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No capítulo IV da sua notável Encíclica sobre Ambiente e Ecologia – Lau‑
datio Si’  -, o Papa Francisco desenvolve de forma sistemática a sua conceção 
de “Ecologia integral”1. Como tantas vezes acontece na história do pensamento, 
a inovação não resulta da invenção gratuita de categorias e propostas teóricas, 
mas sim de uma sábia sedimentação e recomposição de materiais anteriores. 
Mantendo-se sempre num registo de cordialidade argumentativa, até mesmo 
nos momentos e linhas de demarcação, o Papa Francisco recusa a fragmen-
tação epistémica que em grande medida tem tornado a crise ambiental numa 
enorme realidade paradoxalmente invisível, até mesmo para muitas camadas 
da população mundial de elevada literacia. Com efeito, a crise ecológica tem 
sido vítima da clássica cisão entre as “duas culturas” (para usar a expressão 
de Charles Snow, numa célebre conferência de 1959)2. Para compreender a 
centralidade do desafio ontológico e civilizacional da crise ambiental, não a 
podemos deixar refém de nenhuma área específica do conhecimento. 

1. Um desafio que ultrapassa a nossa atual representação do mundo 

O ambiente não é propriedade da física ou da biologia, nem sequer das 
mais recentemente designadas ciências da Terra. O ambiente só poderá ser 
compreendido em todas as suas implicações se mobilizar os esforços de todos 
os domínios do conhecimento, da cultura e da organização social, incluindo 
as ciências sociais e humanas. 

1 Para uma análise mais detalhada da Encíclica: Viriato Soromenho -Marques, “Laudato si. 
A Poderosa fragilidade que liberta”, Chaves de Leitura para o Aprofundamento e Aplicação da 
Encíclica Louvado Sejas do Papa Francisco, Prior Velho, Edições Paulinas, 2015, pp. 3 -9.

2 Charles Percy Snow, The Two Cultures, with Introduction by Stefan Collini, Cambridge, 
Cambridge University Press, [1959], 2003.
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A crise ambiental envolve mudanças profundas operadas na face do 
planeta e no seu funcionamento interno, até a hipótese de uma nova época 
geológica, como é o caso da proposta do “Antropocénico”, avançada pelo 
Prémio Nobel da química, Paul Crutzen, e por E.F. Stoermer em 20003. 
Contudo, os desafios sociais exigem um compromisso por parte da economia, 
do direito, da psicologia, da sociologia, das ciências políticas, das artes, e de 
todos os olhares sobre o mundo humano. E é esse alargamento à esfera do 
humano que mais resistências e obstáculos enfrenta por parte daqueles que o 
deveriam abraçar. Não deixa de ser interessante que seja a teologia a chamar 
a atenção para o facto de que a crise ambiental é, na sua essência, uma crise 
ontológica, uma crise do ser em totalidade. A morada limite de onde, como 
humanidade, não temos linha de recuo. Nessa medida, a Laudato si’ significa 
o reencontro, de um modo mais central e intenso, da Igreja Católica com a 
mundividência franciscana do Cristianismo. Pertence ao fundador da Ordem 
Franciscana a única linha de leitura e ação cristã que, na Europa Ocidental, 
de acordo com Lynn White, Jr., escapou ao risco de desmesura na relação 
com a Criação e o mundo natural4.

A “ecologia integral” não consiste, por isso, apenas numa profunda alteração 
da relação dos saberes e das ciências na Academia – o que já seria imenso 
– indo muito para além disso. O que está em causa, usando a terminologia 
teológica apropriada, é a profunda compreensão da zona de incerteza em 
que mergulhou a integridade da própria Criação como Casa da Vida para a 
humanidade e todas as outras criaturas. Na panóplia de dimensões da crise 
ambiental e social global, o agravamento extraordinário, recente e esperado, da 
degradação climática, por motivos essencialmente imputáveis à acção humana 
(agora plenamente consciente da sua culpa, tenaz e reincidente), constitui a 
metonímica dos obstáculos que se opõem à viabilidade da “ecologia integral” 
se constituir como um verdadeiro ponto de viragem na história da nossa 
espécie. De seguida, veremos alguns dos obstáculos principais que em torno 
das alterações climáticas se conjugam para as transformar numa verdadeira 
crise ontológica, e nessa medida na maior ameaça à sobrevivência de seres 
humanos sobre a Terra em condições de dignidade.

3 Crutzen, P. J., and E. F. Stoermer (2000). “The ‘Anthropocene’”. Global Change Newsletter 
41: 17 -18. 

4 Lynn White Jr., “The historical roots of our Ecological Crisis”, Science, nº 155, 1967, 
pp. 1203 -1207.
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2. O obstáculo do ilusionismo político

No final da conferência climática de Paris (dezembro de 2015), o mais 
famoso e reconhecido dos cientistas das alterações climáticas, o norte -americano 
James hansen, considerava que o Acordo alcançado não passava de uma 
“farsa”5. quem se encontre envolvido há várias décadas em lutas ambientais 
só poderia aplaudir, sem reservas, os resultados da Conferência de Paris, se 
eles fossem um efetivo sucesso. Infelizmente, tal não é o caso. James hansen 
continua a ter razão por dois motivos principais.

Em primeiro lugar, só foi possível chegar a acordo na medida em que as 
conclusões de Paris são desprovidas de qualquer carácter vinculativo no que 
respeita às metas de mitigação dos países envolvidos (as medidas necessárias 
para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, responsáveis pelas 
alterações climáticas). Desta feita, o Acordo de Paris não tem uma natureza 
normativa e legal firme – ao contrário do que ocorria com o Protocolo de 
quioto, assinado em 1997, mas que apenas entrou fragilmente em vigor em 
2005  - sendo antes um apelo à simples boa vontade internacional. Acontece 
ainda que muitos dos líderes atualmente no ativo, já não o estarão em 2020, 
quando o Acordo entrará efetivamente em vigor. Para quem conheça, mi-
nimamente, o funcionamento normal da “mente política”, um acordo sem 
obrigações, e que ainda por cima, só vai entrar em vigor quando já não se 
tem responsabilidades executivas, é uma oportunidade para obter ganhos de 
reputação sem custos associados, que não poderia ser recusada...

A segunda razão é também fácil de compreender. Com a tendência para 
um longo período de preços baixos do crude (imposta entre 2014 e 2017, em 
particular, pela ambição geopolítica da Arábia Saudita, quer contra o Irão, 
quer contra a concorrência das energias renováveis e o petróleo e gás de xisto), 
os investimentos em sistemas energéticos e de produção mais sustentáveis 
será desprovido dos indispensáveis incentivos económicos. A última palavra 
será sempre a dos dados estatísticos. é de crer que, mais uma vez, as palavras 
irão para um sítio, e os atos correrão na direção oposta. Temos, contudo, o 
dever de não nos deixarmos dominar pelo pensamento mágico, como parece 
ter sido o caso no final da reunião de Paris, onde até lágrimas correram pelas 

5 James hansen, “Interview to Oliver Milman from The Guardian: Ex -Nasa scientist: 30 
years on, world is failing ‘miserably’ to address climate change”, The Guardian, 19 June 2018. https://
www.theguardian.com/environment/2018/jun/19/james -hansen -nasa -scientist -climate -change-
-warning [15 07 2018].
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faces. Esperemos que os próximos anos não nos revelem que as razões para 
chorar eram completamente de outra natureza.

3. O obstáculo da restrição à verdade científica nos relatórios do IPCC 

O debate sobre as alterações climáticas está politicamente contaminado 
num sentido diverso daquele que é muitas vezes apregoado nos meios de 
comunicação social e nas redes informais. Não se trata apenas das conhecidas 
campanhas de desinformação e “fake news” financiadas por sectores econó-
micos ligados à exploração de carvão, petróleo e outros combustíveis fósseis, 
tentando denegrir os resultados da pesquisa científica, e a honorabilidade dos 
próprios cientistas. O problema é mais fundo, residindo no próprio desenho 
da principal organização responsável pela produção de relatórios globais; 
o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla 
inglesa), que reúne no âmbito da Organização Meteorológica Mundial, o 
mesmo é dizer, das Nações Unidas. Os relatórios do IPCC integram dois 
defeitos estruturais, que têm afetado os resultados e deformado a perspetiva 
com que olhamos para o que está em causa. O primeiro consiste no carácter 
compósito do próprio IPCC, que agrega uma variedade significativa de 
atores políticos, económicos e institucionais. Isso significa que os dados da 
investigação científica propriamente dita nunca são publicados na sua fria 
nudez, mas sim depois de um longo e refinado processamento da informação, 
efetuado na lógica típica da ONU, de consensualização sucessiva e arduamente 
debatida dos textos a aprovar. O segundo defeito estrutural encontra -se no 
próprio horizonte temporal muito curto. é claro que para a maioria dos 
regedores políticos e patrões da indústria e da finança, o ano de referência 
de 2100 situa -se quase no infinito. Mas, no plano objetivo e científico, 2100 
é já amanhã. Se não ocorrer nenhuma catástrofe, alguns dos nossos filhos, e 
seguramente os nossos netos ainda poderão estar vivos nessa data. 

A combinação dessas duas limitações de formatação ficou bem patente 
com a recente publicação de um artigo na revista Nature Geoscience6. De 
facto, os dois defeitos do IPCC tendem a amaciar os resultados dos relatórios 
da ONU sobre clima, e criam uma espécie de corte histórico, como se o que 

6 hubertus Fischer et alia, “Palaeoclimate constraints on the impact of 2 °C anthropogenic 
warming and beyond”, Nature Geoscience, Published: 25 June 2018. https://www.nature.com/
articles/s41561 -018 -0146 -0 [07 07 2018].
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se passasse depois de 2100 não fosse relevante. O artigo em causa, resultante 
da investigação de cientistas de 17 países, limita -se a deixar o conhecimento 
científico trabalhar sem limitações artificiais. Não é o primeiro trabalho desta 
natureza. Ainda há uns anos, James hansen e colegas publicaram um estudo 
que seguia as mesmas pisadas, a saber, analisar os paleoclimas (climas do 
passado) onde se registava uma temperatura média tão ou mais elevada do que 
a atual. Nos últimos 3,3 milhões de anos esses períodos foram três: o Ótimo do 
holoceno Médio (entre 9000 e 5000 anos antes do tempo presente); o último 
período interglacial (entre 129 000 e 116 000 anos atrás); e o Ótimo do Plioceno 
Médio (entre 3,3 e 3 milhões de anos atrás). O que sabemos desses períodos 
é recolhido através de inúmeras vias de pesquisa que, cruzadas, permitem 
diminuir a margem de erro. Ora, neste estudo, liderado por hubertus Fischer, 
da Universidade de Berna, e sem a camisa -de -forças das regras do IPCC, a 
história continua mesmo depois de 2100. Combinando o método analógico 
com o princípio da causalidade, o que poderemos esperar em matéria de 
alterações climáticas, mesmo se a temperatura média não aumentar mais do 
que 1,5ºC -2ºC (o que é quase totalmente improvável), é uma radical mudança 
das condições de habitabilidade da Terra para os próximos séculos e milénios. 
Mesmo que o degelo da criosfera possa ser limitado, isto é, não se entre numa 
situação de não retorno e tipping ‑point, o nível médio do mar (NMM) poderá 
estabilizar, dentro de séculos, seis metros acima do nível atual…

4. O obstáculo da falta de coragem para “pensar o impensável”

Foi em 1504 que o artista holandês, hieronymus Bosch, pintou o seu 
extraordinário tríptico “O Jardim das Delícias”, patente no Museu do Prado, 
que funciona hoje como uma espécie de premonição do que pode suceder à 
humanidade, desta vez num futuro muito próximo. Em 2016, Leonardo DiCa-
prio, autor do notável documentário sobre o perigo das alterações climáticas, 
“Before the Flood”, confidenciava que essa obra de Bosch, pendurada na 
parede do seu quarto de criança, invadia -lhe o espírito nos momentos de maior 
preocupação. Também o autor destas linhas, num livro de 2008, se referiu 
a Bosch. Num mundo em que os Estados e os povos procurassem enfrentar 
sozinhos  - como parece pretender agora o presidente Donald Trump  - as 
alterações climáticas. Nesse caso tão horrível como verosímil, entraríamos 
numa época sombria sem paralelo na história humana: “O abismo ontológico, 
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de um mundo a mudar a olhos vistos, a tornar -se cada vez mais hostil para 
a vida humana, com o passar dos anos daria lugar a uma crise moral sem 
paralelo na memória dos homens. Um Inferno moral pior do que as visões 
de Dante, ou os quadros de hieronymus Bosch!7”.

é impossível não voltar a experimentar as visões de Bosch ao ler um 
importante artigo de David Wallace -Wells, publicado em 9 de julho de 2017, 
na revista New York Magazine, sob o título “The Uninhabitable Earth”8. 
O artigo recolhe os resultados das leituras e das conversas do autor sobre os 
últimos conhecimentos obtidos no domínio das ciências climáticas. Tal como 
seria de esperar, a realidade é muito pior do que aquilo que os relatórios e 
artigos revelam. Muitos investigadores são motivados por um escrúpulo, uma 
“reticência científica”, que os levam a moderar a linguagem e a fazer reserva 
de algumas teses, sempre à espera de uma prova mais forte. Só que os dados 
empíricos demonstram que o perigo é uma realidade e que a velocidade dos 
seus indicadores está a acelerar num ritmo vertiginoso. O colapso sistémico 
do ambiente e do clima pode tornar inabitáveis largas regiões do planeta já 
nos próximos anos e décadas, abrindo caminho para uma luta selvagem pela 
sobrevivência. Isso, aliás, já está a suceder em largas zonas do Médio -Oriente. 
A guerra da Síria é também intensificada pela vulnerabilidade ecológica do 
território que serve de campo de batalha. Como o foi também o caso dos 
massacres no ruanda, em 1994, ou da guerra interminável no Sudão meridional.

Portugal está a sentir na carne a mudança climática. Em 1981, uma onda de 
calor era uma raridade. hoje é o novo normal. Em todos os estudos, Portugal 
está no pior canto geográfico da Europa para enfrentar o futuro. há mesmo 
cenários que antecipam conflitos na Europa para evitar ondas de refugiados 
da Península Ibérica para o Norte da Europa! quem julga que a discussão 
do pacote de leis sobre floresta – depois da hecatombe incendiária de 2017 
 - é um assunto para aprovar e esquecer ainda não percebeu nada. hoje, a 
proteção do território e a adaptação do país às alterações climáticas que já 
não podem ser evitadas (mesmo uma subida “moderada” da temperatura de 
2 graus centígrados vai lançar o mundo num estado de emergência durante 

7 Viriato Soromenho -Marques, O Regresso da América. Que futuro depois do Império?, 
Lisboa, Esfera do Caos, 2008, pp. 139 -140.

8 David Wallace -Wells, “The Uninhabitable Earth”, New York Magazine, July 9, 2017, 
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate -change -earth -too -hot -for -humans -annotated.
html [29 07 2017].
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um longo e indeterminado período) devem constituir o fulcro de coordenação 
das políticas públicas nacionais, europeias e globais. Portugal deveria fazer 
tudo, começando por dar exemplo pela sua ação política, para uma resposta de 
cooperação compulsória na Europa e no Mundo ao desafio da crise ambiental e 
das alterações climáticas. Não podemos deixar de começar por arrumar a casa.

5.  O obstáculo do controlo da investigação científica pela lógica e 
interesses do poder dos Estados e do lucro dos mercados

há uma pequena história verdadeira que escandaliza os jovens estudiosos 
de ecologia e ambiente: o modo como se iniciou uma métrica rigorosa da 
concentração de dióxido de carbono na atmosfera da Terra. As primeiras 
medições rigorosas são da responsabilidade de um então jovem doutorado 
em química, Charles Keeling (1928 -2005)9. As razões do quase escândalo 
têm várias fontes, de onde destaco duas. Em primeiro lugar, o contraste entre 
os escassos meios dedicados a essa medição – quase totalmente dependente 
da paixão e do talento de Keeling para ser pioneiro nessa tarefa de interesse 
crucial para humanidade – e os milhares de milhões de dólares e milhares 
de cientistas colocados à disposição dos projetos de Big Science, orientados 
para fins militares (em que sobressai o Projeto Manhattan que garantiu aos 
EUA terem sido os primeiros a fabricar e a usar a bomba atómica) ou objetivos 
comerciais de grandes empresas. Em segundo lugar, o abismo entre o consi-
derável conhecimento teórico já adquirido em matéria de atmosfera e clima 
na década de 1950, por um lado, e o absoluto desinteresse manifestado pelos 
Estados e esmagadora maioria das comunidades científicas pelo conhecimento 
objetivo do estado real do Planeta no que diz respeito às concentrações de 
dióxido de carbono e da sua previsível curva de crescimento no tempo.

Desde 1827 que, devido a Jean Baptiste -Fourier, sabemos da existência 
do extraordinário fenómeno do efeito de estufa (sem o qual em vez da atual 
amena temperatura média de 14º C, a temperatura média terrestre seria de 
 -18ºC!). Por seu turno, John Tyndall, no final da década de 1850, conseguiu 
provar a ausência de contributo para esse efeito dos gases esmagadoramente 
presentes na nossa atmosfera, a saber, o azoto e o oxigénio. Ficámos a conhecer 
que são gases quase residuais, aqueles que induzem o efeito de estufa, como 

9 Jonathan Weiner, Os próximos 100 Anos, traduzido do inglês por Maria goes e revisto por 
A.M. galopim de Carvalho, Lisboa, gradiva, 1991, pp. 45 -60.
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é o caso, entre outros, do dióxido de carbono, do metano, e do muitas vezes 
esquecido vapor de água. Ainda no século XIX, o químico sueco Svante 
Arrhenius estimou (em 1896) aquilo que hoje é da ordem da evidência: como 
estamos “a evaporar as nossas minas de carvão”, sendo provável que, em caso 
de duplicação da concentração do dióxido de carbono, a temperatura média 
pudesse aumentar cerca de 5ºC. Está aqui o ponto crítico das atuais alterações 
climáticas antropogénicas: elas são induzidas pela ação humana, não por 
variações naturais como as que foram estudadas por Milutin Milankovitch 
(1930). Na medida em que o nosso consumo exponencial de carvão, petróleo, 
gás natural, e agora, combustíveis fósseis não convencionais, como o gás e 
o petróleo de xisto, aumenta a concentração de gases com efeito de estufa de 
modo crescente, o risco de escalada incontrolável do efeito de estufa aumenta 
de modo correspondente.

Tudo isto já se sabia em julho de 1957, quando se iniciou o Ano geofísico 
Internacional (que terminaria em 31 de dezembro de 1958). Contudo, na 
festa do consumismo e no otimismo tecnológico dos “30 gloriosos anos” 
de crescimento imparável, ninguém queria pensar nos custos da orgia em 
marcha. Foram alguns escassos milhares de dólares, e um convite de roger 
revelle, um famoso oceanógrafo pioneiro do estudo do impacte das alterações 
climáticas sobre os mares, que permitiram levar Charles Keeling a realizar o 
seu bastante solitário trabalho de desenvolvimento de instrumentos e técnicas 
de medição do dióxido de carbono, que hoje se transformaram em padrão 
universal. Em 1958, quando Keeling fez a primeira medição, o valor da 
concentração era de 313 ppmv (partes por milhão de volume de dióxido de 
carbono na atmosfera). Duzentos anos antes, a concentração rondava as 275 
ppmv. Em 1988, esse parâmetro tinha subido para 350 ppmv. Em janeiro de 
2018 batia no limiar das 408 ppmv. Estava descoberta a “curva de Keeling”. 
Isto é: temos um crescimento verdadeiramente exponencial das concentrações 
de CO2: Em 200 anos (de 1758 para 1958) a concentração aumentou 38 ppmv. 
Em contrapartida, apenas nos últimos 60 anos, a concentração cresceu mais 
95 ppmv! Será preciso recuar milhões de anos, muito antes da entrada da 
humanidade na história do Planeta, para encontrarmos valores semelhantes. Os 
jovens estudantes de ciência têm razões para ficarem chocados e dececionados. 
Apesar da brutal capacidade acumulada de investigação e de tecnologia, a 
liderança política e económica da humanidade não parece muito preocupada 
com o deserto em que estamos sistematicamente a transformar o futuro para 
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as próximas gerações. E para o saber ou para o confirmar não é preciso nada 
de muito complicado. Basta estar atento à realidade. A curva de Keeling, essa 
descoberta de um génio individual, é uma bofetada na irresponsabilidade 
organizada a que chamamos “civilização tecnológica”.

6.  O obstáculo da indigência ética dominante perante o perigo cada 
vez mais evidente

Um artigo de Jeffrey D. Sachs, publicado no Project Syndicate em 2 
de agosto de 2018, intitulava -se, significativamente: “Agora Somos Todos 
refugiados Ambientais”10. Para os milhares de portugueses que são familiares 
dos mortos dos incêndios rurais de 2017, e para as centenas que perderam 
casa, ou emprego, para todos os evacuados dos incêndios de 2018, esse título, 
longe de ser alarmista, é apenas a descrição do seu presente, e do futuro de 
muitas dezenas e centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. quando 
a temperatura ultrapassa 40ºC não há nenhum sistema de combate a incêndios 
rurais que funcione. Monchique, que ardeu quase completamente em julho 
de 2018, estava no mapa das calamidades futuras previsíveis há vários anos. 
A enormidade caótica do seu desordenamento florestal compacto, com as 
massas gigantescas dos eucaliptos que se tornaram dominantes na paisagem 
florestal portuguesa, tornava inevitável a tragédia. Talvez nos devamos inspirar 
na aviação de combate sueca, que usou mísseis para deter o avanço das chamas 
em manchas imensas de resinosas… Na verdade, Portugal capitulou perante 
uma guerra estival perpétua, com as suas baixas humanas e perdas materiais. 
Nada mudará enquanto não começarmos a arrancar do solo as espécies 
invasoras que alimentam os lucros privados e socializam os prejuízos. Seja 
como for, temos tarefa para mais de duas décadas, isto se houver coragem 
para a mudança radical e imprescindível que se torna imperativo, moral e 
politicamente, realizar.

Mas as coisas são muito mais complexas. No dia 7 de agosto de 2018 foi 
publicado um novo e importante artigo científico na revista da Academia das 

10 Jeffrey D. Sachs, “We Are All Climate refugees Now”, Project Syndicate, Aug 2, 2018. 
https://www.project -syndicate.org/commentary/climate -change -disaster -in -the -making -by -jeffrey -d-
-sachs -2018 -08[15 08 2018]. 
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Ciências dos EUA (PNAS)11. Will Steffen, liderando uma equipa internacional 
de prestigiados cientistas do Sistema Terra (Earth System), aponta para um 
agravamento da situação climática do planeta. A análise de nova informação, 
a afinação dos métodos e técnicas de trabalho, permitem antecipar que mesmo 
com uma subida média da temperatura à superfície do planeta não superior a 
2º C, poderão ser ultrapassados os níveis de resiliência de alguns ecossistemas. 
Isso significaria que a retroação positiva (os efeitos que acentuam o impacto 
das causas) em muitas áreas do planeta irá fazer acelerar enormemente o 
processo de mudança climática. Existe uma forte probabilidade de, nas 
próximas décadas, entrarmos numa deriva descontrolada, sem retorno, que 
poderá transformar a Terra numa estufa gigantesca (Hothouse Earth).

Para quem queira mergulhar na história recente desta tragédia não se pode 
evitar a leitura de um longo artigo de Nathaniel rich, publicado no New York 
Times de 1 de agosto de 2018, sobre os primórdios da política climática nos 
EUA12. O artigo concentra -se, numa narrativa rigorosa, mas intensamente 
dramática, sobre a década de 1979 a 1989, no período entre os presidentes 
Jimmy Carter e george W. Bush. O articulista defende a polémica tese de 
que, nessa altura, se esteve perto de chegar a um acordo político, que teria 
transformado os EUA no líder da transição energética e permitido evitar 
as consequências mais negativas das alterações climáticas, que hoje já não 
podem ser revertidas. é uma história com heróis (rafe Pomerance, gordon 
MacDonald, James hansen…) e vilões (henry Shaw, John Sununu, george 
W. Bush…). 1988 constituiu um marco de viragem. Nesse ano, as grandes 
petrolíferas criaram uma coligação de inimigos mortais de todas as leis federais 
contra alterações climáticas, contratando “cientistas” mercenários, comprando 
políticos, desacreditando a pesquisa científica, semeando mentiras e gerando 
desconfiança e ceticismo num público pouco esclarecido e desprovido, muitas 
vezes, de qualquer capacidade de análise crítica. 

Trinta anos depois chegámos a Trump e à miséria de uma democracia 
norte -americana onde os plutocratas são representados pelos cleptocratas 
sentados no Congresso. Não será improvável que nos próximos anos e décadas 

11 Will Steffen et allia, “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene”, PNAS 
(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Sates of America), published ahead 
of print August 6, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115 [11 08 2018].

12 Nathaniel rich, “Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change”, August 
1, 2018, The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/01/magazine/climate-
-change -losing -earth.html?emc=edit_th_180805&nl=todaysheadlines&nlid=220927 [07 08 2018]
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o estupor dos milhares de vítimas das alterações climáticas nos EUA se venha 
a transformar progressivamente em raiva. E, como sempre ocorre nos EUA, 
a raiva transformar -se -á em violência. O terrorismo climático em curso não 
deixará todos os seus promotores sem uma dura resposta por parte das vítimas 
desesperadas que não queiram sofrer sozinhas. A bacanal do crescimento 
desmesurado dos lucros, na ausência de milagre, desaguará na barbárie.

7.  Da justificação de Deus ao ajuste definitivo de contas da humani-
dade com o seu destino

Importa ganhar distância crítica para aquilatarmos a gravidade e seriedade 
do que está em causa na crise planetária que levou o Papa Francisco a retomar 
o espírito e a letra de Francisco de Assis. Em 6 de janeiro de 1710, Leibniz 
escrevia ao padre Des Bosses explicando o objetivo de uma obra acabada de 
ser redigida, onde pela primeira vez se introduzia o conceito de “teodiceia”:

“A minha intenção foi a de chamar teodiceia a essa própria doutrina (…) de 
tal modo que a teodiceia seja a doutrina do direito e da justiça de Deus (Mon 
intention a été d’appeler théodicée la doctrine elle ‑même [...] de telle sorte 
que la théodicée soit la doctrine du droit et de la justice de Dieu.).13

O que estava em causa no texto de Leibniz, e em todo o debate filosófico 
europeu sobre teodiceia e otimismo na primeira metade do século XVIII, era a 
tarefa ingenuamente arrogante  - que só a disciplina kantiana da filosofia crítica 
iria humilhar definitivamente – de tentar defender Deus contra as acusações 
que contra Ele se poderiam erguer devido à existência de diferentes moda-
lidades de mal no mundo14. Em dois séculos e meio de furiosa modernidade 
tecnocientífica, acentuada no grande festim, perpassado pelo fogo e fúria 
da delapidação consumista dos recursos naturais e das suas fontes de vida, 
revelou -se, sem máscaras, o pior da nossa humanidade. Pela avidez e pela 
arrogância, pela ambição e pela vileza, causámos danos permanentes no delicado 
software do Sistema Terra, que é um conceito cuja realidade é desconhecida 

13 Carta de Leibniz ao padre Des Bosses, de 6 de Janeiro de 1710: Leibniz, Die philosophischen 
Schriften (reimpressão da edição de Berlim, 1875), edição de C. J. gerhardt, hildesheim/New York, 
georg Olms, 1978, vol. II, p. 428.

14 Sobre o debate Setecentista em torno da teodiceia e do otimismo: Viriato Soromenho-
-Marques, Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Lisboa, Edições Colibri, 1998, pp. 151 -172.
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pela maioria da nossa espécie, incluindo a incompetente “elite” que manda 
no mundo. Visto na ótica do tempo longo e dos interesses daqueles que ainda 
não nasceram, a vertigem violenta de guerra e crescimento exclusivamente 
material e entrópico das sucessivas revoluções industriais foi um banquete 
para poucos, que vai ser pago por todos ao longo dos próximos séculos, 
onde a proteção civil e a defesa contra calamidades serão, provavelmente, 
as principais políticas públicas das sociedades que conseguirem resistir. As 
dívidas ontológicas são pagas até ao fim. Sem reestruturação, moratórias, ou 
baixa de juros. As sombras sinistras projectadas sobre o nosso futuro comum 
indicam que este não é o tempo da teodiceia. Não é Deus que precisa de 
ser justificado, mas sim o homem. A época do Antropocénico será também 
dominada pela magna questão da Antropodiceia: saber se ainda haverá lugar 
neste planeta, devastado pelo mal da nossa ganância e desmesura, para a 
existência humana em condições de dignidade.


