando o cientista amarrado ao que os seus pares entendem como caminhos 

válidos para a obtenção de resultados igualmente válidos. Ao artista, por outro 

lado, é dada uma quase total liberdade criativa, e este pode mais facilmente 

assumir posições sem ter, obrigatoriamente, que demonstrar a veracidade 

provável daquilo que defende.  

 

4. Reflexões para o futuro 

No conjunto de museus que expuseram o Antropoceno até 2018, 

vislumbramos o silêncio dos museus nacionais. Serão esses museus mais 

impermeáveis à exposição de questões emergentes? O peso de 

responsabilidade sentido pela máquina estatal parece ser tão importante quanto 

aquele que conduz a máquina científica. Há uma preocupação com a auto-

imagem e com a apresentação de factos que a arte não tem, ou não se sente 

obrigada a ter. Ao nos debruçarmos sobre a relação entre os museus de ciência 

e as exposições sobre o Antropoceno, o retrato que encontramos aponta no 

mesmo sentido. 

Embora a construção científica seja - ou queira-se - livre de imposições 

estatais, a verdade é que as instituições que dependem de financiamento público 

acabam por ter, muitas vezes, de seguir agendas políticas, responsáveis por 

definir os fundos disponíveis para as atividades das instituições públicas, 

incluindo desenvolvimento de projetos de investigação e comunicação. Num 

cenário no qual os museus nacionais parecem acanhados em promover 

exposições sobre temas emergentes e controversos, os espaços com maior 

liberdade financeira aparecem a dar passos inaugurais, levando para a 

sociedade debates contemporâneos em curso na ciência. 

Um olhar aproximado sobre as exposições do Antropoceno, leva-nos à 

importância da tríade Ciência, Arte e Política na comunicação de temas 

científicos emergentes e com grande impacto na sociedade. O conceito de 

Antropoceno cataliza perfeitamente as relações entre estas - e outras - esferas 

da vivência humana, sendo talvez «the most influential conceptual tool to think 
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about the environmental insensitivity of that historical transformation» (Pádua, 

2017, p.1). 

Por estar numa interseção de várias disciplinas e áreas académicas, o 

conceito de Antropoceno torna-se uma ferramenta valiosa para a sensibilização 

das populações quanto aos problemas que o período nos apresenta, o debate, a 

tomada de decisões e a construção de políticas públicas que promovam uma 

desaceleração e diminuição dos impactos das atividades humanas sobre o 

planeta. É neste lugar que os museus deverão estar presentes com mais 

frequência – o lugar de mediadores entre as diversas disciplinas, entre a 

sociedade e a participação cívica e política, e entre o Antropoceno e a 

humanidade enquanto ator transversal, que é causa, consciência e solução para 

os problemas que se manifestam no presente. 
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Abstract 
In this brief report we discuss how continuous changes on the physical parameters that 
determine the weather conditions may lead to long term climate variability. This variability of the 
weather patterns are a response to continuous random short period weather excitations that are 
imprinted in the ocean-atmosphere-cryosphere-land system, the Earth System. Given that Earth 
System is, in the Anthropocene, dominated by the human action, it responds to the intensity and 
the rate of change of the humankind activities. Thus, we argue, in the context of a specific model 
of the Earth System, that this rate of change may admit a chaotic-type behaviour.  
 
Keywords: Earth System; Climate change; Chaotic behaviour.   
 
 
Resumo. 
Neste breve relatório discutimos como mudanças contínuas nos parâmetros físicos que 
determinam as condições climáticas podem levar à variabilidade climática de longo prazo. Essa 
variabilidade dos padrões climáticos é uma resposta a excitações meteorológicas aleatórias 
contínuas de curto período que estão impressas no sistema oceano-atmosfera-criosfera-terra, o 
Sistema Terrestre. Dado que o Sistema Terrestre é, no Antropoceno, dominado pela ação 
humana, ele responde à intensidade e à taxa de mudança das atividades da humanidade. Assim, 
argumentamos, no contexto de um modelo específico do Sistema Terrestre, que esta taxa de 
variação pode admitir um comportamento do tipo caótico. 
 
Palavras-chave: Sistema Terrestre; Alterações climáticas; Comportamento caótico.  

 

 

1. Introduction  

Weather conditions depend on physical parameters that change 

continuously. These changes may lead to the misconception that the effects on 

the patterns of the weather are in fact just a result of these very changes. 

However, it was shown in the pioneering work of Hasselmann (1976) that long-

term climate variability can be accounted as the response to continuous random 

short period weather excitations. This response is the result of the integration of 

the rapidly varying weather system, essentially the atmosphere, and the slowly 

responding climate system (the ocean, cryosphere, land vegetation, etc) on the 

coupled ocean-atmosphere-cryosphere-land system. 

                                            
 Based on a talk delivered at the Green Marble 2022, “International Meeting on Anthropocene 
Studies and Ecocriticism: Only One Earth”, June 30th -July 2nd, 2022, Porto, Portugal. 
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Indeed, in dynamical weather models where only the average transport 

effects of the rapidly varying weather components are parameterised in the 

climate system, the resulting equations are deterministic, and climate variability 

arise only through variable external conditions.  

The main new feature brought by stochastic climate models approach 

analysed by Hasselmann is that the non-averaged weather components are also 

retained and they appear formally as random forcing terms. Thus, the climate 

system, acts as an integrator of the short-period excitations and exhibits the 

same “random-walk” response, a forced one though.  

In fact, the problem was shown to be analogous to the Brownian motion 

problem, where large particles interact with an ensemble of much smaller 

particles. The evolution of the climate probability distribution is described by a 

Fokker-Planck equation and the resulting model predicts a “red” variance 

spectra/spectrum in agreement with the observations, namely an increase in 

climate variability. In other words, the random weather variability can give rise to 

systematic changes of the patterns of the weather (humidity, droughts, heat 

waves, catastrophic events, etc) once a forcing with a well defined feature is 

present. 

The theoretical work of Hasselmann gives support to the increasingly 

sophisticate numerical models developed by Manabe and collaborators, who 

since 1965 have shown that a clearly climate variability would arise from an 

increase on the concentration of greenhouse gases in the atmosphere with the 

net effect of raising the global temperature. (see Manabe & Broccoli, 2020 for a 

detailed account). 

Meanwhile, evidence about the complexity of the coupling of the various 

components of the Earth System was strengthened and it became consensual 

that the main driver of the Earth System (ES) are no longer the natural forces of 

astronomical or geological nature, but instead the human activities. 

Indeed, the understanding of the processes that shape the ES involve 

interactions and feedbacks through which material and energy fluxes among the 

Earth’s sub-components namely the atmosphere, biosphere, cryosphere, 

hydrosphere, magnetosphere, upper lithosphere, as well as the impact of the 

activities of the human societies. Of course, the spatial configuration and the 

time evolution of the ES sub-systems, and their variability and stability must be 

seen in a holistic way.  

Notice that the time scale issue is crucial in setting the spatial impact of a 

given local event: at a short time scale its implications are spatially restricted; 

however, on a longer term, the resulting impact may propagate to the entire ES. 

Thus, in order to properly describe the ES it is important that its description 

exhibits some general features:  

1) Its variability across space and time has been profoundly affected 

by the impact of recent human activities since 1950s or so, which is 
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seriously compromising the stability of the ES at the Holocene (the 

last 11700 years);  

2) The effect of the biological processes are, contrary to what was 

initially envisaged, as relevant as the ones of astronomical and 

geological nature;  

3) High connectivity among all of its components;  

4) Its behaviour is highly non-linear, meaning that small changes due 

to a forcing factor can push the system across a new threshold. In 

fact, we are witnessing the crossing of tipping points by a quite visible 

climate change/global warming, driven by the systematic increase in 

the concentration of greenhouse gases in the atmosphere.  

The idea of a highly connected planet makes part of the cosmogony of 

many ancient civilisations (see for instance, Bertolami, 2006). A holistic view of 

the natural processes on Earth was defended by the 19th century naturalist and 

geographer, Alexander von Humbold (1769-1859), and in the 20th century, more 

specifically in what concerned the biosphere as a geological force, by the 

Ukrainian mineralogist and geochemist Vladinir Vernadsky (1863-1945). 

However, it was only in mid 1960s that the crucial biosphere feedback on the ES 

was conjectured by James Lovelock (1919-2022) through his Gaia Hypothesis: 

living organisms and their inorganic surroundings form a synergistic and self-

regulating complex system that maintains the conditions for life on Earth 

(Lovelock, 1979). Despite the initial skepticism, a decade later the ideas of 

Lovelock were fully vindicated by the gathering of the various NASA’s 

programmes to observe Earth from space. The resulting report (Earth System 

Sciences Committee-NASA Advisory Council, 1986) is regarded as the inaugural 

document of the ES science. For a full account of the history line of the ES science 

see, for instance, Steffen et al. (2020).  

Subsequent efforts aimed to deepen the knowledge of the interaction 

mechanisms between the ES components and to device models. Naturally, the 

main purpose of the models is to provide a suitable description of the global 

implications of causes that affect some components of the ES and, above all, to 

provide scenarios for its evolution, considering, in particular, that human 

activities are driving the ES farther away from the stable Holocene conditions. 

In the next section we shall describe a ES model developed here in Porto. 

It allows for making predictions based on the evolution of the human activities, 

expressed in terms of the so-called Planetary Boundaries (Steffen et al., 2015; 

Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2011) (see below). In section 3, we shall 

discuss how, through some fairly broad assumptions, one might envisage that 

the ES can become unpredictable and behave in a chaotic way. In section 4, we 

shall present a broad outline of the features arising from our description.  

 

2 The Anthropocene Equation  
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Given the complexity of the ES and the elaborate web of interactions 

among its components, models to describe the behaviour of the ES most often 

materialise themselves through complex computer simulations, which allow for 

tracking the evolution of the salient properties of the ES. In what follows we shall 

describe a simple analytical approach to capture the main features of the ES 

based on quite broad thermodynamic considerations that are ultimately at the 

core of all the processes that take place in the ES. The fundamental assumption 

of our model is that the major transformations that took place throughout Earth’s 

weather history were, in fact, phase transitions likewise the ones that change the 

state of the materials, i.e. solid-liquid-gas transformations. The general theory of 

these transitions was proposed by Lev Landau in 1937 and later extended to 

encompass metastable states by Vitaly Ginzburg in 1960. This formalism allows 

one to write from first principles the free energy function, F , the quantity that 

accounts for the overall energy transformations due to the variation of the 

internal energy, dissipation due to the growth of entropy and the work that can be 

performed by the system. Of course, the free energy must depend on the 

dynamical variables that affect the system and on its temperature.  

An implementation of this approach to the ES was performed in Bertolami 

& Francisco (2018) and the relevant variables to consider are: astronomical 

parameters of the Earth’s orbit around the Sun, our main source of energy; 

geological and internal parameters; the temperature, Ψ; and the human activities, 

H. Denoting astronomical and geological parameters collectively as η, then in 

general the free energy can be expressed as F = F (η, Ψ, H). In order to understand 

the time evolution of ES, one needs to consider the time derivative of F, which 

yields a function, ƒ(η, Ψ, H). The so-called Anthropocene equation arises after 

observing that the natural drivers of the ES, η, have remained essentially 

unchanged during the Holocene. Thus, we get:  

 
𝑑𝐹

𝑑𝑡
= ƒ(η, Ψ, H) = limη→0 ƒ(η, Ψ, H) = ƒ(Ψ, H) .                                                  (1)                                                 

 

The predictive power of the Landau-Ginzburg model and hence of our 

Anthropocene equation derives from the assumption that the free energy 

depends analytically on an order parameter and its spatial derivatives. Our 

hypothesis is that the order parameter should be the temperature, more 

specifically we choose that Ψ = (T ― ⟨TH⟩)/⟨TH⟩, where ⟨TH⟩ is the average 

temperature at the Holocene. Hence, after dropping the derivative terms, one gets 

(Bertolami & Francisco, 2018):  

 

F = F0 + a(η)Ψ
2 

+ b(η)Ψ
4 

― HΨ ,                                                                        (2)                                                                                                     
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where F0 is an arbitrary constant value, coefficients a(η) and b(η) can, in principle, 

be determined from the data (see e.g. Bertolami & Francisco, 2018). Notice that 

the last linear term, due to the human activities, is clearly a destabilising factor. 

The behaviour of the free energy can be better understood through Figure 1.  

The proposed model allows for the understanding of the qualitative 

features of the ES, most particularly the trajectories of the ES in the 

Anthropocene. Indeed, through the assumption that the human activities grow 

linearly, namely that (Bertolami & Francisco, 2019)  

 

H(t) = H0t  ,                                                                                                          (3)                                                                                                                                                 

 

where H0 is an arbitrary constant, it was possible to show that the ES is heading, 

irrespective of the initial conditions at the Holocene, towards a new minimum 

whose temperature is necessarily higher than the Holocene one. Hence, human 

activities lead the ES to an inevitable global warming. This conclusion is 

consistent with the observations and with analysis of Steffen et al. (2018) 

concerning the behaviour of the ES in the Anthropocene.  

In order to realistically access the behaviour of the ES in terms of the 

specific features of its characterisation, one needs to parametrise the impact of 

the human activities on the properties of the ES. This is achieved through the so-

called Planetary Boundaries (Steffen et al., 2015; Rockström et al., 2009; Steffen 

et al., 2011), that is, the present values of the minimal set of nine parameters, hi, 

i =1, 2, ..., 9, with respect to their values at the Holocene. These parameters 

capture the complexity of the ES, and comprise the following properties: climate 

change (CO2 concentration), biodiversity loss, nitrogen and phosphorus cycles, 

ocean acidification, land use, fresh water use, ozone depletion, atmospheric 

aerosols and chemical pollution. As discussed in Steffen et al. (2015), Rockström 

et al. (2009), and Steffen et al.(2011), Holocene-like values have kept the ES in a 

favourable operational state, a state where a stable average temperature was 

reached via feedbacks and forcing driven by natural causes and the main 

regulatory ecosystems of the ES.  
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Figure 1: Stability landscape of the ES in terms of Ψ and H. For H = 0, the Holocene 
is clearly a stable state. As H increases, the new minimum (indicated in red) is deeper 
and hotter (Bertolami & Francisco, 2018; 2019). 

 

In terms of the Planetary Boundaries, we have proposed to specify the 

function H(t) as follows (Bertolami & Francisco, 2019):  

 

𝐻 = ∑ ℎ𝑖

9

𝑖=1

+  ∑ 𝑔𝑖𝑗ℎ𝑖ℎ𝑗

9

𝑖,𝑗=1

 + ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘ℎ𝑖ℎ𝑗ℎ𝑘 + … ,

9

𝑖,𝑗,𝑘=1

                                       (4) 

 

where the second and third set of terms concern the interaction among the 

various effects of the human action on the Planetary Boundaries. Of course, 

higher order interactions terms can be considered. For most of the purposes, 

such as for accountancy of the human impact, up to second order and, in fact, a 

subset of parameters suffices (see e.g. Barbosa, Bertolami & Francisco, 2020). It 

is physically reasonable to assume that the 9 x 9 matrix, [gij] is symmetric, gij = gji, 

and non-degenerate, det[gij] ≠ 0.  

Notice that the evolution of the temperature can be estimated as the 

equilibrium state evolves as⟨ψ⟩
 
~ H1/3  (Bertolami & Francisco, 2018; 2019). Thus, 

since the effect of the human activities did lead to an increase of 1ºC since the 

beginning of the Anthropocene (Jones, 2004), about 70 years ago, then one 

should expect in 2050 a temperature increase of √2
3

 =1.26ºC, assuming that the 

growth of H remains linear (Bertolami & Francisco, 2019). 

In what follows we shall consider the implications of replacing the 

assumption Eq. (3) by the so-called logistic map. 

 

3. Putative Chaotic Trajectories of the Earth System in the Anthropocene  

Before addressing the complex behaviour of the ES that may arise from a 

more realistic assumption about the evolution of the human activities, let us 

discuss some of the previous knowledge about of the choice we will consider. In 

fact, one of the first manifestations of the chaotic behaviour were encountered 
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precisely in the relatively simple weather model setup by Edward Lorentz in the 

early 1960s (Lorentz, 1963). 

Indeed, to his surprise, he found that the outcome of this weather 

simulations were extremely sensitive to the initial conditions, that is, minute 

modifications of decimal places digits in the input data of his computer model 

would lead that the weather patterns they yield would grew farther and farther 

apart.  

This behaviour was quite surprising as it was believed that physics, prior 

to quantum mechanics, was deterministic, meaning that the outcome of the 

physical equations would be unique and the future would be completely 

determined by the solution of the physical equations and the knowledge of the 

initial conditions (values of coordinates and the respective velocities in 

phenomena described by Newtonian physics). But soon, Edward Lorentz found 

out that the odd behaviour he have encountered in his models were actually a 

feature shared by much simpler models involving non-linear evolution equations. 

Later, this behaviour was referred to as “Butterfly Effect”: the air stirred by a 

butterfly today in some place, can give origin to a storm thousand of kilometers 

away in the following month. A decade later, similar surprising features were 

found by Robert May, a mathematician working on ecological population models, 

in the context of the so-called logistic difference equations (see below).  

The so-called logistic equation was first introduced by the Belgium 

mathematician, Pierre François Verhulst between 1838 and 1847, as a an 

improvement of model of exponential population growth suggested by Thomas 

Malthus in 1798 that was based on the hypothesis that the population growth at 

a given time, t, would depend only on the number of individuals, N(t), in the 

population, that is:  

 

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁(𝑡)                                                                                                                (5) 

 

where the parameter, r, is the relative rate of growth of the population.  

On its hand, the logistic solution of Verhulst arises from the differential 

equation:  

 

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁(𝑡)[1 ― 𝑁(𝑡)]                                                                                            (6) 

 

Actually, Robert May (1976) considered the discrete version of Eq. (6), the 

so-called logistic difference equation or simply Logistic map, where successive 

generations in a population are related by the equation:  

 

𝑁𝑡+1 = 𝑟𝑁𝑡[1 ― 𝑁𝑡]       .                                                                                    (7) 
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This deceptively simple equation admits a quite complex behaviour. It has a fixed 

point, that is, rN∗[1 ― N∗]= N∗, for N∗ = (r ― 1)/r for r > 1; but for r > 3 the fixed point 

is unstable and exhibits bifurcations and eventually chaotic behaviour for r > 3.6 

(see below). It was realised by Feigenbaum (Feigenbaum, 1976; 1978) and others 

that these features were universal and are typical of this class of map (see, for 

instance, Gleick, 1987 for a broad description of the discovery of the chaotic 

behaviour). 

The possibility of a putative chaotic behaviour of the ES arises from the 

realisation that the logistic map might be, on a longer term, a more realistic 

assumption than the hypothesis Eq. (3). This idea was developed in Bernardini, 

Bertolami & Francisco (2022) where it was assumed that for a Planetary 

Boundary parameter between periods n and n+ 1:  

 

h1(n+1) = r h1(n)(1 ― α-1 h1(n))     ,                                                                          (8)                                                                                                         

 

where i = 1 was arbitrarily chosen. 

This implies that the equilibrium points of the Planetary Boundaries and of 

the ES can show the features discussed above. Pictorially, this behaviour is 

depicted in Figure 2 for α = 1 (Bernardini, Bertolami & Francisco, 2022).  

 

 

Figure 2: Bifurcation diagram for the logistic map (α = 1) [20].  

 

It follows from the Anthropocene equation (1), with H ~
 
h1 that the 

equilibrium point, 𝜓𝐸𝑞 , solution of  
𝑑𝐹

𝑑𝑡
= 0, is drastically affected by the growth 

rate, r, of h1, since the equivalent map for 𝜓𝐸𝑞↦ 𝜓𝑛
𝐸𝑞 can be obtained by  

 

𝜓𝑛
𝐸𝑞↦ 𝜓𝑛+1

𝐸𝑞  = 𝜓𝑛+1
𝐸𝑞 (𝜓𝑛

𝐸𝑞)  ,                                                                                (9) 
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which exhibits, as discussed in Bernardini, Bertolami & Francisco (2022), a similar 

bifurcation diagram as depicted in Figure 2.  

Of course, several scenarios can be considered if the Planetary Boundaries 

have an hierarchy and/or depend on each other. The details are discussed in 

Bernardini, Bertolami & Francisco (2022). But the main point here is to emphasise 

that depending on the rate of change of the Planetary Boundaries, a complex 

behaviour pattern may emerge. The extreme case of the chaotic behaviour would 

imply, of course, that the predictability of the model to describe the behaviour of 

the ES would be entirely lost. In order to establish weather the ES is close to reach 

this behaviour, an analysis, based on data from the “Great Acceleration” of the 

human activities and its impact on the ES (Steffen et al. 2015), is under way 

(Bertolami et al., in preparation). 

 

4. Discussion and Conclusions  

In this brief communication, we have sketched the main features of the 

evolution of the ES in the Anthropocene. Starting with a general discussion of the 

fundamental discovery that the ES is an integrator of the weather fluctuations in 

which some forcing may lead to changes in the weather patterns, we have then 

presented a specific model of the ES based on the physical framework of the 

phase transitions. 

The proposed model (Bertolami & Francisco, 2018) is fairly general and 

can be used to describe and predict the behaviour of the ES as well as to be a 

guide for an accountancy of the human activities in terms of the Planetary 

Boundaries (Barbosa, Bertolami & Francisco 2020) and for the classication of 

rocky planets [Bertolami & Francisco, 2022). In what concerns the ES, we have 

shown, in a series of papers, that: the impact of human activities lead the ES to 

new equilibrium state which is hotter than the Holocene state (Bertolami & 

Francisco, 2019); that the interaction among Planetary Boundary terms is non 

negligible (Barbosa, Bertolami & Francisco, 2020); and, more recently, to the 

conclusion that the evolution of the ES can exhibit complex behaviour, including 

a chaotic one if human activities behave as a logistic map (Bernardini, Bertolami 

& Francisco, 2022).  

Of course, the unequivocal evidence that a serious climate change crisis 

is under way, demands for a clear and determined global action to avert the 

unfolding catastrophe. This situation calls for stewardship measures either 

through global actions (see for a thorough discussion Henry, Rockström & Stern, 

Eds., 2020) or via the multiplication of local efforts to restore land and ocean 

ecosystems (Bertolami & Francisco, 2021). Most certainly, these matters require 

a wide discussion and must be properly related with the broad socio-economic 

and political issues of our time (Bertolami, 2021). Some of these issues will be 

discussed in this timely conference, in particular in the talks of Carmen Diego 

Gonçalves (Gonçalves & Bertolami, 2021), João Ribeiro Mendes and others.  
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Abstract 
An honest reckoning with the Anthropocene will show that we are living in the midst of a political 
legitimation crisis driven by the applications of science, technology, and by institutions of social 
power, all operating under the regime of global capitalism. Since the publication of Jürgen 
Habermas’s Legitimation Crisis nearly fifty years ago, the manifestations of a “world risk society” 
have expanded and intensified in every sphere of public and private life: in political practices and 
institutions, in the physical and social sciences—everywhere. The same period coincides with the 
steep rise of neoliberal economic ideologies and institutions worldwide. More recently, the 
saturation of discourse by wired, wireless, and onscreen modes of communication has produced 
a vast and monetized “attention economy” that could not possibly leave intact the premises of 
communicative rationality that Habermas imagined and defended fifty years ago. The conditions 
for adequately representing and understanding risk and crisis in late capitalism have changed 
greatly since the publication of Legitimation Crisis, while risk and crisis themselves have come to 
dominate both the background and the foreground of global anxieties, confusions, and 
sometimes desperations. A re-examination of this influential work is overdue, and this is the task 
I aim to accomplish in the present work, which may be characterized as a kind of postscript. Risk 
and crisis are composite phenomena, which carry subjective, objective, and intersubjective 
meanings. Consequently, my review of selected ideas in Legitimation Crisis will also be an 
opportunity to clarify the shifts in this composition that have occurred since Habermas examined 
them as symptoms of late capitalism. Because of this, the present essay is not only a postscript 
but also a consideration of risk and crisis in the muck of late capitalism. 
 
Keywords: Risk; Crisis; Anthropocene; Habermas (Jürgen); Beck (Ulrich). 
 
 
Resumo 
Uma avaliação honesta do Antropoceno mostrará que vivemos no meio de uma crise de 
legitimidade política impulsionada pelas aplicações da ciência, tecnologia e instituições de poder 
social, todas operando sob o regime do capitalismo global. Desde a publicação de Crise de 
Legitimação de Jürgen Habermas há quase cinquenta anos, as manifestações de uma 
“sociedade mundial de risco” expandiram-se e intensificaram-se em todas as esferas da vida 
pública e privada: nas práticas e instituições políticas, nas ciências físicas e sociais – em todos 
os lugares. O mesmo período coincide com o crescimento acentuado das ideologias e 
instituições económicas neoliberais em todo o mundo. Mais recentemente, a saturação do 
discurso pelos modos de comunicação com fios, sem fios e no ecrã produziu uma vasta e 
monetizada “economia da atenção” que não poderia deixar intactas as premissas da 
racionalidade comunicativa que Habermas imaginou e defendeu cinquenta anos atrás. As 
condições para representar e compreender adequadamente o risco e a crise no capitalismo 
tardio mudaram muito desde a publicação de Crise de Legitimação, pois o risco e a própria crise 
passaram a dominar tanto o pano de fundo quanto o primeiro plano das ansiedades, confusões 
e, às vezes, do desespero global. Um reexame dessa influente obra está atrasado, e é essa a 
tarefa que pretendo realizar no presente trabalho, que pode ser caracterizado como uma espécie 
de pós-escrito. Risco e crise são fenómenos compostos, que carregam significados subjetivos, 
objetivos e intersubjetivos. Consequentemente, minha revisão de ideias selecionadas em Crise 
de Legitimação também será uma oportunidade para lançar luz sobre as mudanças nessa 
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composição que ocorreram desde que Habermas as examinou como sintomas do capitalismo 
tardio. Por isso, o presente ensaio não é apenas um pós-escrito, mas também uma reflexão sobre 
o risco e a crise na lama do capitalismo tardio. 
 
Palavras-chave: Risco; Crise; Antropoceno; Habermas (Jürgen); Beck (Ulrich). 

 

 

1. Acknowledgement and Confession 

I don’t know if you have this custom, but in North America, it has become 

common practice to offer land acknowledgements as a way of honoring 

indigenous people whose land has been settled, occupied, conquered, or simply 

stolen. I doubt that I will be the first to offer something a little different, but for 

our conference it seems appropriate enough to give it a try: I hereby acknowledge 

that we are standing on land, under air, and alongside water that belong to people, 

plants, and animals a hundred years from now. These people, plants, and 

creatures will struggle to find some way to belong to the earth we once inhabited. 

I cannot possibly imagine how they would regard the words we will share over 

the next few days, if only they could hear our voices. I struggle to find the words 

and ideas that we should speak, partly because I am thinking that these future 

inhabitants of earth will hear our voices too. 

This is a conference comprised of physical scientists and scholars in the 

humanities and social sciences, but I’m going to begin with a personal confession 

— an unorthodox practice for occasions such as this — and then I’ll return to the 

more familiar vernacular of dispassionate academic and intellectual discourse. 

The confession: my outlook on the world has taken a dark turn during the last few 

years, as we are moving into a grim and tumultuous planetary future. There is 

nothing unusual or interesting in this sentiment, I know, so I’ll also confess that 

my confession is common. Why make it? 

My foreboding does not come from the innumerable reports of ecological 

decline, degradation of the biosphere, disruption of climate patterns, and so on. 

For me, the most depressing sign is the social and political response to these 

warnings. Where it has not been absent entirely, this response has been diffuse, 

performative, and ineffectual—a kind of feeble pandemonium. As an empirical 

“stress test” of the clarity and efficacy of our collective capabilities, at both the 

national and the supranational levels, the rapidly unfolding planetary crisis has 

demonstrated the profound dysfunction and impotence of our sociopolitical 

systems. The specific systems of power and decision making engendered by 

global capitalism are operating well beyond the range of political reason, 

restraint, and regulation. 

We can all agree that there is not enough time to make light of these global 

threats, yet I am haunted by the thought that we don’t have enough time to be 

serious either. Therefore, I am perplexed about how to feel and how to express 

what matters. There are always things to say, but what needs to be said? 
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We have gathered to share some words and ideas about risk in the 

Anthropocene. We are scholars, this is what we routinely do, and I am very glad 

to be here, but let’s be honest: there is something a little tragic and absurd in the 

undertaking. Mass extinction, climate chaos, and the impending disintegration of 

civilization—and here we are with our words. Are we unwittingly gathered here to 

compose a eulogy or an epitaph? So much for the vanity of words. But those who 

traffic in numbers haven’t fared much better, despite the fact that at least since 

Galileo, a robust premise of modernity has been that numbers are better than 

words. What can be measured can be known, controlled, and so on. But I can only 

imagine that somewhere else on our beleaguered planet—maybe in Dhaka or 

Sydney or Buenos Aires—scientists are gathering this week to share their 

precious numbers about risk in the Anthropocene. Some of them must be 

struggling with the vanity of numbers and with Faust’s question: what good is 

knowing when knowing comes to no good? 

 

2. The Anthropocene and the Endgame of Political Realism  

Anthropocene is a neologism slightly more than 20 years old. It is more 

than just a new word, it is a new framework, a new logos. The Anthropocene is a 

diagnosis, an indictment, and a revelation. There is something religious and 

mythic in it: Prometheus steals fire and there will be a price to pay. Or, in the Book 

of Genesis it is written: 

Let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of 

the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every 

creeping thing that creepeth upon the earth.     

 

The diagnosis of the Anthropocene is that through modernization the human 

relationship to nature has become a grave threat. At a more profound level, it 

signifies the disappearance of the disjunction between nature and human 

civilization: a convoluted relation has become an involuted relation, the Möbius 

loop has been closed, and it’s all about feedback from here on: 

Philosophically, recognizing the Anthropocene ends the idea of 

humans acting on a thing called Nature, and so being separate from it, 

a way of thinking that has dominated Western thinking for at least two 

centuries (Lewis & Maslin, 2018, p. 278). 

 

This externality relationship collapsing into itself has become an explicit and 

predominant preoccupation, and with the Anthropocene we have made the 

transition to reflexive modernization, as the late Ulrich Beck famously described 

it. 

This diagnosis is at the same time an indictment, so long as one is willing 

to admit the counterfactual claim that things could have been otherwise — that 

another past was possible. Anticipations of catastrophe, once the fanciful 
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products of superstitious and messianic imaginations, are now routinely 

expressed by the most exalted institutions of enlightened rationality. The 

convenient ruse that we have collectively stumbled accidentally into our 

predicament collapses under the weight of even the slightest scrutiny. 

Institutions of power and decision making have been built on the premise of 

exploitation, as though natural resources and cycles are infinitely abundant, 

infinitely elastic. The Anthropocene signifies an impersonal verdict on this 

organized irresponsibility, a phrase Beck used often. To the extent that we are 

living more and more in such conditions, we find ourselves living in risk society. 

Risk stands for serious dangers expected to occur with nonzero but also 

nondeterminate probabilities. The canonical cases of risk, in this sense, have 

been associated with chemical pollutants in air or water, whose combined effects 

are simply unknown. There is a likelihood of potentially serious harm, but no one 

knows how to calculate or even estimate such magnitudes. We simply don’t 

know. 

When Beck was writing in 1986, in Risk Society, he observed that «[t]he 

latency phase of risk and threat is coming to an end. The invisible horizons are 

becoming visible» (Beck, 1992, p. 55). Twenty years later, in World at Risk, he was 

able to frankly note how correct he had been. Things have gotten worse, let’s be 

honest. Risks have turned into threats, and by threats, as opposed to risks, what 

I mean are dangers to be expected with a relatively high likelihood. Climate 

change is the exemplary instance of this threat. A catastrophe is coming. This is 

no longer a risk but a threat, and the discourse of risk now addresses mostly our 

capacity to adapt or even to survive. For some, the transition of catastrophe 

discourse from prevention to adaptation and resilience is hailed as a necessary 

critical response, which may be true in some sense, but I think it’s important also 

to recognize this as a sign of profound political capitulation and failure. 

This is why the Anthropocene signifies a revelation. The ancient Greek 

term for revelation is apocalypsis, and the truly apocalyptic revelation of the 

Anthropocene is the forced recognition of the immense power and consequence 

of aggregate human activity that is at the same time accompanied by our 

profound inability to limit or direct this power in a way that is consistent with the 

scale, limits, and cycles of earth’s systems. 

In politics, this incapacity is often characterized as a failure of political will. 

I have often felt that the expression is a hollow and pathetic evasion, as if the 

expansions of wealth, power, and technology are to be counted as the 

achievements of political will, whereas the damages and threats intrinsically 

attached to these successes are to be counted as failures of political will. This 

seems to me like a trick of spurious political accountancy. In the revelation of the 

Anthropocene, political realism loses all of the innocence it never really 

possessed in the first place and becomes a stark recognition not of the failure of 

political will but of the failure of the political altogether. Bismarck’s famous 
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observation that politics is the art of the possible is a strange and unbearably 

dark maxim when one must consider that it may not be within the art of the 

possible, politically, to prevent the collapse of the biosphere and the civilization 

that depends on it. In the Anthropocene, the road of political realism may well 

end in a previously unimaginable depth of cynicism. 

This revelation can also be expressed by borrowing moral terms from one 

of Aristotle’s works. In Chapter III of his Nicomachean Ethics, he maintained that 

«where it lies with us to do, it is also lies with us not to do» (Aristotle, 1893, p. 74). 

While Aristotle’s proverb was intended for instances of virtue in individual choice, 

action, and responsibility, the political extension of this idea produces another 

expression of the revelation signified by Anthropocene: Some things lie in our 

power to do but not in our power not to do. We cannot stop ourselves. Moreover, 

we can all see, ever more clearly, that we cannot stop ourselves, but we do not 

know what to make of it. This collective condition seems to produce both anxiety 

and stupefaction, anger and resignation. There is no sign, yet, that any form of 

effective political subjectivity will arise en masse from these vexations. 

Some find reason for hope in the idea that the increasing severity of risk 

and threat in the Anthropocene will trigger a reform of conscience in the 

institutions of power that propel the crisis: a wake up call for humanity. Decades 

of ineffectual climate summits attended by ‘world leaders’ leave this kind of hope 

stranded on the rocks of an anxious irrationality, a hope against hope. Others find 

reason for hope in the past record of scientific and technical achievements that 

have built the marvels of modernity and saved us from past calamities. The chief 

flaw in this “rational faith” is that it ignores the fact that it is not science per se 

that operates in and upon the world, it is rather science and technology in an 

expansive regime of global capital. It’s an extravagant rhetorical question, but 

one worth pondering: if saving the world with science and technology is not 

profitable, then what? Moreover, having grown accustomed to the successes of 

science and technology as measured by the expansion of collective and 

individual freedom, power and wealth, we are in a poor position to recognize how 

unsuccessful science and technology are (and will continue to be) in the project 

of addressing the risks, threats, and calamities engendered by these very 

successes.  

 

3. The Endgame of Enlightenment 

The Enlightenment is scheduled to end later this year. In November, 

members of the Anthropocene Working Group will vote to determine which of 

twelve candidate sites will be the “golden spike” that marks the beginning of the 

Anthropocene. The decision will be submitted officially at the International 

Geological Congress in 2024. It could be a coral reef in the Gulf of Mexico, cave 

deposits in Italy, an ice sheet in Antarctica, or some other place, but the result will 
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stand as the single best evidentiary record retained by the earth of this new stage 

of planetary history dominated by human activity.  

This golden spike that marks the end of the Holocene marks the end of the 

Enlightenment, I claim, and also the end of the project of modernity built upon it. 

It establishes once and for all that this project was chiefly about power, control, 

and dominance rather than exploration, discovery, knowledge, and innovation. To 

be precise, it establishes that these celebrated aims of the Enlightenment were 

largely circumscribed by the limits, conditions, and purposes of domination. The 

Anthropocene confronts us with a record of the extent to which the freedom to 

exploit has flourished alongside or even within the pursuit of more exalted forms 

of freedom. 

So long as the damaging repercussions of this were confined to the social 

and political spheres, mainly as class conflict and worsening inequality, an 

honest reckoning with the will-to-power of the Enlightenment could be deferred 

indefinitely by potent ideologies of progress: more calories, more information, 

more freedom, more nonstop flights from Lisbon to Miami. Who could argue 

against that? With the earth and the biosphere as its unimpeachable witnesses, 

the Anthropocene tallies the cost of such progress. Even the previously 

unassailable privilege of long lifespans comes under suspicion in the realization 

that these extra years may be taken from future human generations, not to 

mention the expropriation of countless nonhuman organisms and whole species. 

When the simple myth of limitless progress has failed to convince, the 

project of modernity has been shielded by innumerable conceits of reason such 

as social Darwinism, capitalist realism, or Joseph Schumpeter’s famous 

characterization of capitalism as “the perennial gale of creative destruction.” The 

golden spike of the Anthropocene destroys the credibility of these evasions and 

illusions. It ends the fraudulent accounting system by which Schumpeter’s gale 

of creative destruction manages to produce an accumulation of creations, called 

progress, while the accumulation of its destructions somehow magically 

disappears. Under the judgment of the Anthropocene, stripped of its many 

shields of ideology and false consciousness, this ruse falls apart: the 

Enlightenment and the grandeur of modernity appear as rather fanciful and even 

farcical ideas.  

 

3. Habermas and the Real Legitimation Crisis 

Fifty years ago Jürgen Habermas published a landmark work in social and 

political philosophy. Legitimation Crisis is the English translation (and 

abridgement) of the original German title: Legitimationsprobleme im 

Spätkapitalismus. While the work incorporates his effort to reconcile certain 

antagonisms between sociological systems theory (exemplified by the work of 

Niklas Luhmann) and his own favored hermeneutic of communicative rationality, 
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Habermas’s main intention in the work was to organize a strong account of crisis 

tendencies in late capitalism: 

I am thinking here of disturbances to ecological balance, violation of 

the consistency requirements of the personality system (alienation), 

and potentially explosive strains on international relations (Habermas, 

1975, p. 41). 

 

Needless to say, the material and cultural conditions of the Anthropocene reveal 

the tight connections that exist between all three of these tendencies, in both 

their causes and their consequences. But in the last analysis, it is the 

“disturbances to ecological balance” that threaten to cancel the future, since the 

ecology of international relations and the ecology of personality formation are 

both ultimately subordinate to the ecology of the planet. The Anthropocene 

brings to a close the long period in which this boundary condition could be 

ignored, a long period in which the pathological consequences of this willful 

ignorance fell on humanity as various forms of social inequality, injustice, and 

exploitation. Now, the constraint has become binding, as they say. 

Habermas understood the consequences of ecological disturbance 

primarily in terms of limits to growth. And under these terms he also recognized 

the nature of the progress trap: 

If economic growth, in the abstract, is the result of technically 

informed employment of energy resources to increase the productivity 

of human labor, then the capitalist social formation is distinguished by 

its impressive solution to the problem of economic growth. Of course, 

with capital accumulation, economic growth is institutionalized in an 

unplanned nature-like way, so that no option for self-conscious control 

of this process exists (Ibid.). 

 

The conditions responsible for the success of economic growth are the very 

same conditions that preempt the possibility for self-conscious control of the 

whole process of wealth production, including of course its adverse 

consequences on the environment and the personality system. Using the terms 

made famous by Marx long ago, Habermas also recognizes that  

a shift from unplanned, nature-like capitalist growth to qualitative 

growth would require that production be planned in terms of use 

values. The development of productive forces, cannot, however, be 

uncoupled from the production of exchange values without violating 

the logic of the system (Habermas, 1975, p. 43). 

 

For Habermas, writing five decades ago, the main grounds for defining and 

forecasting the possible legitimation crisis of late capitalism were socio-
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economic, not ecological. Dysfunctions of the market mechanisms force a 

revaluation of the role of the state in addressing their causes and consequences: 

Recoupling the economic system to the political — which in a way 

repoliticizes the relations of production — creates an increased need 

for legitimation (Ibid., p. 36). 

 

Since the publication of Legitimation Crisis fifty years ago, the dramatic rise in the 

global economy of neoliberal economic orthodoxies and regimes of power has 

not been kind to Habermas’s vision of a repoliticized economy. Now, with the 

diagnosis, indictment, and revelation of the Anthropocene, it is the ecology of 

survival and not the economy of use values and exchange values that pleads for 

politicization. What remains to be learned is the extent to which the ongoing and 

impending catastrophes of the Anthropocene will erode the legitimacy of the 

existing order of power and authority. What remains to be learned is how the 

politicization of the ecology and the economy can emerge outside the conditions 

of late capitalism that have been so instrumental in bringing about the crisis of 

the Anthropocene. This is the real legitimation crisis, and it is ours. 
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Abstract 
Democracy in its currently dominant liberal form has proven supportive of unprecedented human 
flourishing. However, it also appears increasingly plagued by political polarization, strained to 
cope with the digitalization of the political discourse, and threatened by authoritarian backlash. A 
growing sense of the anthropic risks—with runaway climate change as the leading example—thus 
often elicits concern regarding democracy’s capability of mitigating them. Apparently, lacking a 
sufficient degree of the citizens’ consensus on the priority issues of the day, it can find itself 
unable to muster the resolve and resources necessary to alter its “business as usual” path even 
where disasters loom ever larger in its track. Against these concerns, I argue that democracy’s 
potential remains far from depleted. While political irrationality needs to be considered a major 
obstacle to successfully managing the anthropic risks, many existing reform proposals appear 
capable of reining it in. My main suggestion is to seek ways to facilitate a speedier and more 
effective exploration of the landscape of the possible democratic mechanisms of collective 
choice. A virtual platform to support such an exploration — which I call ‘democracy’s digital 
playground’ — may allow us to find innovative ways of managing anthropic risks without 
compromising our commitment to democratic values. 
 
Keywords: Anthropic risk; Democratic reform; Institutional design; Political Irrationality. 
 
 
Resumo 
A democracia na sua forma liberal atualmente dominante demonstrou suportar um 
florescimento humano sem precedentes. No entanto, também parece cada vez mais 
atormentada pela polarização política, forçada a lidar com a digitalização do discurso político e 
ameaçada pela reação autoritária. Uma crescente consciencialização dos riscos antropogénicos 
– com a mudança climática descontrolada como principal exemplo – muitas vezes levanta 
preocupações sobre a capacidade de a democracia mitigá-los. Aparentemente, sem um grau 
suficiente de consenso dos cidadãos sobre as questões prioritárias do dia, pode ser incapaz de 
reunir a determinação e os recursos necessários para alterar o padrão “business as usual”, 
mesmo quando os desastres se apresentam cada vez maiores mantendo o seu curso atual. 
Diante dessas preocupações, defendo que o potencial da democracia continua longe de estar 
esgotado. Embora a irracionalidade política deva ser considerada um grande obstáculo para a 
gestão bem-sucedida dos riscos antropogénicos, muitas propostas de reforma existentes 
parecem capazes de controlá-los. A minha principal sugestão é procurar modos de facilitar uma 
mais rápida e mais eficaz exploração do panorama dos possíveis mecanismos democráticos de 
escolha coletiva. Uma plataforma virtual para apoiar essa exploração – que denomino 
“playground digital da democracia” – poderia permitir-nos encontrar formas inovadoras de gerir 
riscos antropogénicos sem comprometer o nosso compromisso com os valores democráticos. 
 
Palavras-chave: Risco antrópico; Reforma democrática; Desenho institucional; Irracionalidade 
política. 

 

 

Introduction 
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Human capabilities are growing at a breathtaking, exponential speed. 

There seems to be no limit to the aspirations of the global civilization. 

Concurrently, however, unprecedented risks have emerged, driven by the growing 

scale and magnitude of human activities. Among these anthropic risks, climate 

change has become perceived as the most urgent one. But it sure is not the only 

challenge humanity faces. Consider the thousands of nuclear warheads on their 

hair-trigger or the recently demonstrated unstoppability of pandemics in our 

deeply interconnected world. And sadly, other threats loom on the horizon. 

Powerful new technologies, such as synthetic biology or artificial intelligence, 

have a frightening potential downside (Ord, 2020). While not all of them may live 

up to their current hype, there shall be others to take their place. Even in the best-

case scenarios, the manageability of anthropic risks remains an open question. 

Technologies increase the individuals’ ability to shape their environment. 

They can be utilized for the common benefit or as a tool of destruction. However, 

it is the collective decision-making — and its outcomes in terms of institutions 

and incentives — that largely determines which technologies will be developed 

and to which uses they shall be put. The functioning of the mechanisms of 

collective choice is thus crucial for the sustainability of human civilization. When 

they break down, perhaps due to an epistemic crisis (Špecián, 2022b), a society 

becomes unable to steer away from its trajectory even in the face of an 

impending disaster.  

Among the modes of governance that people have stumbled upon so far, 

liberal democracy appears the most capable of facilitating their flourishing. 

However, this guarantees neither its continuing resilience nor its overall 

optimality. Today, there is a growing sense that liberal democracy finds itself in 

a crisis (e.g., Repucci, 2021). Its ability to cope with the centrifugal forces of 

political polarization may have become curtailed by the increasing 

decentralization of ways in which information, as well as disinformation, is 

created and disseminated in society, that is, by “epistemic democratization” 

(Sismondo, 2017).  

Against this background, I shall defend two claims. First, even in the face 

of anthropic risks, democracy’s potential remains far from depleted. Second, the 

key challenge for humanity — if it is to sustain its civilization — is to unleash the 

exploration of democracy’s design space. There are many possible institutional 

embodiments of democratic principles. The task is finding such that will prove 

capable of coping with the challenges of the day. 

 

1. Democracy’s Achievements and Potential 

Democracy is a concept contested so deeply that there is no chance of 

finding any consensual definition. Nonetheless, for the sake of the current 

exercise, let me use “democracy” to denote any mechanism of collective choice 

that is inclusive and avoids exogenous value imposition. Here, inclusivity means 
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that all of the society’s members have the right to express their beliefs, interests, 

and — ultimately — preferences in the course of the collective decision-making. 

Such a right exists by default and can only be abrogated based on a narrow set 

of well-defined limitations, such as a minimum age requirement. Avoiding 

exogenous value imposition (or non-imposition, for short) means that the 

preferences of the society’s members also determine the decision made. In other 

words, a democratic mechanism is only such that allows the people themselves 

to decide and prevents third parties from dictating their will. While a degree of 

value imposition is often necessary since consensus proves too elusive, it is only 

consistent with the democratic way of decision-making if it is endogenous, such 

as in the case of majority choice where minority preferences end up being 

overruled. 

Can a mechanism of collective choice, which is effective enough to 

manage anthropic risk, be democratic? There exist strong theoretical and 

empirical reasons for optimism in this regard. As once pointed out by Hayek 

(1945), the key challenge to any complex society is information processing. 

Valuable knowledge is dispersed among the many members of a society, and a 

centralized decision-making body finds itself strained to access but a tiny sliver 

of it. Its ignorance then makes it prone to inefficiencies and — possibly 

catastrophic — misjudgments.  

While Hayek’s argument favors markets as the institutional mechanism 

most capable of aggregating the dispersed knowledge, they are not the only 

game in town. When functioning correctly, which is unfortunately not always the 

case, they represent a case of a broader phenomenon known as the wisdom of 

crowds (Surowiecki, 2005). The wisdom of crowds emerges when large numbers 

of individually unsophisticated decision-makers solve complex epistemic tasks 

with performance often exceeding that of the experts. This happens in well-

functioning markets, and it can also be achieved in well-functioning democracies 

(Landemore, 2012). Like the market, democracy — with its inclusivity and non-

imposition — also allows harnessing the dispersed knowledge of the many. 

As the currently dominant embodiments of democratic principles, liberal 

democracies provide a persuasive demonstration of democracy’s potential. They 

outperform their autocratic counterparts across a range of basic measures, such 

as peacefulness, prosperity, or protection of basic rights (e.g., Christiano, 2011). 

While their critics may muster much evidence to complain about regular citizens’ 

lack of knowledge, interest, and even competence in elementary cognitive tasks 

(Brennan, 2016), they find themselves strained to point out a non-hypothetical 

political regime that represents an attractive alternative. It is telling that 

democracy’s appeal proves so irresistible that even the most brutal dictatorships 

find themselves compelled to pay lip service to its core values. 

Still, liberal democracy — however marvelous its success story — is likely 

not the most stable democratic system in the stormy waters of the 21st century, 
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let alone the best possible one overall. It represents a particular equilibrium in 

democracy’s design space: one among the many institutional setups that 

conform to the requirements of inclusivity and non-imposition. Sure, it has proven 

resilient in many past crises and provides a decent payoff. However, there may 

be a dominant equilibrium elsewhere, waiting for discovery. Also, historical 

robustness is no guarantee of future robustness. The swift development of the 

technological substrate of our civilization may render liberal democracy more 

fragile and less effective. Many fear that the digital revolution, which is reshaping 

democracy’s underlying infosphere, dramatically endangers its prospects (e.g., 

Gurri, 2018). 

 

2. Beware Political Irrationality 

Clearly, humans are not infallible. We make mistakes, both as individuals 

and as collectives. As it appears, the magic of the wisdom of crowds is 

conditional on its ability to suppress the influence of mistakes by aggregating 

them out. If one person randomly misjudges a situation, the mistake may obscure 

any hints of useful information her guess contains. If a hundred people commit 

a random misjudgment, their mistakes — even if individually significant — shall 

average out, cleansing the signal. However, such a fortuitous impact of 

aggregation is conditional on several premises, such as the mistakes being 

random and the individuals sincerely trying to get things right (cf. Goodin & 

Spiekermann, 2018). Unfortunately, neither of these premises can be taken for 

granted: we, the homo sapiens, are prone to systematic mistakes on account of 

our cognitive quirks and limitations, as well as to insincerity triggered by strategic 

considerations. In short, people can be both too irrational and too rational for the 

wisdom of crowds to emerge.  

Political irrationality means that people systematically choose political 

alternatives they do not most prefer. How could anything so paradoxical even 

occur? There seem to be two paths headed in such a direction. The first is 

bounded rationality (Kahneman, 2003). Since our cognition is imperfect, we are 

prone to a predictably biased assessment of the available information in various 

circumstances. For instance, we tend to find information more credible if it 

confirms our baseline beliefs than when it counters them. This tendency — a 

confirmation bias — prevents our factual beliefs from converging to the truth as 

more evidence arrives. A salient example of the lack of truth-convergence is the 

persistent absence of social consensus on the existence and causes of climate 

change. The second avenue is motivated reasoning (Epley & Gilovich, 2016). 

Humans are social creatures: our motivations are not merely cognitive. 

Sometimes, getting along with others is more important than sincerely 

professing one’s genuine views. In the context of mass democracy, where a 

single vote’s probability of being decisive is very close to zero, there arises a 

temptation to use one’s voice to demonstrate one’s allegiance to an in-group 
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while ignoring the substance of the matter itself. Thus, one may ultimately vote 

against an alternative that, if taken on its own terms, one prefers and would 

choose if he or she were decisive. 

Worryingly, the digitalization of the democratic discourse may exacerbate 

both issues, increasing the probability that political polarization will tear a 

democratic society apart. A voluminous literature blames the novel ways of 

(dis)information dissemination — especially social media, such as Twitter and 

Facebook — for liberal democracy’s current plight (e.g., Sunstein, 2017). These 

media allow for cheap and accurate matching between content producers and 

consumers with their algorithms always seeking novel ways to increase user 

engagement. Unfortunately, such a business model has unfortunate side effects 

in the context of both bounded rationality and motivated reasoning (Špecián, 

2022a, Chapter 3). 

Consider citizens’ bounded rationality. There persists a controversy 

regarding the degree to which it is “hardwired,” that is, impervious to learning or 

change of incentives. Still, even if bounded rationality proves largely curable —

once people become more acquainted with the specifics of the digital discourse, 

for instance — as far as it persists, it makes one vulnerable to exploitation. 

Bounded rationality leads to systematic, predictable mistakes, and anyone aware 

of their existence may attempt to trigger them on purpose. Since the digital 

environment enables precise audience targeting, rapid and reliable feedback on 

a message’s impact, and efficient quasi-evolutionary selection of potent memes, 

it represents a perfect niche for the bad agents to benefit from their victims’ 

vulnerabilities. Arguably, the ascent of fake news provides an example of the 

digitalization’s repercussions (Gelfert, 2018). 

With motivated reasoning as the culprit of political irrationality, the 

situation is hardly any rosier. The environment of social media motivates the use 

of political statements as signals of one’s identity and group allegiance more 

strongly than offline interaction. Any statement is recorded and searchable. 

Compartmentalization between different areas of life is all but impossible. One 

can no longer hope that a silly comment will eventually be forgotten or that she 

can wear a different political coat when interacting with a different group of 

people. While this may sound alarming, there also arises an excellent opportunity 

to signal one’s ideological commitments credibly: a person who conspicuously 

burns the bridges to the other side, making herself permanently “unclubbable” to 

the competing out-groups, can be trusted as a true ally (Mercier, 2020; Simler & 

Hanson, 2018). At least part of the fake news’ success is thus explainable as a 

manifestation of motivated reasoning (Kahan, 2017). 

 

3. Democratic Reform: An Embarrassment of Riches 

How to better fortify democracy against political irrationality? There is no 

paucity of proposals. Some of them directly target the misinformation epidemic 
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of late, distinguishing between “educative approaches” that teach people how to 

become more effective critical reasoners in the digital environment and 

“structural approaches” that strive to alter the environment itself to make it less 

challenging, given people’s constrained resources and cognitive faculties (Croce 

& Piazza, 2021). Others address irrationality more broadly. It is perhaps 

convenient to distinguish between marginal reforms that strive to disarm one bias 

at a time by targeted interventions and radical reforms that do not shy away from 

fundamentally rethinking mechanisms of representation and preference 

revelation in the context of collective choice (Špecián, 2022a, Chapter 5). 

Among the marginal reforms, nudges (Thaler & Sunstein, 2008) have 

received the broadest acclaim in academia and beyond. These non-intrusive and 

non-coercive alterations to the design of the environment in which the individuals 

make their choices are supposed to provide gentle guidance towards decisions 

that are better for the choosers “as judged by themselves.” Unfortunately, their 

proper application is conditional on first identifying the individuals’ underlying, 

mistake-free preferences, which appears to be a rather tricky task (Špecián, 

2019). However, there are other options. Boosts seek to empower individuals by 

enhancing their competencies, such as the ability of statistical reasoning 

(Hertwig & Grüne-Yanoff, 2017). Budges, in contrast, are regulations that strive to 

prevent the use of exploitative communication techniques by suppliers in 

commercial — and perhaps also political — marketplaces (Oliver, 2013). 

Prominent radical reform proposals include open democracy, which 

rethinks political representation (Landemore, 2020), or quadratic voting, which 

transforms how preferences are revealed in collective choice (Posner & Weyl, 

2018, Chapter 2). With open democracy, elected representatives get replaced by 

a random sample of the population. The lottocratic representatives then 

participate in deliberative sessions before taking a majority vote on the issues in 

their purview. Political power thus transfers from professional politicians, who 

are perhaps too easily corruptible or too mired in the issues of merely symbolic 

importance, to the people themselves. With quadratic voting, a hallowed one-

person-one-vote principle of democratic collective choice is jettisoned for the 

sake of a system that enables the recording of preferences’ intensity. It is thus 

no longer the case that a tepid preference in one direction provides a perfect 

counterweight to an intense preference in the opposite direction when it comes 

to counting votes. Quadratic voting enables each citizen to allocate scarce voice 

credits to various alternatives based on how strongly he feels about them. At the 

same time, the quadratic nature of the procedure, which counts the votes as a 

square root of the expended voice credits, prevents the most extreme 

preferences from capturing the election.  

The above examples are hardly exhausting. There are dozens, if not 

hundreds, of reforms that have been proposed and show a theoretical promise 

of improving democracy’s performance vis-à-vis anthropic risks: a true 
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embarrassment of riches. However, these proposals largely remain on paper 

only. Even those most influential and thoroughly tested — such as James 

Fishkin’s deliberative polls (e.g., Fishkin, Siu, Diamond, & Bradburn, 2021) — have 

made little tangible difference in the actual political outcomes. Uncertainty 

lingers regarding how they would perform in the political wilderness beyond the 

neat confines of an experimental setting. As it appears, the problem is not as 

much designing an innovative institutional mechanism as applying and testing it 

in realistic circumstances. And even more is needed: since we must avoid the 

false presumption that a society can be reconstructed according to a blueprint, 

we need not only a space to test the designs engineered by scholars but also a 

space for novel ways of democratic decision-making to evolve and grow 

organically. 

 

4. Democracy’s Digital Playground 

The institutional design space is vast, but human efforts to explore it have 

been limited, so far. Consider how static and conservative our institutions are 

compared to our physical technologies. The technological change since the 

Industrial Revolution has been much more profound than the institutional 

change. In fact, the last centuries have witnessed a significant loss in institutional 

diversity triggered by a broad convergence towards the Western institutional 

model.  

Of course, institutional conservatism has its benefits: stability and 

continuity should not be discounted as important contributors to human 

flourishing. The same holds for emulation of effective institutional designs: why 

reinvent the wheel if you can just copy the one your neighbor uses with much 

success. Yet, the looming anthropic risks should perhaps prod us to more 

urgently consider the steps that could be taken toward unleashing human 

ingenuity for the sake of exploration of the institutional design space. 

Let me venture a speculative proposal in the given direction: namely, a call 

for instituting democracy’s digital playground. Where so many authors busy 

themselves constructing novel schemes of democratic reform, democracy’s 

digital playground might qualify as a meta-reform. Its purpose is to provide a 

space where democratic institutional mechanisms could compete, driving 

innovation forward: the unviable ones would be weeded out, the viable ones 

tweaked and further improved due to an unrelenting pressure of selection. How 

might this work? 

The innovation space would be delimited by minimum consensus 

democratic values, that is, by basic requirements on democraticity that 

command broad public support and align with what democracy means to the 

regular people. The principles of inclusivity and non-imposition appear quite 

attractive, for instance. So, any institutional mechanism installed on the 

playground would be required to allow meaningful participation of its users in the 
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collective choices directing its operation. Within the confines of the minimum 

consensus values, however, free exploration of the design space would be 

allowed. 

The space itself must be digital rather than physical. Historically, 

institutional innovation has been hampered by the need to find a geographic 

location not already controlled by the existing institutions. Such a process is far 

too costly to allow a sufficiently dynamic institutional innovation. Digital space, 

on the other hand, is where real estate is cheap and moving between different 

jurisdictions — that is, voting by one’s feet — can be practiced with relative ease. 

Besides being more fluid, it is also less burdened by the heavy hand of the existing 

institutional mechanisms. Just consider how digital migration is much simpler 

than physical migration, especially with the increasing accessibility of the 

internet. Digital space thus offers an enhanced opportunity for democratic 

participation even for the poor and disenfranchised of the world who otherwise 

possess little hope of physically escaping their circumstances. 

Finally, the space must be a playground. One good reason our institutions 

are so rigid is that any major overhaul of the status quo is immensely dangerous. 

What if you replace representative democracy with open democracy, for instance, 

and the whole political order crumbles? But for learning, trial and error are of the 

essence. If we are to encourage innovation, failures must be survivable. That is 

why children’s playgrounds are such important places for one’s development: the 

stakes are real — you can still get a bloody nose or knee — but the environment 

is set up to keep the possible harms within reasonable limits. Mistakes are 

punished, but not so severely that it would be hard to recover and retry. 

Currently, the most elaborate digital worlds that come closest to 

democracy’s digital playground as I conceive of it are to be found in massively 

multiplayer online games. Of course, these games come short of an ideal 

template in many ways. For instance, while it is easy for the players to migrate 

between different clans and alliances, these clans and alliances do not have 

much space for institutional innovation and no need to comply with democratic 

principles of governance. Also, the underlying business model with significant 

subscription fees leading to a degree of income-based segregation and the 

tendency of the games to only appeal to a non-representative subset of 

population limit their relevance. 

Nonetheless, these limitations are perhaps removable. Could democratic 

innovation be gamified? Could people’s hands be untied to try various 

institutional designs and move between groups governed by different rules, 

triggering competition and selection of the most workable mechanisms? 

Perhaps it would be possible to adapt some of the already developed digital 

worlds to serve as a space for democratic innovation where people are given 

freedom and incentives to explore various institutional frameworks to decide for 

themselves which of them best facilitate their cooperation. The hope is that such 
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exploration will generate data relevant for assessing the promise of the real-

world political reforms much more efficiently than what has been heretofore 

possible. 

Admittedly, my proposal is just a highly preliminary sketch. However, it 

might hint at a passable way towards ultimately reconstituting democratic 

decision-making to better cope with anthropic risks in the digital age. 

 

Conclusion 

Nowadays, anthropic risks are significant and steadily growing. However, 

their increasing urgency does not prove democracy obsolete or inadequate. 

Rather than falling once again for the pipedream of benevolent despotism that 

just ‘cuts to the chase and does what is necessary,’ we should seek ways to 

manage anthropic risks with the people’s participation and consent.  

True, liberal democracy may not be resilient enough against the current 

tides of political irrationality to prove itself up to the task, especially as the 

epistemic democratization driven by the digitalization of the political discourse 

upsets its habitual ways of information dissemination. Nonetheless, the proper 

answer is not abandoning democracy but seeking a different democratic 

institutional template for political decision-making.  

Given the rigidity of the status quo institutions, facilitating an exploration 

of democracy’s design space becomes of the essence. I propose creating 

democracy’s digital playground, where different designs could compete with one 

another. Institutional exploration using digital worlds like those we already know 

from massively multiplayer online games remains an understudied option that 

just might work. 

Unfortunately, the clock is ticking fast. Time is a luxury that humanity does 

not currently have in abundance. In the realm of collective choice, further reliance 

on the mechanisms that performed so poorly in the face of climate change and 

the COVID-19 pandemic appears exceedingly adventurous. We need to get our 

act together. Otherwise, anthropic risks are bound to produce disastrous 

outcomes. 
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Resumo 
O turismo representa um eixo estratégico nas políticas de desenvolvimento de inúmeros 
territórios. Contabilizando apenas o turismo, nos últimos 60 anos os fluxos turísticos passaram 
de 25 para mais de mil milhões de turistas anuais que geram anualmente um número superior a 
dois mil milhões de passageiros que recorrem a diversos meios de transporte e que buscam 
experiências diferenciadoras. Os impactos ambientais da actividade turística são enormes. 
Desde as emissões de carbono libertadas pelo tráfego aéreo e automóvel, passando pela 
pressão sobre os recursos hídricos, os impactos associados à produção de resíduos ou à 
(in)capacidade de carga que altera ecossistemas frágeis, o turismo demonstra ser uma 
actividade com potenciais impactos ambientais disruptivos negativos. Este artigo trata do caso 
prático do município de Baião, que iniciou um processo de certificação internacional como 
Destino Turístico Sustentável, no qual a actividade turística é encarada como um elemento de 
desenvolvimento em que os sistemas ambiental, económico, social e cultural confluem para uma 
prática de equilíbrios. 
 
Palavras-chave: Turismo; Sustentabilidade; Desenvolvimento; Alterações climáticas. 
 
 
Abstract 
The touristic activity represents a strategic axis in the development of several territories. In the 
last 60 years touristic flows have increased from 25 to more than one billion annual tourists who 
annually generate more than two billion passengers seeking differentiating experiences. The 
environmental impacts are enormous. From the carbon emissions caused by air and car traffic, 
through the pressure caused on water resources, associated with the production of waste, or the 
transformation of fragile ecosystems, tourism is an activity with potential negative environmental 
impacts. This article discusses a practical case in the municipality of Baião (Portugal), which 
implemented an international certification process as a Sustainable Touristic Destination, in 
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which tourism is seen as an element of development sustained in environmental, economic, 
social and cultural systems that all together converge to a common system of sustainable 
practices. 
 
Keywords: Tourism; Sustainability; Development; Climate change. 

 

 

1. A encruzilhada da actividade turística como estratégia de desenvolvimento 

das comunidades 

Corria o ano de 2019 e o mundo vivia um período ímpar na actividade 

turística. O fim da crise económica de 2008-2013, revelara-se um aliado 

inesperado da globalização física e digital a que assistimos. O mercado mudara 

fruto do efeito disruptivo de novos modelos e plataformas de negócios. As 

ligações aéreas promovidas por companhias low-cost, a expansão do 

alojamento local ou mesmo as deslocações em TVDE assentes em mecanismos 

de reserva/contratação digital, democratizam as deslocações de turistas, 

multiplicam os destinos turísticos que se enchem de multidões. As companhias 

aérea e de bandeira ou o alojamento em hotéis que limitava naturalmente o 

número de turistas deixa de ser a norma, consolidando-se um novo normal: a 

massificação turística de destinos. 

Em Abril daquele ano, numa acção concertada inesperada, dez cidades 

europeias1 subscrevem uma carta à Comissão Europeia solicitando apoio na 

regulação de plataformas digitais de reserva de estadias de curta duração, como 

o Airbnb, que consideravam responsáveis pela alteração das vivências urbanas 

no que respeita ao mercado de habitação e à estrutura residencial das diversas 

zonas daquelas cidades. A explicação era simples, a resolução de contornos 

complicados. Por um lado, o afluxo de turistas criou oportunidades de negócio 

inesperadas ao nível do alojamento, permitindo a conversão de unidades 

residenciais em alojamento destinado à actividade turística, por outro levou a 

alterações do mercado habitacional de aluguer ou de venda. Também ao nível 

do comércio local se registaram profundas alterações, evoluindo para um 

modelo de comércio massificado e (crescentemente) artificializado que procura 

responder às necessidades e expectativas dos turistas e visitantes, perdendo-se 

a unidade e coesão de grande parte dos bairros tradicionais. No reverso da 

medalha, surgem dúvidas relativas às formas de limitar aquele tipo de 

alojamento e, assim, atenuar ou controlar a escalada de preços destinados à 

habitação e a necessidade em albergar o crescente número de visitantes sem 

desvirtuar o modelo competitivo em que se alicerça esta nova geração de 

turistas. 

O turismo ao alcance de todos passou a ser uma tendência que veio para 

ficar. O aumento da classe média nos países desenvolvidos com o consequente 

                                            
1 Amsterdão, Barcelona, Berlim, Bordéus, Bruxelas, Cracóvia, Munique, Paris, Valência e Viena de 
Áustria. 
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crescimento do poder de compra, criou novas necessidades que traduzem novos 

conceitos de qualidade de vida, sendo uma metáfora perfeita para a globalização 

do turismo. Entre 2010 e 2020, o número de lugares disponíveis em companhias 

aéreas low cost europeias tem crescido acima dos 10%, cifrando-se, 

actualmente, em cerca de 500 milhões de lugares disponíveis para potenciais 

passageiros, enquanto que plataformas de alojamento digitais conseguiram 

mais do que duplicar o número de camas disponíveis em apenas cinco anos 

(Henley, 2020). 

Aquilo que parecia uma oportunidade de desenvolvimento dos destinos 

turísticos e uma oportunidade de diferenciação territorial tornou-se, 

inesperadamente, num pesadelo que tem levado comunidades e decisores 

políticos a (re)pensar o seu modelo. Uma opção de desenvolvimento assente na 

atracção do turismo constitui uma aliança informal entre decisores políticos e 

comunidade local. Encarada como uma oportunidade, deve ser calibrada 

relativamente às expectativas de uma actividade lucrativa que beneficie a 

comunidade com os limites daquilo que essa mesma comunidade entende como 

adequados ao seu modo de vida. Hoje assistimos em diversos pontos do globo 

(com especial enfoque na Europa) a uma massificação do turismo e a uma 

turistificação dos destinos que provoca reacções de repulsa por parte dos 

habitantes face aos que os procuram. Cidades como Barcelona registam um 

ratio de vinte turistas para um habitante (Observatori del Turisme a Barcelona, 

2020), tornando a circulação em diversas áreas urbanas extraordinariamente 

difícil e o acesso a activos culturais problemático, o que conduz a crescentes 

manifestações de desagrado por parte da população. Em Amesterdão o cenário 

não é muito diferente. Uma cidade com pouco menos de um milhão de 

habitantes, regista cerca de nove milhões de visitantes anuais (World Data, 

2020). O descontentamento por tal pressão conduziu a câmara da capital 

neerlandesa a impor restrições de diversa ordem às operações turísticas, à 

imposição de uma taxa turística e a uma campanha de sensibilização assente 

em outdoors no qual residentes no centro histórico são retratados com a frase 

“We live here”, assumindo claramente que as cidades (ou os lugares) se 

destinam acima de tudo aos seus residentes e apenas depois aos turistas 

(Henley, 2020). 

Em Portugal a situação não é muito diferente. Lisboa e o Porto têm os 

seus centros históricos repletos de turistas, os bairros antigos e mais típicos 

veem os seus residentes serem substituídos por turistas e os apartamentos 

transformados em unidades de alojamento local, os pequenos negócios de 

bairro foram substituídos por uma multiplicidade de negócios cosmopolitas. Em 

Lisboa, durante grande parte do ano o número de dormidas duplica a população 

residente nos centros históricos, levando ao aumento dos preços da hotelaria 

(Richards & Marques, 2019) além de uma evidente pressão sobre o mercado de 

arrendamento. No Porto, a procura turística registada beneficiou da instalação 
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do hub da Ryanair no aeroporto Francisco Sá Carneiro em 2009. Num intervalo 

de dez anos, entre 2008 e 2018, o número de chegadas àquele aeroporto cresceu 

166%, atingindo os 5.579.287 passageiros, enquanto que os hóspedes nos 

hotéis passa dos 560.777 para os 1.876.720 de hóspedes (Gusman et al., 2019). 

O afluxo de turistas não gerou apenas o aumento da rentabilidade e 

oportunidades de negócio para empreendedores. Tornou-se igualmente uma 

oportunidade extra para gerar fundos para as entidades municipais, como forma 

de fazer face aos impactos do turismo nos territórios e, igualmente, para a 

estruturação da oferta turística, através da aplicação de taxas turísticas. Em 

2019, a Câmara Municipal do Porto cobrou 15 milhões de euros nas dormidas 

dos turistas, enquanto que a autarquia de Lisboa cobrou mais de 36 milhões de 

euros (Pinto, 2019). 

Nos destinos turísticos de natureza a situação não é muito diferente. 

Existe um conjunto de destinos com uma procura elevada, traduzindo-se numa 

massificação que impacta os activos turísticos naturais. São exemplo disso, a 

procura de rotas/percursos na floresta amazónica ou mesmo no deserto do 

Sahara. Talvez seja relevante distinguir o caso das expedições turísticas ao 

Evereste como metáfora de modas que conduzem à massificação de activos 

naturais. No ano de 2019, vários órgãos de comunicação social publicavam 

fotografias de filas de expedicionários-turistas que aguardavam a sua vez para 

ascender ao topo daquela que é a mais alta montanha do nosso planeta e aí 

fixarem a imagem que os legará à posteridade. Este activo turístico deixa cerca 

de 300 milhões de dólares por ano nos cofres nepaleses (Fyall, 2019), quantias 

que a médio/longo prazo não compensarão os impactos ambientais provocados 

pelos expedicionistas-turistas aos quais acrescem ainda os que advém das 

alterações climáticas. Naquele mesmo ano por uma expedição ambiental 

nepalesa foram recolhidas doze toneladas de lixo na montanha (Fyall, 2019), que 

havia sido depositado pelas largas centenas de novos exploradores que 

demandam uma das últimas fronteiras (turísticas) do planeta. 

Em Portugal, a procura por parte dos turistas e visitantes tem vindo a 

crescer. Actualmente, Portugal não é conhecido apenas como um destino de 

praia e sol, título que ostentou por várias décadas e que teve o Algarve como 

grande símbolo dessa procura. Com o tempo, Lisboa cresceu na procura e, mais 

recentemente, a cidade do Porto e o rio Douro registam um crescimento que 

parece longe de esgotar o seu potencial. De 2014 para 2017, o número total de 

passageiros transportados pelos navios de cruzeiros que sulcam as águas 

daquele rio passou de 615.361 para 1.282.241 passageiros, acompanhando o 

aumento da oferta das embarcações que subiu de 77 para 1712 (Marques et al., 

2021). Este crescimento tem impactos ambientais negativos ao colocar pressão 

                                            
2 O número de navios-cruzeiro era de 21 embarcações, representando uma capacidade total de 
2.851 passageiros, que permitiu o crescimento de turistas de 53.070, no ano de 2017, para 
85.402 passageiros (Marques et al., 2021). 
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nos ecossistemas ribeirinhos, seja pela carga das embarcações ou humana, seja 

pela erosão provocada pela ondulação causada pelo tráfego ou por descargas 

de resíduos na água do rio ou deposição nas suas margens. 

O projecto dos passadiços do Paiva, em Arouca, que tem conhecido uma 

enorme procura, não difere muito em termos dos impactos que regista. 

Bordejando o rio Paiva e atravessando a serra da Freita, este projecto 

demonstrou ter uma capacidade de atracção enorme, tendo entre 2015 e 2018 

registado mais de 760 mil visitantes e/ou turistas, constituindo uma 

oportunidade de dinamização do sector turístico enorme, com efeitos em toda a 

cadeia de valor municipal (Mota, 2019). Esses anos constituíram um período de 

aprendizagem. O enorme e inesperado afluxo de visitantes provocou uma 

pressão sobre as estruturas e sobre o espaço natural que teve como 

consequência mediática a eclosão de um incêndio que destruiu parte do 

passadiço. Após a sua reconstrução, regulou-se a entrada através da aquisição 

de um bilhete de acesso para um máximo diário de dois mil visitantes. 

 

2. O Processo de Certificação 

O impacto ambiental do turismo no planeta e as projecções que diversos 

analistas têm efectuado a partir das tendências registadas, criam fortes 

expectativas no seu crescimento. A indústria do turismo é uma fonte de riqueza 

crescente para diversos territórios que estruturam a sua estratégia de 

desenvolvimento em torno dessa actividade. Em 2018, a actividade turística 

atingiu os 1,4 mil milhões de turistas que efectuaram movimentos 

internacionais3 (devendo em poucos anos atingir valores muito próximos dos 2 

mil milhões de turistas internacionais). Actualmente, a actividade turística é 

responsável por 10,4% do Produto Interno Bruto global, estimado em 8.2 biliões 

de dólares (WTTC, 2018). Em Portugal, em 2019, a actividade turística 

representou 15,3% do PIB, demonstrando a apetência do país para esta 

actividade, assim como o interesse crescente que os turistas têm pelo destino 

Portugal. 

A aposta de territórios em que os activos distintivos assentam no capital 

natural, em especial naqueles que possuam ecossistemas e/ou monumentos 

frágeis (em muitos casos legalmente protegidos) que se constituem como 

activos turísticos, podem tornar-se situações delicadas para as comunidades.   

A estruturação de uma oferta apelativa suspectível de tornar “territórios” 

em “destinos turísticos” passa por identificar «diversos elementos com efectiva 

capacidade de atracção de investimentos (…), que em articulação com outros 

destinos podem adquirir uma visibilidade mais ampla»  (Martins et al., 2014, p. 

1163)  Neste sentido, os destinos turísticos deverão apostar na implementação 

                                            
3 Os fluxos turísticos internacionais serão responsáveis pela emissão anual de cerca de 8% das 
emissões de CO2 mundial. 
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de sistemas de monitorização e na implementação clara e participada de que 

concorram para um equilíbrio entre a preservação das características do activo 

e os ganhos gerados para a comunidade. 

A pressão e os impactos que esta massificação provoca tem afectado 

diversos destinos e os seus ecossistemas com consequências para as 

comunidades, constituindo uma preocupação de académicos, ambientalistas e 

decisores políticos levando a uma reflexão que sensibiliza e envolve 

crescentemente a opinião pública e tem conduzido a acções concretas no 

sentido de «creating a positive income-generating environment that allows both 

tourism and natural resources to prosper» (Epler Wood et al., 2019).  

Uma das vias possíveis com acções transversais e congregadoras é a 

certificação de destinos turísticos sustentáveis, desenvolvida pela Global 

Sustainable Turism Council (GSTC). Esta entidade internacional, foi criada em 

2007 pela Rainforest Alliance, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), pela Fundação das Nações Unidas (UN Foundation), pela 

Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO) e 32 parceiros da 

indústria do turismo. O objetivo assenta na adopção de princípios universais de 

turismo sustentável, profundamente alicerçado nos dezassete Objectivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que devem concorrer para as diversas 

estratégias de desenvolvimento das comunidades. Esta instituição gere critérios 

e padrões globais para viagens e turismo sustentáveis, além de fornecer 

acreditação internacional para Organismos de Certificação, nomeadamente para 

Destino4 e Operadores Turísticos/Hotéis. 

A aposta que o município de Baião faz na área do turismo desde 2006 e o 

crescimento registado neste sector, conduziram à opção política, a partir de 

2015, de fazer desta actividade um dos eixos estruturantes da sua estratégia de 

desenvolvimento territorial e comunitário. As características do município, que 

apresenta uma mancha florestal de cerca de 70% do seu território, com 

ecossistemas sensíveis, que se desenvolve numa orografia movimentada de 

declives acentuados e acessibilidades complexas, permitiu a manutenção de 

diversos activos ambientais e culturais com as suas características de 

autenticidade. 

A percepção de que os valores intrínsecos (natureza, história, 

enogastronomia) são marcas identitárias e mais-valias turísticas que permitem 

o posicionamento de Baião na região e de que estes valores poderiam sofrer 

impactos negativos devido à procura turística do território, conduziu à opção de 

se proceder a uma certificação do território, como destino turístico sustentável. 

É entendimento de que a pressão turística num território como o de Baião poderá 

desvirtuar as suas características endógenas, carecendo de uma abordagem 

                                            
4 A nível mundial existem três entidades acreditadas pelo GSTC: EarthCheck (Austrália), Green 
Destinations (Países Baixos) e Vireo (Itália). 
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cautelar em linha com a que se tem relativamente aos diversos planos e acções 

de combate às alterações climáticas (EarthCheck, 2022). 

O processo de certificação, iniciado em 2018, resultou de um extenso 

trabalho de recolha e análise de informação referente a três anos (2018, 2019, 

2020), de acordo com as normas da “EarthCheck” (uma Organização Não 

Governamental australiana), culminando com um auditoria realizada em Maio de 

2021, e pela produção de um conjunto de documentos orientadores dos quais 

ressalta um Plano de Ação definido para um horizonte de dez anos, revisto 

anualmente, e que integra um conjunto de obras, ações e projetos transversais e 

complementares que visam a valorização sustentável de ativos turísticos. Este 

plano, assim como toda a filosofia subjacente ao desenvolvimento dos destinos 

turísticos sustentáveis, assenta em quatro pilares da sustentabilidade: 

ambiental, social, cultural e económico. Estes estão em pé de igualdade e cada 

um contribui para o desenvolvimento dos restantes, na procura de um equilíbrio 

sistémico do destino turístico, devendo confluir na sua acção para os Objectivos 

do Desenvolvimento Sustentável, reduzindo as externalidades negativas da 

actividade nos territórios/comunidades. 

Lentamente, altera-se o paradigma. A sustentabilidade é cada vez menos 

encarada na sua componente ambiental, sendo criada uma estratégia de 

desenvolvimento holística na qual quatro áreas concorrem para o mesmo fim, 

sem que sejam subalternizadas ou alienadas, antes definidas estratégias de 

acção complementares e que concorrem para um mesmo fim. O pressuposto de 

que a defesa intransigente do ambiente como um fim, não é bom para o 

desenvolvimento das comunidades (pilar social e económico) começa a ganhar 

espaço junto aos decisores. Os territórios só terão a ganhar na medida em que 

se encontre um ponto de equilíbrio no qual o usufruto e protecção dos activos 

naturais e ambientais e a valorização dos activos culturais concorram para a 

geração de riqueza que beneficie a comunidade. 

 
Fig. 1: Fases do Processo de Certificação como Destino Turístico Sustentável5 

 

                                            
5 A página Baião Sustentável (https://baiaosustentavel.pt) faz uma divulgação de todos os 
aspetos relevantes deste processo, contendo ainda uma secção “Participe” para recolher 
contributos de todos para este projecto 
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O processo de benchmarking é a pedra de toque da certificação da norma 

EarthCheck, que deve ser integralmente registada numa plataforma digital 

desenvolvida para o efeito e que serve para posicionar os territórios nas doze 

áreas-chave de monitorização. Este passo assenta também num processo 

comparativo com os outros destinos certificados e na recolha e implementação 

de boas práticas internacionais seguidas pelos destinos certificados. O processo 

de autoavaliação e de avaliação comparativa é considerado como essencial à 

tomada de decisão dos destinos, escudado sob a forma «you can't manage what 

you don't measure» (EarthCheck, n.d.) 

Esta fase consiste na recolha de 42 indicadores nacionais e regionais, 

através de fontes como o INE, Pordata, Direção Geral de Energia, Águas do Norte, 

Resinorte, EDP, GNR, serviços municipais, entre outros, servindo para 

acompanhar o desempenho do município. Baseado na premissa de melhoria 

contínua deve existir uma avaliação e evolução de desempenho assente nos 

resultados obtidos nos anos anteriores. Esta acção de monitorizar e medir para 

intervir é uma estratégia preventiva e preditiva da evolução (e consequente 

impacto) que o turismo tem/terá num determinado território, pois «(…) the 

economic and environmental accounting and auditing of tourism development, 

and the dispersal of tourists to other areas can all play a part in mitigating the 

problema» (Fyall, 2019). Proteger os activos mais procurados e, 

simultaneamente, promover a visitação de outros activos menos trabalhados, 

bem como criar sinergias numa estratégia intermunicipal que permita a 

multiplicação de activos visitáveis pode contribuir para a reduzir a pressão da 

procura quando esta está concentrada em activos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Indicadores Produzidos no processo de Benchmarking 

 

O processo de benchmarking produzido, com recurso à recolha de dados 

para a produção dos indicadores, é depois validado por uma auditoria externa 

presencial, com recurso a um auditor internacional indicado pela entidade 

certificadora, que além de efectuar a validação dos dados carregados na 

▪ Água - Consumo de Água Potável, % Água reciclada/reutilizada 
▪ Resíduos - Resíduos enviados para Aterro, % Resíduos reciclados e/ou 
reutilizados  
▪ % Área de Conservação de Habitat e % Espaço Verde 
▪ % do orçamento municipal destinado à cultura  
▪ Energia e outros - Consumo de Energia, % Energia Verde, Emissões de 
Gases de Efeito de Estufa e Emissões Indirectas, Óxidos Nitrosos 
Produzidos, Dióxido de Enxofre Produzido, Material Particulado Produzido 
▪ Segurança no Destino - Taxa de Homicídios, Taxa de roubo, Taxa de 
Ofensas corporais. 
▪ Taxa de Desemprego (%) 
▪ Outros – Utilização de produtos de limpeza e pesticidas biodegradáveis, 
utilização de produtos de papel reciclado ou com ecolabel.  



Destinos turísticos sustentáveis: um factor de intervenção política e cívica… 

235 

plataforma, realiza um conjunto de visitas técnicas a infraestruturas-chave 

(postos de abastecimento de combustível, ETAR, ETA, parque eólico,…) assim 

como a activos turísticos (monumentos musealizados, áreas balneares, áreas 

protegidas,…). Deste conjunto de acções auditadas, resulta um relatório 

produzido no âmbito do processo de benchmarking e um outro no qual são 

identificadas as inconformidades detectadas no âmbito das visitas técnicas e 

que terão que ser corrigidas, mediante a apresentação de evidências, para 

revalidação da certificação6. 

Para o ano de 2022 foram identificados onze indicadores no nível da Linha 

de Base ou acima desta, apresentando-se como boas práticas em termos do 

universo dos destinos turísticos certificados, sendo, após divulgação, passíveis 

de transposição e adequação noutros espaços geográficos. Por sua vez, foram 

identificados seis indicadores abaixo da linha de base, sendo necessário definir 

no âmbito do Plano de Ação do destino Baião, um conjunto de medidas e acções 

a implementar por forma a permitir a melhoria do desempenho naquelas áreas. 

Desta forma, a acção do destino Baião assenta num princípio de melhorias 

contínuas (next level) devidamente mensuráveis do ponto de vista temporal, 

quantitativo e qualitativo. 
 

Acima ou na Linha de Base  Abaixo da Linha de Base 

Consumo de Energia, Emissões de Gases de 
Efeito de Estufa, Consumo de Água Potável, 
Óxidos Nitrosos Produzidos, Dióxido de Enxofre 
Produzido, Espaço Verde, Taxa de Homicídios e 
Taxa de Roubo, Áreas de Conservação de Habitat, 
Qualidade da Água, Poupança de Água. 
 

Quantidade de Resíduos Enviados para Aterro, 
Matéria Particulada Produzida, Taxa de Ofensas 
Corporais, Desemprego, Operações Turísticas 
Credenciadas e Classificação sobre uso de 
Produtos de Papel. 

 

Fig. 3: Conclusões do relatório de Benchmarking referente ao ano de 2022 

 

As melhorias têm como filosofia uma mais adequada distribuição do 

rendimento gerado pela actividade turística na comunidade, pois «scholars have 

already linked ecosystem degradation with declining profits and visitor 

satisfaction, nothing that the relationship between tourists and local natural and 

social assets is especially crucial for countries where tourism is a significant 

mechanism for GDP Growth» (Epler Wood et al., 2019), permitindo, assim a 

manutenção de elevados padrões ao nível da qualidade dos activos naturais e 

humanos com um mínimo de perda de autenticidade do destino de que a 

médio/longo prazo poderão ser responsáveis. 

                                            
6 Este processo é contínuo e a renovação da certificação ocorre anualmente sustentada no 
processo de benchmarking e nas auditorias presenciais, assim como na apresentação de 
evidências sempre que solicitadas: 1 a 4 anos - Certificação Prata; 5 a 9 anos - Certificação Ouro; 
10 a 14 anos - Certificação Platina; +15 anos - Certificação Master. 
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Da auditoria presencial a um conjunto de infraestruturas e activos 

turísticos foram detectadas cinco inconformidades em 2021 e duas no ano de 

2022. Para a renovação da certificação se efectivar, o destino tem três meses 

para corrigir as inconformidades maiores e até ao ano seguinte para proceder à 

correcção das menores. O diagnóstico que resulta deste processo permite a 

implementação de um conjunto de práticas e de metodologias de trabalho que 

permitam um desenvolvimento integrado do território do ponto de vista turístico 

com um enfoque muito forte no aumento da qualidade da actividade turística. 

 
Inconformidades 2021  Inconformidades 2022 

▪ Inclusão dos dados omissos sobre águas 
residuais de uma ETAR (inconformidade maior). 
▪ Inclusão de membros do sector privado e de 
outros stakeholders na “Green Team”. 
▪ Inclusão de uma lista de acções na Política de 
Sustentabilidade para promover o fair trade. 
▪ Inclusão de um plano na Política de 
Sustentabilidade para fazer face à sazonalidade 
no turismo. 
▪ Promoção de ações de sensibilização para a 
separação do lixo junto do comércio local, 
colocação de ecopontos no interior dos edifícios 
municipais entre outras medidas no âmbito dos 
RSU. 

▪ A ausência de revisão anual do Plano de Acção 
(inconformidade maior). 
▪ Deficiente acondicionamento dos produtos de 
limpeza nas piscinas municipais 
(inconformidade maior). 

 

Fig. 4: Inconformidades resultantes das auditorias técnicas 

 

O trabalho realizado permite a definição de um conjunto de projectos e 

acções âncora, consideradas estratégicas para a valorização turística e para o 

aumento da qualidade de vida dos residentes/território, colocando uma 

abordagem concreta na preservação do equilíbrio ambiental e humano, tendo 

como pano de fundo a necessidade de actuar na mitigação das alterações 

climáticas que se perfilam como uma ameaça nas actividades turísticas. O papel 

que o Estado e os executivos municipais têm ao nível da definição de estratégias 

de desenvolvimento nomeadamente em territórios de baixa densidade, no que 

respeita ao turismo «can contribute to improved planning outcomes in the future 

for destination areas, such as through public sector resource allocation to 

support sustainabletourism development objectives» (Shone et al., 2016, p. 22).  

São, por isso, cada vez mais os territórios que têm avançado com 

processos de certificação um pouco por todo o mundo, apostando num turismo 

de qualidade capaz de atrair turistas e visitantes exigentes, que buscam 

experiências autênticas em locais que evidenciem práticas sustentáveis entre o 

ambiente e as comunidades. 

Assim, com este processo, o município de Baião definiu uma linha de 

desenvolvimento económico no qual o turismo é um dos pilares essenciais na 

sua estratégia, e na qual os activos turísticos a mobilizar procuram a 

potenciação do seu capital natural e sócio-cultural. As respostas locais aos 
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desafios globais, “Think globally, act locally”, estarão sempre na base de um 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável, que permita um equilíbrio entre 

o turismo, como factor gerador de receitas, o ambiente e o bem-estar das 

comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Activos Turísticos Âncora a Desenvolver no Projecto de certificação (2021-
2030), Baião Scope Statement (2019, p. 5) 

 

Conclusão 

A pressão do turismo em vários territórios tem um duplo impacto. Por um 

lado, pode constituir um factor de risco a somar aos vários desafios que se 

colocam em termos das alterações climáticas, constituindo também um dos 

impactos visíveis do Antropoceno. Por outro lado, obriga a alterações na forma 

como os decisores devem gerir o recurso turismo, na busca de um equilíbrio 

entre o retorno financeiro e os impactos registados. O turismo não deve ser 

encarado unicamente como uma actividade geradora de lucro e/ou do 

desenvolvimento dos territórios e suas comunidades. Existem custos 

associados à actividade turística que impactam os activos turísticos naturais e 

culturais existentes, que importa quantificar no sentido de permitir a 

implementação de medidas de protecção e/ou de valorização desses mesmos 

activos. 

O carácter distintivo dos municípios está nos seus activos identitários. 

Muitos pertença de uma memória comum, fortemente enraizada na tradição e 

no tempo, conferem ou potenciam a originalidade e autenticidade do destino. A 

percepção trabalhada por um território é, muitas vezes, o principal capital que o 

destino tem. Se não forem introduzidos mecanismos de equilíbrio, o aumento da 

procura de um destino e/ou de um activo turístico pode diminuir a qualidade da 

experiência e, no limite, a degradação dos activos. Esta situação pode alterar a 

percepção da experiência que o turista tem do destino, conduzindo a uma perda 

de valor desse território. 
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As alterações climáticas têm o potencial de alterar muitos dos destinos 

turísticos. O aquecimento global promove a alteração ao nível do coberto vegetal 

e das florestas autóctones, impactando fortemente no capital natural e na 

alteração dos elementos distintivos dos territórios. Os planos de contingência 

face às alterações climáticas deverão contemplar os impactos que existirão ao 

nível do turismo.  

 Nesse sentido, a implementação de mecanismos de monitorização, 

reporte, previsão e intervenção tornam-se essenciais. Importa que os territórios 

com apetência turística, nas suas mais diversas escalas, adoptem estratégias 

integradas bem definidas de dinamização dos activos turísticos e da respectiva 

atracção de turistas, devidamente acompanhadas por planos de monitorização 

e de mecanismos de mitigação dos impactos da actividade sobre os activos, 

territórios e comunidades. Assim, será possível procurar equilíbrios e 

mecanismos de compensação sobre os impactos registados nos territórios 

destino turístico por via do retorno financeiro que o turismo deixa, por forma a 

garantir a continuidade de experiência turística o mais genuína possível, 

beneficiando a comunidade como um todo. 
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Abstract 
In this paper I discuss how the issue of climate change becomes a social phenomenon and a 
social object. This process follows the model of how the public comes to represent scientific 
issues in the course of discursive and media events. The process unfolds from communal forms 
of discourse through institutionalisation, uptake by mass media and political intervention to a 
reified discourse. The reified discourse, at the end, is characterised by ideological markers and 
by barring alternative voices. 
 
Keywords: Global warming; Climate change; Social objects; Representations; Communal 
discourse; Reified discourse. 
 
 
Resumo 
Neste artigo, discuto como a questão das mudanças climáticas se torna um fenómeno social e 
um objeto social. Esse processo segue o modelo de como o público chega a representar 
questões científicas no curso de eventos discursivos e mediáticos. O processo desenvolve-se a 
partir de formas comuns de discurso através da institucionalização, absorção pelos meios de 
comunicação social e intervenção política para um discurso reificado. O discurso reificado, no 
fim, é caracterizado por marcadores ideológicos e por barrar vozes alternativas. 
 
Palavras-chave: Aquecimento global; Alterações climáticas; Objetos sociais; Representações; 
Discurso comum; Discurso reificado. 

 

 

Constructing Social Objects 

Besides the destruction of the natural environment and the extinction of 

various species, Climate Change is an additional element supposedly defining 

the so-called Anthropocene. Thought as a geological epoch, the changes 

occurring in the Anthropocene unfold relatively fast compared to other geological 

processes. The present changes, though, are the consequence of the activities 

of a sentient and supposedly intelligent living being and the consequence of this 

beings cultural and economic evolution. Environmental destruction, species 

extinction and climate change are not the fault of the sentient and intelligent 

being itself; there is nothing to blame on the Humans themselves. They are just 

executing motivational, cognitive, and behavioural programs that they were 

designed for by natural evolution. Even the ethical despair that befalls some of 

these humans is based on evolution and probably shared by other Hominids. It 

may well be that individuals imagine to be and are factually in control of their 

short term fate. Any assumption, however, that humanity as an aggregate of self-
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interested collectives were in control of its fate is an arrogant presumption of the 

latest anthropocentrism; and perhaps even the term "Anthropocene" smacks of 

an exaggerated opinion that humans have of themselves. In any case it is easily 

forgotten that each geological epoch does not only have a beginning, but also an 

end; and it is a good idea to coin a name for an epoch in contrast to the 

characteristics of the features of the following epoch. Maybe these will be such 

that present day destruction will appear as negligibly small. 

Be it as it may, in this essay I want to contribute to the understanding of 

how climate change can be understood as a social construction and a social 

object. Social construction is the process of communication, discourse, overt 

behaviour and interaction, by which people jointly establish and elaborate the 

meaning and relevant attributes of physical things or imaginary issues. Social 

construction happens tacitly wherever people exist in groups and social objects 

are addressed unwittingly and/ or enacted automatically. It is the taken-for-

granted character of objects and issues populating social worlds that gives 

groups their sense of identity and belonging. Despite humans being biologically 

predisposed to interact with and change the structure of their cultural niche, the 

construction of social facts and social objects is not an action but it is people's 

doings when they enact their interests; social construction happens, it unfolds in 

the pattern and not by the goal of collective behaviour (Wagner, 1996; Wagner, 

1998). 

The resulting shared meaning and attached symbolism is demonstrated 

in how group members communicate about social objects and how they behave 

and interact with regard to them. In the case of imaginary constructions such as 

deities, justice, honour, and other abstract ideas, it is the mutual behaviour of 

group members that enacts the social object as a particular pattern of 

interrelationships. Even imaginary issues may have physical consequences 

through the concerted interactions of group members—for example, in 

contemporary systems of justice with their courts and prisons that are painfully 

physical, or in the consequences of an accusation of blasphemy in some Muslim 

cultures that may be equally painful. Groups and individuals experience social 

objects as extensions of their behaviour, as part of their thinking, and as 

mediating their relationship with others (Moscovici, 2008, p. 8).  

 

From Science to Communal Discourse  

A decade or so ago the term global warming addressed what is nowadays 

called climate change. Their associated discourse is a paradigmatic example of 

how scientific findings enter the public sphere and become social objects. The 

emergence of the social object "climate change" is characterized by at least three 

periods of a process called Collectove Symbolic Coping (Wagner et al,, 2002) that 

consists of: first, a scientific development and insight that carries relevance for 

daily life; second, a media process, agenda setting, and the associated public 
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discourse; and third, the uptake of the issue by politics, the ensuing 

institutionalization, and its reifying effect on public discourse. 

At the beginning there was a series of observations by climate scientists 

across the world, showing that after the medieval warm period and the 

subsequent “little ice age” until the nineteenth century the average global 

temperature appeared to rise in an unprecedented way since the 1950s due to 

mankind’s burning of fossil hydrocarbons. This fact alone might not have ignited 

the imagination of journalists was it not for a potentially bleak outlook on our 

daily quality of life in the decades to come. Once a useful catchphrase was found 

(Whitmarsh, 2009), the media set the agenda, and nongovernmental 

organizations (NGOs) and the general public engaged in an extended discourse 

about the causes and conceivable remedies for this development (Liu et al., 2008; 

Caillaud & Flick, 2013; Grundmann & Scott, 2014; Uzelgun & Castro, 2014; Castro, 

2015)1 (Figure 1).  

 
Figure 1: The scientific agreement. 

Retrieved from https://www.niemanlab.org/2021/08/why-good-graphics-are-
essential-for-reporting-on-climate-change 

 

This phase in the development of the discourse towards socialising an 

issue is characterized by a communal discourse in the public sphere where 

people dispute the existence or not and the human-made character of the 

phenomenon and where they are free to express their support or doubt. Both, 

believers and sceptics of global warming may engage in debate and accept each 

other’s arguments as justified and noteworthy.  

During this period the media engage in suggesting a variety of different images 

and metaphors in an attempt to capture the essential characteristics of the issue. 

                                            
1 In this paper I prefer to list citations in the chronological order of their publication years. 
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Given the fact that sections of society have also local media, the imagery may 

vary widely within a society. (Weingart et al., 2000; Wagner et al., 2002; Lorenzoni 

et al., 2006; Höijer, 2010; Moloney et al., 2014 ; Luke, 2015; Nerlich, 2015) (Figure 

2).  

 

 
 

Figure 2: Images and metaphors 

 

In fact, the existence of variety and discrepant beliefs is a necessary 

attribute of the type of communal discourse that characterises everyday social 

intercourse. Individuals are subjectively free to express whatever they desire as 

long as the discursive move by one actor is not limited by other actors. Therefore, 

in their expression each actor is bounded by the presence of others and by their 

precedent moves. The grammar or content-full structure that unfolds in this 

sequence of discursive moves can easily be seen to be equivalent to a communal 

setting where facts and issues are negotiated in a mutually negotiated way 

(Wagner et al., 2008). 
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Institutionalization and Reified Discourse  

An issue as important and threatening as global warming must rather 

sooner than later be taken up by politics and its national actors. As a global 

phenomenon, the issue was deemed relevant enough to set up international 

meetings and negotiate agreements (Jaspal & Nerlich, 2014). This phase of 

institutionalization by governance, international treaties, and the setup of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) marks the time when the 

discourse about the issue of global warming also changed its tone.  

While in the earlier communal form of discourse people were unrestricted 

in expressing their opinion, a step toward institutionalization marks the beginning 

of a reified discourse. In this period, the representation and its associated 

discourse were increasingly moulded according to the institutional definitions 

negotiated by the involved institutions, the United Nations and IPCC, the 

European Union, NGOs, national politics, and the media. The phenomenon, its 

human causes, the meteorological consequences, and anything that these things 

imply for humankind’s future became represented in discourse in a narrowing 

way, restricting diversity. This goes hand in hand with increasing hegemony of 

the dominant and “politically correct” representation (Jaspal et al., 2012; 

Callaghan & Augoustinos, 2013; Uzelgun & Castro, 2015). The social ideas of 

“global warming” and “climate change” finally became objectified as an 

institution.  

In this phase the majority of actors accepted the available evidence of 

climate change as convincing and sufficient. It was characteristic for this stage 

that the communal multiplicity of opinions and attitudes that is so significant for 

daily communication and conversation became eroded and replaced by a 

narrowly restricted discourse. It became increasingly difficult to express doubt in 

the phenomenon itself and in its human-made character in conversations without 

facing stiff resistance, such as “shit storms” in social media that any outspoken 

sceptic risked (Jaspal & Nerlich, 2014; Jaspal et al., 2015). This funnelling is a 

typical characteristic of reified discourse in the context of institutionalization 

processes (Wagner et al., 2008) and has been theorized as “semantic barriers” in 

disputes (Gillespie, 2008).  

In theoretical terms, the social object becomes a discursive truth and a 

fully objectified representation. It becomes an element of a group’s local world, a 

dominant fiduciary truth that is beyond doubt. In this situation, actors are no 

longer free to assert whatever they wish because even without any vested 

interests expressing ignorance or doubt is no longer warranted within one’s 

group and may be sanctioned (Habermas, 1985; Wagner & Hayes, 2005).  

 

The Role of Media  

It is the mass media and social internet media in modern societies that 

play a significant role in constructing a social object by taking up scientific and 
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technological advances. The media process accompanies and drives the public 

discourse about global warming, genetic engineering, and, more recently, 

synthetic biology as well as other social objects in the making to a certain extent. 

Genetic engineering, for example, gained prominence by years of media reporting 

and setting the agenda in Europe, where this technology met widespread 

resistance (Gaskell et al., 2011).  

Initially, during the stage of communal discourse, media experimented 

with metaphors and pictures that could function as an anchor for the basic idea 

of genetic engineering to varying degrees. Later, the media discourse converged 

to a few images and metaphors that often had to do with tomatoes as the 

quintessence of healthy looking natural food being “violated” by genetic 

manipulation (Wagner et al., 2002). This was when public opinion and attitudes 

converged towards an objectified representation of genetic engineering and 

synthetic biology that typically differed between social sectors and professions 

as is the case with global warming. Additionally, information derived from media 

reporting led to polarization between groups with different levels of involvement 

in the issue, and increased opinion certainty (Stamm et al., 2000; Olausson, 2009; 

Kronberger et al., 2012; Grundmann & Scott, 2014; Metag et al., 2015; Uzelgun & 

Castro, 2015).  

Hence, the two-stage process of collective symbolic coping with a new 

and potentially threatening phenomenon, that is, from the change of open-

minded and communal to a narrow and reified discourse, has its counterpart in 

the two stages of mass media reporting: the change from divergent images to 

converging on a few dominant images in media reports and pictorial illustrations 

that depict the objectified social object of “biotechnology.” In representations of 

Genetic Engineering, “genes” are seen as foreign to natural organisms and as 

potentially dangerous justifying rejection of the technology (Wagner et al., 2002). 

A similar parallelism between media depictions and subjective ideas and images 

was found for the issue of climate change (Smith & Joffe, 2012), illustrating the 

importance of the “short-circuit” between media reporting and the general 

public’s discourse.  

 

Conclusions 

The social object of climate change also emerged in a three-stage 

process: First as a scientific insight and loose uptake of the topic in a communal 

discourse that is driven by people's interests, second a complex and multi-

facetious process of media attention and the public's awareness of potentially 

negative consequences in daily life entailing a series of imaginations that capture 

the gist of what the public perceives as being climate change, and third the 

emergence of a style of discourse that can be called 'reified' and that is 

accompanied by political institutionalisation. This reified discourse imposes 
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limits upon what can be said and discussed in the public. In a certain way the 

reified discourse has the characteristics of an ideology. 

Nevertheless, there are always economic and political stakeholders with a 

vested interest in the status quo. If societal events challenge their potential 

profits they will resort to any means available to counter the collective consensus 

on social adaptation. Naturally, this is also the case in the issue of climate 

change. In the earlier stages of communal discourse it was possible to post an 

opposing opinion to climate change and its human causation without risking 

outright rejection. In the further development of reified climate change-related 

discourse, however, it became virtually impossible to take an oppositional stance 

without risking broad rejection and losing one's face. Hence, stakeholders 

switched their strategy and resorted to delaying the political and technological 

responses to ameliorate the consequences of climate change by fake 

information and deception (King et al., 2022). Such attempts at disruption are to 

be expected in societal processes and illustrate the gradual fading of the political 

power of carbon industry.  
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museus como vitrines de uma nova era 
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Adriano Carlos Moura (Instituto Federal Fluminense), Um estudo 
ecocrítico da poesia de Campos dos Goytacazes 
 

17h30 | Fim do 1º dia/End of the 1st day 
 
 

1 julho/July 
 

Panel “Risks in the Anthropocene” 
 
9h15 | Opening remarks/Palavras de abertura (UFP, room/sala Fernando 
Pessoa) 

 
Carmen Gonçalves & Orfeu Bertolami 

 
9h30 | Guest Speaker/Conferencista convidado (UFP, room/sala Fernando 
Pessoa): Filipe Duarte Santos (Lisbon University), Geoengenharia do Clima. 
Emissões Estratosféricas de Aerossóis 

 
Chair/Moderador(a): Orfeu Bertolami 

 
10h30 | Sessions/Sessões 
 

# V (UFP, /room/sala Fernando Pessoa) 
Chair/Moderador(a): Carmen Gonçalves 
 

Wolfgang Wagner (U. Tartu), “Climate Change” as a Social Object 
 

11h30 | Sessions/Sessões 
 

# VI (UFP, room/sala Fernando Pessoa) 
Chair/Moderador(a): Carmen Gonçalves 
 

Orfeu Bertolami (U. Porto), Where the Anthropocene leads us to? 
 
13h00 | Lunch/Almoço 
 
15h00 | Sessions/Sessões 
 

# VII (UFP, room/sala Fernando Pessoa) 
Chair/Moderador(a): Rui Paes Mendes 
 

Artur Sá (U. Trás-os-Montes e Alto Douro), Antropocénico – ser ou não 
ser um período geológico?. 
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16h00 | Guest Speaker/Conferencista convidado (UFP, room/sala Fernando 
Pessoa): Patrick Keys (Colorado State University), The future of Anthropocene 
risk 
 

Chair/Moderador(a): João Ribeiro Mendes 
 
18h00 | Cofee break/Pausa para café 
 
18h30 | Sessions/Sessões 
 

# VIII (UFP, room/sala Fernando Pessoa) 
Chair Cofee break: João Ribeiro Mendes 
 
Fernando Lopes Chaves (Chief Strategy Officer, Marsh Continental 
Europe), Eventos globais e a evolução das perceções de riscos globais 

 
 
19h30 | Fim do 2º dia/End of the 2nd day 
 
20h30 | Jantar social/Social dinner 
 
 

2 julho/July 
 
10h00 | Sessões/Sessions 
 

# IX (UFP, sala/room 1) 
Moderador(a)/Chair: Cláudia Toriz Ramos 
 

Cláudia Toriz Ramos (U. Fernando Pessoa), A governação global do 
ambiente: contributo para o debate sobre modelos multinível de 
governação 
 
Maria de Fátima Lima (Pontifícia U. Católica de Góias), O ecocriticismo 
de Lirismo rural, de Gilberto Mendonça Teles 
 
António Gaspar Cunha (U. Minho), Engenharia Climática: Poluir para 
Despoluir 
 
Daniel Buschmann (Slovak Academy of Sciences), Intercultural 
Philosophy for the Anthropocene: Can wu-wei serve as a guiding principle 
for contemporary environmental policy? 
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Panel “Risks in the Anthropocene” 

 
10h00 | Sessions/Sessões 
 

# X (UFP, sala/room Fernando Pessoa) 
Chair/Moderador(a): Petr Špecián 
 

Petr Špecián (Charles U. & Prague U. Economics and Business), 
Democracy and Anthropic Risk 

 
Agostino Cera (U. Ferrara), Responsibility as a risk: Towards an ethics 
for the Anthropocene 

 
Carmen Gonçalves (U. Porto), Resilient communities: A non-
catastrophic view to face risks in the Anthropocene 

 
João Mendes (U. Minho), Exploring the idea of an Anthropocene risk 
index 

 
 
13h30 | Encerramento do Encontro/Closing of the Meeting: 
 

Organização/Committee: Rui Paes Mendes & João Ribeiro Mendes 
 
14h00 | Verde de Honra/Verde wine tasting 
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CARTAZES DO EVENTO 
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FOTOS DO EVENTO 
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