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Vocação da filosofia: algumas 
formulações 

1. Pensar o Ser em totalidade, nos seus múltiplos 
modos, nos seus fundamentos. 

2. Estabelecer a articulação entre o Ser e o 
Pensar. 

3. Perceber a historicidade do Ser e do Pensar (O 
Ser e o Tempo). 

4. Unir o interesse teórico e prático da razão 
numa resposta à pergunta sobre a essência da 
humanidade. 
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Será possível uma dinâmica de equilíbrio 
nas nossas sociedades? 

A grande questão para Bertrand Russell: “Can a 
Scientific Society be stable?” (1949). 

 Três enigmas no caminho: População, Guerra e 
Ambiente:  

 “Tanto a indústria como a agricultura de um modo 
continuamente crescente, estão a ser desenvolvidas 
por vias que esgotam o capital mundial de recursos 
naturais” (Both industry and agriculture to a continually increasing 

degree, are carried on in ways that waste the world’s capital of natural 
resources.) (p. 111). 
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As difíceis respostas das 
“comunidades” Filosóficas 

• “All the philosophical schools – in particular 
Aristotelianism, Thomism, Kantianism, 
Hegelianism, dialectical materialism, positivism, 
pragmatism, intuicionism, phenomenology, and 
linguistic philosophy – are in ruins (…) We must 
rethink it not only correctly but also on a large 
scale.” (Mario Bunge, Philosophy in Crisis. The Need 
for Reconstruction, NY, Prometheus Books, 2001, p. 
224.  
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Estaremos a viver numa “Era 
Palimpsesto”? 

 

 

 

Demasiado ruídos semânticos. 

 A abundância de ícones e símbolos aumenta 
ainda mais a urgência de estabelecer 
prioridades. 

www.viriatosoromenho-marques.com 7 7 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Codex_ephremi.jpg


Qual é a maior diferença entre as duas maiores 
crises do último século? 

Uma crise maior do que a de 1929…: 
“Nature still offers her bounty” 
(Roosevelt, 4 de Março de 1933)? 

“My country is going to disappear under 
water…”, Mr. Anote Tong, Presidente da 
República do Kiribati , New Delhi, 
05.02.2009. 
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In the dawn or in the sunset? (W. Turner, 1838) 
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“A Era do Antropoceno”, proposta por Paul 
Crutzen em 2000. 

• “Determinar uma data mais específica para a 
alvorada do “antropoceno” parece algo 
arbitrário, mas nós propomos a segunda parte 
do século XVIII, embora tenhamos consciência 
de que propostas alternativas podem ser 
realizadas (algumas podem mesmo incluir todo 
o holoceno). Contudo, nós propomos esta 
datação porque nos últimos dois séculos os 
efeitos globais da actividade humana tornaram-
se claramente notórios.” 

• Crutzen, P. J., and E. F. Stoermer (2000). "The 
'Anthropocene'". Global Change Newsletter 41: 17–
18.  
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Texto original de Paul Crutzen  

• “To assign a more specific date to the 
onset of the 'anthropocene" seems 
somewhat arbitrary, but we propose the 
latter part of the 18th century, although we 
are aware that alternative proposals can 
be made (some may even want to include 
the entire holocene). However, we choose 
this date because, during the past two 
centuries, the global effects of human 
activities have become clearly noticeable.” 

• Crutzen, P. J., and E. F. Stoermer (2000). "The 'Anthropocene'". Global 
Change Newsletter 41: 17–18.  
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A Grande Aceleração (1) 
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A Grande Aceleração (2) 
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Grande Aceleração (3) 
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A Grande Aceleração (4) 
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Dimensões da crise do ambiente 

• >Dimensão planetária 

• >Irreversibilidade 

• >Aceleração acumulativa no tempo 

• >Descontrolo político e institucional 

crescente 

• >Entropia versus complexificação 
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A Antecipação filosófica da proposta 
de Paul Crutzen 

• “A partir do momento em que iniciámos processos 
naturais por nossa conta – e a cisão do átomo é um 
processo natural fabricado desse tipo – nós não só 
aumentámos o nosso poder sobre a natureza (…) 
mas pela primeira vez trouxemos a natureza para o 
mundo humano como tal e obliterámos as barreiras 
defensivas entre os elementos naturais e o artifício 
humano pelas quais todas as anteriores civilizações 
humanas se encontravam protegidas” Hannah 
Arendt 

www.viriatosoromenho-marques.com 17 



Texto original de Hannah Arendt 

“The moment we started natural processes of our own 
– and splitting the atom is precisely such a man-
made natural process – we not only incresead our 
power over nature (..) but for the first time have 
taken nature into the human world as such and 
obliterated the defensive boundaries between 
natural elements and the human artifice by which all 
previous civilizations were hedged in.” (H. Arendt, 
“Concept of History”: 1961, 60). 
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Alterações climáticas… 

• Roy Woodbridge, The Next World War. Tribes, 
Cities, Nations and Ecological Decline, Toronto, 
University of Toronto Press, 2004; 

• Jared Diamond, Collapse: How Societies 
Choose to Fail or Succeed, New York, Viking 
Penguin, 2004; 

• James Howard Kunstler, The Long Emergency – 
Surviving the Converging Catastrophes of the 
Twenty-First Century, New York, Grove/Atlantic, 
Inc., 2005; 
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…fazem a diferença… 

• James Lovelock, The Revenge of Gaia. 
Why the Earth is Fighting Back – and How 
We Can Still Save Humanity, London, 
Penguin Books, 2007; 

• Thomas Homer-Dixon, The Upside of 
Down, Toronto, Vintage Canada, 2006; 

• Mark Linas, Six Degrees [2007], London, 
Harper Collins, 2008; 
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…em direcção ao “síndroma de Vénus” 
(Venus syndrome) 

• “(…) Eu cheguei à conclusão de que se 

queimarmos todas as reservas de petróleo, de gás 

e de carvão, existe uma probabilidade substancial 

de iniciarmos um processo descontrolado de efeito 

de estufa (…) Eu acredito que o síndroma de Vénus 

é absolutamente certo.”, James Hansen, 2009, p.236. 
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Alterações Climáticas e não só… 

• Mudanças de natureza antropogénica. 

• 1750: 270-280 ppmv de CO2. 

• Maio de 2008: 387 ppmv de C02. 

• 31 Maio 2020: 416, 94 ppmv de CO2 

• O marco dos 2.ºC e a inércia do sistema. 

• Pandemia de Covid-19. Um ultrapassar de 
“tipping point” na crise da biodiversidade? 
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 Avoiding “Hothouse Earth”... A daunting task to 
be performed 
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Uma perspectiva filosófica  a partir da 
política: quais são os principais 

obstáculos que criam cegueira nas 
relações entre política e ciência? 

 

www.viriatosoromenho-marques.com 24 24 



Poderemos falar numa teoria cíclica da  

política internacional de ambiente? 

• 1962-1973> I ciclo. 1.º de crescimento. 

• 1974-1983>II ciclo. 1.º de declínio. 

• 1984-1997>III ciclo. 2.º de crescimento. 

• 1998-2007>IV ciclo. 2.º de declínio. 

• 2007…O que é que está a acontecer? 

Ver: V. Soromenho-Marques, “Globalisation, Risk 
and International Environmental Policy”, 2003.  
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Não é possível discutir Alterações Climáticas 
num telejornal… 

• “Existem também ídolos formado pelo 

relacionamento e associação dos homens uns com 

os outros, que eu designo como ídolos do mercado 
[idola fori], devido ao comércio e parcerias que os 

homens aí realizam. Pois é através do discurso que 

os homens se associam, e as palavras são 

impostas de acordo com a apreensão do vulgo. 

Consequentemente, a má e inadequada escolha de 

palavras impede, surpreendentemente, o 

entendimento.”, F. Bacon (1620) 

 

www.viriatosoromenho-marques.com 26 



Texto inglês de Francis Bacon 

• “There are also Idols formed by the intercourse 
and association of men with each other, which I 
call Idols of the Market-place, on account of the 
commerce and consort of men there. For it is by 
discourse that men associate, and words are 
imposed according to the apprehension of the 
vulgar. And therefore the ill and unfit choice of 
words wonderfully obstructs the understanding.” 

Francis Bacon, the New Organon (or True Directions for the 
Interpretation of Nature)[1620] , Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000. 
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Será que a verdade factual importa 
verdadeiramente? 

• “Será que faz parte da essência 
da verdade ser impotente e da 
própria essência do poder ser 
enganadora? (Is it of the very essence of 
truth to be impotent and of the very essence of 
power to be deceitful? 228/237).  

• ARENDT, Hannah, ”Truth and Politics”, Between 
Past and Future. Eight Exercises in Political 
Thought, New York, Penguin Books USA Inc., 
[1961] 1993, pp. 227-264. 
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Os interesses instalados contra a verdade, ou 
uma antiga realidade… 

• “Pois não duvido que, se acaso fosse contrário ao 
direito de domínio de alguém, ou aos interesses dos 
homens que possuem domínio, a doutrina segundo 
a qual ‘os três ângulos de um triângulo são iguais a 
dois ângulos de um quadrado’, esta doutrina teria 
sido, se não objecto de disputa, pelo menos 
suprimida, mediante a queima de todos os livros de 
Geometria, na medida em que os interessados por 
tal fossem capazes”, Th. Hobbes, 1651. 
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Texto original de Hobbes 

• “For I doubt not but, if it had been a thing 

contrary to any man’s right of dominion, or to the 

interest of men that have dominion, ‘that the 

three angles of a triangle should be equal to two 

angles of a square,’ that doctrine should have 

been, if not disputed, yet by the burning of all 

books of geometry suppressed, as far as he 

whom it concerned was able.”, Hobbes, 1651, 

Leviathan, cap. XI. 
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Tentando trazer a episteme para o estatuto 
de doxa… 

• “ (…) qualquer pretensão na esfera dos 
assuntos humanos a uma verdade 
absoluta, cuja validade não necessita de 
apoio do lado da opinião, ataca as 
próprias raízes da política e de todos os 
governos” (233). 

• “mentira organizada” (232).  

• “manipulação de factos” por “gigantescas 
organizações de interesses” (255). Hannah 

Arendt, 1961. 
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“Climategate” ou paralisia de políticas 
públicas? 

• De Rachel Carson à “Star Wars”, do tabaco e 
da camada de ozono às alterações 
climáticas…. 
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Uma perspectiva filosófica a partir da 
ciência:  

quais são os principais obstáculos que 
criam cegueira nas relações entre 

ciência e política? 
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1. O obstáculo das expectativas modernas 

• A ciência moderna foi criada mais para servir 
esperanças fáusticas do que a verdade (Francis 
Bacon, New Atlantis, 1624): 

“O objectivo da nossa Fundação [A Salomon’s 
House/College of the Six Days’Works] é o 
conhecimento das causas e dos movimentos 
secretos das coisas, e o alargamento dos limites 
do Império humano à realização de todas as 
coisas possíveis.” 
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Texto original de Francis Bacon 

• The End of our Foundation is the 
knowledge of Causes, and secret motions 
of things, and the enlarging of the 
bounds of Human Empire, to the 
effecting of all things possible.” ,BACON, 

Francis, New Atlantis, New Atlantis and The Great 
Instauration, Jerry Weinberger (ed.), Arlington Heights, 

Illinois, Harlan Davidson, Inc., 1989, p. 71. 
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A ciência moderna é a principal arma de uma 
narrativa de conquista 

 “…A Humanidade só se coloca tarefas que se 
encontra em condições de resolver.”      (… stellt sich die 

Menschheit nur Aufgaben, die sie lösen kann…), K. Marx, Zur Kritik der 
politischen Ökonomie, 1859. 

A ideologia do “technological fix”: há sempre um 
remédio tecnológico para qualquer dificuldade 
causada pela tecnologia… 

O optimismo tecnológico transformou-se numa 
espécie de religião secular! 

 

www.viriatosoromenho-marques.com 36 36 



www.viriatosoromenho-marques.com 37 37 



Onde se situam os limites da tecnologia? 

Por que razão são tão diferentes as 

velocidades de desenvolvimento 

tecnológico (o transporte de pessoas e 

o “transporte” de informação)? 

Como poderemos ultrapassar as diferentes 
facetas do “tecto de complexidade” (the 
complexity Ceiling) (ver: Jaron Lanier, 2002)? 
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A tecnologia casa-se com a ilusão do 
mercado 

• 1.Competição. 

• 2. Revolução científica. 

• 3.Direitos de propriedade. 

• 4. Medicina moderna. 

• 5. A sociedade de consumo. 

• 6. A ética do trabalho. 

Niall Ferguson: The 6 killer apps of prosperity,  
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A COVID-19 chocou na arrogância, tb. 
dos filósofos 

“Cada época tem as suas doenças 

paradigmáticas (…). Apesar do medo 

descomunal de uma pandemia gripal, não 

vivemos presentemente na época viral. 

Graças ao desenvolvimento da técnica 

imunológica, já a conseguimos ultrapassar” 

Byung-Chul Han, (A Sociedade do Cansaço, 

Relógio D´Água, 2014).  

 

www.viriatosoromenho-marques.com 40 



Admitir a importância dos motores não 
científicos da ciência 

A pesquisa científica é movida por muitos factores 
não-científicos: constrangimentos financeiros; 
expectativas e carreiras pessoais; interesses 
instalados, agendas políticas. 

A ciência é solicitada para dar resposta prática a 
solicitações do mercado; é fácil negligenciar os “small 
details”. 

EEA, Late Lessons from Early Warnings (2001). 
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2. O obstáculo do espelho partido 

A Grande Divisão: SNOW, Charles Percy, The Two 
Cultures, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003 [1959]. 

 “Qualquer outra coisa que nós conhecemos poderá 
sobreviver ao ano 2000, mas esta não. Uma vez que 
o truque de ficar rico seja conhecido, como é o caso 
agora, o mundo não pode sobreviver metade rico e 
metade pobre. Não é simplesmente possível.” (42) 
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Texto original de Charles Snow 

 

• “Whatever else in the world we know survives 
to the year 2000, that won’t. Once the trick of 
getting rich is known, as it now is, the world 
can’t survive half rich and half poor. It’s just 
not on”(42). 
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Em vez do desempenho das narrativas, o 
desempenho como narrativa vazia 

• «A nossa vida encontra-se destinada por eles 
[gestores de sistemas] ao crescimento da potência. A 
sua legitimação em matéria (…) de verdade científica 
seria a de optimizar os desempenhos do sistema, a 
eficácia. A aplicação deste critério a todos os nossos 
jogos não se realiza sem algum terror, doce ou duro. 
Sejam operacionais, quer dizer mensuráveis, ou 
então desapareçam»  Jean-François Lyotard, 1979:8. 
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Texto original de Jean-François Lyotard 

• «Notre vie se trouve vouée par eux à l’accroissement 
de la puissance. Sa légitimation en matière (…) de 
vérité scientifique serait d’optimiser les 
performances du système, l’efficacité. L’application 
de ce critère à tous nos jeux ne va pas sans quelque 
terreur, douce ou dure : Soyez opératoires, c’est-à-
dire commensurables, ou disparaissez. »  Jean-François 
Lyotard, La Condition Postmoderne, Paris, Les Éditions du Minuit, 1979, p. 
8). 
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A falta de uma “visão do mundo” 
(Weltanschauung) 

 ‘Nós não compramos cientistas, técnicos e 

aparelhos para conhecer a verdade, mas 

para aumentar a potência’«On n’achète pas 

des savants, des techniciens et des appareils 

pour savoir la vérité, mais pour accroître la 

puissance. » (Jean-François Lyotard, p. 76). 

O crepúsculo das “grandes narrativas”… 
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É difícil gerir a complexidade… 

Complexidade epistemológica: os 
problemas ambientais e climáticos são 
objectos científicos de encruzilhada do 
ponto de vista disciplinar. 

Grandes esperanças quanto à evolução das 
disciplinas particulares, mas nenhuma pista, 
acerca de como tudo vai funcionar em 
conjunto… 

See: John Brockman (ed.) The Next Fifty Years 
(2002). 
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3. O obstáculo da comunicação e os falsos 
consensos 

• A pesquisa científica não deveria 
negligenciar que vivemos em diferentes 
paisagens culturais, as mensagens são 
filtradas por valores e esperanças. 

• As “Alterações climáticas” não têm o 
mesmo significado para Europeus, 
Americanos e Chineses… 

• (ex: Cheias de Verão de 2002; Katrina, 
2005). 
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A “ciência normal” e a seleçcão de 
“anomalias”… 

Paradigmas são, simultaneamente, 
janelas e paredes na identificação e 
solução de problemas “Rules, I suggest, 
derive from paradigms, but paradigms 
can guide research even in the absence 
of rules.” (Thomas S. Kuhn, The Structure 
of Scientific Revolutions, 1962: 42). 
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Como pode a filosofia melhorar este 
estado de coisas? Existe alguma 

esperança de construir uma coligação 
entre ciência e política livre de hubris? 
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1. Admitir o primado da prudência (o que 
implica política pública)… 

Responsabilidade versus Esperança: Hans Jonas 
(1979) contra Ernst Bloch (1959). 

A sombra do Dr. Pangloss: Que sentido faz prever 
sucesso disciplinar, sem ter visão de conjunto?: 
John Brokman (ed.) The Next Fifty Years (2002); 
A estupidez ilustrada: “Queremos ser ecologistas 
ou queremos sobreviver economicamente? A 

Europa não pode dar-se a esse luxo” (A. Beevor, 
i, 18 09 2013) 
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Uma aproximação prudencial: o 
“défice de engenho” 

• “Nós estamos, de facto, a disputar uma 
corrida entre o mais tenaz pensamento 
imaginativo – ou aquilo que eu chamo 
engenho – e as crescentemente expansivas 
complicações do nosso mundo. E em 
demasiado sítios e assuntos críticos nós 
estamos a perder a corrida.”, Thomas Homer-Dixon, “Ingenuity 

Theory: Can Humankind create a Sustainable Civilization?”, 2003 

 

www.viriatosoromenho-marques.com 52 



Texto original de  
Thomas Homer-Dixon 

“We are indeed in a race between hard 
imaginative thinking – or what I call 
ingenuity – and the ever expanding 
complications of our world. And in too 
many critical places, and on too many 
critical issues we’re losing the race.”, 
Thomas Homer-Dixon, “Ingenuity Theory: Can 
Humankind Create a Sustainable Civilization”, 
2003. 
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2. Imperativo crítico: A natureza interessada do 
conhecimento… 

• “A balança do entendimento não é, com 
efeito, totalmente imparcial, e um dos seus 
braços, que mostra a inscrição: Esperança no 
Futuro, tem uma vantagem mecânica… (Die 
Verstandeswaage ist doch nicht ganz 
unparteiisch, und eine Arm derselben, der die 
Aufschritt führet: Hoffnung der Zukunft, hat 
einen mechanichen Vorteil…) 
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…exige a disciplina de pensar contra si 
próprio… 

• “…que faz com que as razões mesmo leves, que 
caem no prato que lhe corresponde, puxam para 
cima, no outro lado, as especulações que em si 
próprias são de um maior peso.” (…welcher macht, 
dass auch leichte Gründe, welche in die ihm 
angehörige Schale fallen, die Spekulationen von na 
sich Grösseren Gewichte auf der andern Seite in die 
Höhe ziehen, Kant, Träume eines Geistersehers 
[1766], Ak. II, 349. 
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3. A “realidade” exige uma mudança 
epistemológica na Academia 

• “Um dos problemas consiste em que o assunto [as 
alterações climáticas] ainda está a ser enquadrado como 
um problema científico e ambiental. Este é um enorme 
erro. As alterações climáticas são apenas um sintoma de 
práticas e políticas sociais e económicas disfuncionais. É 
um assunto de natureza social e económica. O ênfase 
tem de ser agora deslocado das ciências biofísicas  para 
as ciências sociais, se quisermos ter alguma esperança de 
resolver o problema.“, Bob Doppelt, The Guardian, 
14.04.2009 

 

www.viriatosoromenho-marques.com 56 



Texto original de Bob Doppelt 
"One of the problems is that the issue is still being 

framed as a scientific and environmental issue. This 
is a major mistake. Climate change is just a symptom 
of dysfunctional social and economic practices and 
policies. It is a social and economic issue. The 
emphasis needs to shift away from the biophysical 
sciences now to the social sciences if we have any 
hope of solving this problem.“, Bob Doppelt, The 
Guardian, 14.04.2009 
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Uma responsabilidade especial da 
Filosofia e das… 

• “(…) há um domínio de angústia comum da 
humanidade que constitui o fulcro da 
autonomia e do universalismo das ciências 
sociais: esse domínio é essencialmente 
preenchido (…) pelos problemas suscitados 
pelas crises e revoluções contemporâneas, 
assim como pela evolução das ciências da 
natureza e das suas técnicas (…)> 
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…ciências sociais 

(…) já não são problemas de um ou de cada 
homem, são problemas do género humano 
estarrecido com o poder que alcançou, só 
ultrapassado pela sua ignorância.”  

Adriano Moreira, “Para um Ministério da Ciência”, Estudos 
Políticos e Sociais, Revista trimestral do Instituto superior de 
Ciências Sociais e Política Ultramarina, Lisboa, Volume IV, n.º 
4, 1966, p. 1246.  
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 4. Pensar a crise ambiental implica 

uma espécie de “Regresso à Terra”… 

“(…) [A nova ciência] seria geocêntrica no 
sentido em que é a Terra e não o Universo, o 
centro e a casa do homem mortal, e seria 
também antropomórfica, na medida em que 
o homem incluiria a sua própria mortalidade 
factual entre as condições elementares de 
todos os seus esforços científicos.”  

(H. Arendt, “The Conquest of Space and the Stature of Man”, 1963). 
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Texto original de Hannah Arendt 

(…) It would be geocentric [the new science] in 
the sense that the earth, and not the universe, 
is the center and the home of mortal men, 
and it would be anthropomorphic in the sense 
that man would count his own factual 
mortality among the elementary conditions 
under which his scientific efforts at all.”  

(H. Arendt, “The Conquest of Space and the Stature of 
Man”, 1963 
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Regressar de Copérnico, a Ptolomeu 

• “Esta nova revolução será, de certa maneira, 
uma reversão da primeira; ela permitirá que 
nós olhemos de novo para o nosso planeta 
para o perceber como uma única, complexa, 
dissipativa e dinâmica entidade, muito longe 
do equilíbrio termodinâmico -- o «sistema-
Terra»“, H.J. Schellnhuber, (C20) 
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Texto original de Hans Joachim 
Schellnhuber 

• “This new revolution will be in a way a reversal of the 
first: it will enable us to look back on our planet to 
perceive one single, complex, dissipative, dynamic 
entity, far from thermodynamic equilibrium — the 
‘Earth system’” (C20) 

Hans Joachim SCHELLNHUBER, ‘Earth system’ analysis and the second 
Copernican revolution”, NATURE, VOL 402 |SUPP|, 2 DECEMBER 1999 

|www.nature.com,  C19-C23.  
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Tarefas da Filosofia (e da ética) 
• Há um défice de pensar no mundo contemporâneo: 

ele envolve a razão teórica e a razão prática.  

• A tarefa da Filosofia é reclamada pelo clamor da 
realidade. Mesmo que os filósofos se sintam frágeis. 
Mesmo se essa tarefa não possa ser realizada só por 
eles. 

• Vivemos numa era de emergência ontológica. A 
filosofia deve ousar contribuir para a reorganização 
do software de saber e acção de uma resposta que 
nos fará, ou não, merecer o futuro. 
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