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RESUMO 

 

 

Esta dissertação faz a análise da temporalidade do Antropoceno pela história ambiental e pela 

teoria da história para trazer à luz uma perspectiva geohistórica da modernidade. Seu objetivo 

central é analisar como a temporalidade do Antropoceno foi construída por meio das 

contribuições epistemológicas dos historiadores ambientais John McNeill, Dipesh 

Chakrabarty, Jason Moore e Christophe Bonneuil. O objetivo secundário da pesquisa é 

compreender como o Antropoceno foi se transformando em uma periodização para a 

historiografia designar aspectos socioambientais da história da modernidade. Ressalta-se que 

Moore utiliza o termo Capitaloceno e Bonneuil utiliza o termo Occidentaloceno que 

consideram mais adequados para nomear a nova época geológica do planeta. Entre 2007- 

2017, os historiadores ambientais analisados discutiram três eixos temporais do Antropoceno 

a partir dos quais elaboramos a temática da pesquisa: o tempo geológico, o tempo da vida e o 

tempo da modernidade. Como hipótese norteadora, acreditamos que a construção da 

temporalidade do Antropoceno na historiografia expandiu o significado da ideia de um novo 

intervalo de tempo na história da Terra para além da geologia, a partir da problematização da 

experiência de tempo moderna. Além disso, o uso do Antropoceno por historiadores 

ambientais foi importante para que a historiografia tivesse um conceito mais atualizado para 

refletir sobre os rumos da globalização e da modernidade durante os séculos XX e XXI. Em 

última análise, também apontamos algumas controvérsias que foram levantadas durante as 

pesquisas. 

 

Palavras-chave: Antropoceno; Modernidade; Temporalidade; Teoria da História; História 

Ambiental. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the temporality of the Anthropocene through environmental history 

and the theory of history to bring to light a geohistorical perspective of modernity. Its central 

objective is to analyze how the temporality of the Anthropocene was constructed through the 

epistemological contributions of environmental historians John McNeill, Dipesh Chakrabarty, 

Jason Moore and Christophe Bonneuil. The secondary objective of the research is to 

understand how the Anthropocene has become a periodization for historiography to designate 

socioenvironmental aspects of the history of modernity. It is noteworthy that Moore uses the 

term Capitalocene and Bonneuil uses the term Occidentalocene which they consider more 

appropriate to name the new geological epoch of the planet. Between 2007-2017, the 

environmental historians analyzed discussed three temporal axes of the Anthropocene from 

which we elaborated the research theme: geological time, life time and the modernity time. 

As a guiding hypothesis, we believe that the construction of the Anthropocene temporality in 

historiography expanded the meaning of the idea of a new time interval in Earth's history 

beyond geology, from the problematization of the experience of modern time. In addition, the 

use of the Anthropocene by environmental historians was important so that historiography 

has a more updated concept to reflect on the directions of globalization and modernity during 

the 20th and 21st centuries. Ultimately, we will also point out some controversies that were 

raised during the surveys. 

 

Keywords: Anthropocene; Modernity; Temporality; Theory of History; Environmental 

History. 

 
 
 

  



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os recursos da terra dominados, 
e as paixões e os impulsos e os tormentos 

e tudo que define o ser terrestre 
ou se prolonga até nos animais 
e chega às plantas para se embeber 

no sono rancoroso dos minérios, 
dá volta ao mundo e torna a se engolfar, 
na estranha ordem geométrica de tudo  

(Carlos Drummond de Andrade  Máquina do 
Mundo.) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em meados dos anos 2000, o ganhador do prêmio Nobel de Química, o químico 

holandês Paul Crutzen1, e o biólogo estadunidense Eugene Stoermer2 avançaram a hipótese de 

que a Terra teria entrado em uma nova era geológica criada pelos seres humanos. Para Crutzen 

e Stoermer3, o planeta teria saído da época do Holoceno e entrado no Antropoceno, pois as 

ações antropogênicas4 teriam recriado parte das condições geológicas e ecológicas do ambiente 

terrestre após o início da Revolução Industrial, nas décadas finais do século XVIII. 

No artigo denominado O Antropoceno, publicado em um boletim do Internacional 

Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) em 2000, os dois cientistas traçaram um caminho 

conceitual até o que denominaram como um novo tempo na história da Terra. Segundo Crutzen 

e Stoermer, as atividades humanas extensivas e intensivas sobre o planeta nos últimos três  

séculos (1700-2000) teriam a capacidade de alterar algumas dinâmicas ecológicas e geológicas 

em uma escala sem precedentes, bem como,  ameaçavam as condições homeostáticas para 

manutenção da vida na Terra, como se conheceu no Holoceno5.  

 
1 

Rowland" por seus trabalhos em química atmosférica, particularmente em relação à formação e decomposição 
The Nobel Prize in Chemistry 1995. Nobel Prize. Nobel Prize e Laureates. Chemistry. Disponível 

em: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1995/9056-the-nobel-prize-in-chemistry-1995-1995/>. 
(Acesso em: 20 set. 2020.) 

2  
CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. O Antropoceno. Piseagrama, Belo Horizonte, 06 nov. 2015. 
Disponível em: <https://piseagrama.org/o-antropoceno/>. (Acesso: 26 fev. 2020.) Eugene F. Stoermer passou 
grande parte de sua vida acadêmica pesquisando diatomáceas, algas microscópicas de água doce encontradas em 
sedimentos no fundo de lagos. ZALASIEWICZ, Jan. Ciência e sociedade do Antropoceno: transição a partir do 
Holoceno. Tradução: Amin Simaika. Com ciência: revista eletrônica de jornalismo científico, Dossiê A 
espécie humana e a história da Terra, n. 194, dez-2017/fev2018. Disponível em: 
<http://www.comciencia.br/ciencia-e-sociedade-do-antropoceno-transicao-partir-do-holoceno/>. (Acesso em: 
29 fev. 2020.) 

3 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter. The International 
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): a study of Global Change of the International Council for Science 
(ICSU), n. 41, p. 17-18, mai. 2000.  

4 Definimos ação antropogênica como a transformação das condições biofísicas do ambiente global causada pelas 
atividades dos seres humanos em qualquer tempo histórico. SUBCOMMISSION ON QUATERNARY 
STRATIGRAPHY.  What is the Anthropocene?  current definition 
and status.  Working groups. Disponível em: <http://quaternary.stratigraphy.org/working-
groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 jun. 2020.) Tradução do autor. 

5 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter. The International 
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): a study of Global Change of the International Council for Science 
(ICSU), n. 41, p. 17-18, mai. 2000. 
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Entre 1987 e 2015, o IGBP foi um instituto de pesquisa voltado ao estudo do 

interações em escala global e regional entre os processos biológicos, químicos e físicos da Terra 

6. Assim, neste artigo, os dois cientistas expuseram 

uma série de dados sobre a ação antropogênica que começaram a ilustrar aspectos das mudanças 

biofísicas propostas pela hipótese do Antropoceno.  

 

[...] 30% a 50% da superfície terrestre já foi transformada pela ação humana; 
mais nitrogênio é fixado sinteticamente e aplicado como fertilizantes na 
agricultura do que fixado naturalmente em todos os ecossistemas terrestres; o 
escape de NO originado de combustíveis fósseis e da combustão de biomassa 
até a atmosfera também é maior do que a emissão natural, causando a 

smog iões do mundo; 
mais do que a metade da água potável acessível é usada pela humanidade; a 
atividade humana aumentou a taxa de extinção de espécies entre mil e dez mil 
vezes nas florestas tropicais e vários gases estufa importantes em termos 
climáticos aumentaram substancialmente na atmosfera: o CO2 aumentou mais 
que 30% e o CH4 mais de 100%7.  

 

Em 2002, no artigo denominado Geology of mankind , publicado na revista 

científica Nature8, Crutzen afirmou que no final do século XVIII, 

quando análises de ar preso no gelo polar mostraram o início de concentrações globais 

crescentes 9 na atmosfera do planeta. Os proxies de gelo 

revelaram que as emissões de gases do efeito estufa realizadas pela ação antropogênica estavam 

interferindo na disposição desses corpos gasosos na atmosfera. 

 

Na paleoclimatologia, ou no estudo do passado do clima, os cientistas usam o 
que é conhecido como dados proxy para reconstruir as condições climáticas 
do passado. Esses dados proxy são características físicas preservadas do 
ambiente que podem representar medições diretas. Os paleoclimatologistas 
coletam dados proxy de registradores naturais da variabilidade climática, 

 
6 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. About. About. Disponível em:  
  <http://www.igbp.net/about.4.6285fa5a12be4b403968000417.html>. (Acesso em: 18 jul. 2020.) Tradução do 

autor. 
7 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter. The International 

Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): a study of Global Change of the International Council for Science 
(ICSU), n. 41, p. 17-18, mai. 2000, p. 17. Tradução do autor. 

8 A Nature é um dos principais e mais respeitados periódicos científicos do mundo e um dos mais antigos também, 
tendo sua primeira edição em 1869. Ela publica artigos de vários campos das ciências e é uma revista de cunho 

s primárias, mas também avaliações, comentários críticos, notícias 
About Nature Research. Nature. Nature Research.  Disponível em: 

<https://www.nature.com/nature-research/about>. (Acesso em: 20. out. 2020.) Tradução do autor. 
9 CRUTZEN, Paul J. Geology of mankind. Nature, v. 415, p. 23, jan. 2002, p. 23.   Tradução do autor. 
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como anéis de árvores, núcleos de gelo, pólen fóssil, sedimentos oceânicos, 
corais e dados históricos. Ao analisar registros tirados dessas e de outras fontes 
substitutas, os cientistas podem estender nossa compreensão do clima muito 
além do registro instrumental10. 

À vista disso, Crutzen e Stoermer assinalaram que as sociedades industriais 

modernas começaram a interferir nos índices de variabilidade natural do dióxido de carbono e 

do metano na atmosfera, na passagem do século XVIII para o XIX, o que seria o marcador 

histórico para o início do Antropoceno. 

Para Crutzen e Stoermer11, a grande transformação do clima, da paisagem e da 

biodiversidade, como que se conheceu no Holoceno, acentuou-se após a Revolução Industrial. 

Dessa forma, o ritmo acelerado das mudanças na biosfera do planeta eram as provas 

encontradas no meio físico do ambiente global que, para Crutzen e Stoermer, comprovavam a 

hipótese do Antropoceno12. 

A escala de tempo geológico é caracterizada por diferentes tipos de unidades 
de tempo ons (per odos de tempo indefinidos, divididos em muitas eras), 
eras, per odos, pocas e idades (que dividem as pocas em partes menores). 
Para ser reconhecida como tal, cada subdivis o deve ter condi es 
paleoambientais (caracter sticas clim ticas), paleontol gicas (tipos de f sseis) 
e sedimentol gicas (resultantes da eros o por seres vivos, solos, rochas,
aluvi o etc.), que sejam similares e homog neas. A Comiss o Internacional
sobre Estratigrafia e a Uni o Internacional de Ci ncias Geol gicas (IUGS) 
estabelecem os padr es globais para as escalas de tempo geol gico. 
Atualmente, n s vivemos na poca do Holoceno, que associada 
sedentariza o humana e  agricultura. Se todas as condi es acima forem 
atendidas, o Antropoceno poder , em breve, ser definido como uma nova 
poca geol gica13. 

10 NATIONAL CENTERS OF ENVIRONMENTAL INFORMATION.  News. 
Disponível em: <https://www.ncdc.noaa.gov/news/what-are-proxy-data>. (Acesso em: 20 set. de 2020.) Tradução 
do autor. 
11 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter. The 

International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): a study of Global Change of the International Council 
for Science (ICSU), n. 41, p. 17-18, mai. 2000. 

12 Esta foi a primeira controvérsia decorrente no contexto de pesquisa. Crutzen e Stoermer equipararam os humanos 
as grandes forças da natureza, como o impacto de asteroides, as erupções vulcânicas e as atividades tectônicas, 
argumento até então incabível à uma espécie animal do ponto de vista da geologia. 

13 Um glossário para o Antropoceno. Correio da Unesco, p. 28-29, abr./jun. 2018, p. 28-29. 
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O brasileiro José Eli da Veiga14, professor do Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo (IEA-USP), ressalta que a época do Holoceno, iniciada há 12.000 

anos, 15. Para Veiga, o clima 

mais amigável e quente 

propiciaram decisivos avanços sociais impulsionados essencialmente por cooperação e coesão 

16.  

Nesse momento da história do planeta, o Homo sapiens deixou de se dedicar apenas 

às atividades de predação, ao extrativismo vegetal, à pesca e às caçadas para se empenhar 

também na domesticação de animais e plantas17. Nesta medida, a história humana no Holoceno 

foi marcada pelo: 

 

[...] aumento populacional, sedentarismo, mais gente para pensar, inovações 
tecnológicas, exploração dos metais, fabricação de armas, excedente de 
produtos agrícolas e de animais, aumento das trocas (escambo), surgimento 
do comércio, invenção da roda e da escrita, formação de aldeias e cidades, 
organização política, tudo isso, permitiu um grande avanço do tamanho da 
população e da melhoria das condições de vida18. 

 

A ideia de Antropoceno começou a ser utilizada em outros trabalhos científicos 

depois da sua formalização por Crutzen e Stoermer para pensar o tempo geológico em que o 

planeta estava entrando, pois o Holoceno parecia não mais conseguir caracterizar os novos 

arranjos sociais da civilização moderna e nem as características ambientais, climáticas e 

ecológicas do meio físico do ambiente global no século XXI.  

O livro Global change and the Earth system: a planet under pressure organizado 

por pesquisadores ligados ao IGBP, em 2004, foi decisivo para a ideia de Antropoceno ganhar 

 
14 VEIGA, José Eli da. Do Holoceno ao Antropoceno: as bases conceituais da mudança de época. Página 22. 
Colunistas. 1 fev. 2019. Disponível em: <https://pagina22.com.br/2019/02/01/do-holoceno-ao-antropoceno-as-
bases-conceituais-da-mudanca-de-epoca/>. (Acesso em: 24 fev. 2020.) 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 O brasileiro José Eustáquio Diniz Alves, professor do Programa de Pós-graduação em População, Território e 

Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, nos ajuda na compreensão do Holoceno como 
um fenômeno geohistórico. ALVES, José Eustáquio Diniz. O clima na era dos humanos. Eco Debate: site de 
informações, artigos e notícias socioambientais. Notícia. 27 jul. 2020. Disponível em: 
<https://www.ecodebate.com.br/2016/07/27/o-clima-na-era-dos-humanos-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-
alves/>. (Acesso em: 24 fev. 2020.) 
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força no cenário científico19. A publicação relacionou o impacto antropogênico surgido após a 

Revolução Industrial com as mudanças ecológicas no sistema Terra que estavam resultando na 

mudança global20. 

A ciência do sistema terrestre, que considera a Terra inteira como um sistema 
complexo e integrado, era a disciplina central. Participavam químicos 
atmosféricos como o próprio Crutzen, ecologistas como Stoermer, 
oceanógrafos, glaciologistas e outros cientistas. O termo começou a ser 
amplamente usado e publicado. Também começou a se divulgar mais 
amplamente entre as comunidades das ciências sociais, artes e humanidades, 
já que a ideia parecia reconfigurar fundamentalmente a conexão entre os seres 
humanos e a natureza21. 

A ideia de sistema Terra -se aos processos físicos, químicos e biológicos que 

interagem 22 no ambiente planetário. Ess

atmosfera e os polos. Inclui os ciclos naturais do planeta  do carbono, da água, do nitrogênio, 

do fósforo, do enxofre e de outros ciclos  23

parte integral do sistema Terra. A vida afeta o carbono, o nitrogênio, a água, o oxigênio e muitos 

24. O sistema Terra inclui a sociedade e a economia25. Os sistemas

humanos são agora os principais motores 26. 

Nessa perspectiva, a mudança global 

27. Não se deve confundir a mudança global com as mudanças climáticas28. As

mudanças climáticas são apenas uma parte da mudança global. Essa grande alteração no meio 

físico da Terra está relacionada 

19 STEFFEN, Will et al. Global change and the Earth system: a planet under pressure. Berlin; Heidelberg: 
Springer-Verlag, 2004. 346p. 

20 STEFFEN, Will et al. Global change and the Earth system: a planet under pressure. Berlin; Heidelberg: 
Springer-Verlag. 2004. 346p. 

21 ZALASIEWICZ, Jan. Ciência e sociedade do Antropoceno: transição a partir do Holoceno. Tradução: Amin 
Simaika. Com ciência: revista eletrônica de jornalismo científico, Dossiê A espécie humana e a história da 
Terra, n. 194, dez-2017/fev2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/ciencia-e-sociedade-do-
antropoceno-transicao-partir-do-holoceno/>. (Acesso em: 29 fev. 2020.) 

22 INTERNACIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAMME. Earth system definitions. Global Change. 
Disponível em: 
 <http://www.igbp.net/globalchange/earthsystemdefinitions.4.d8b4c3c12bf3be638a80001040.html>. (Acesso 
em: 25 mai. 2019.) Tradução do autor. 

23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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carbono, ciclos do nitrogênio, ciclos da água e outros ciclos, mudanças no gelo oceânico, 

mudanças no nível do mar, teias alimentares, diversidade biológica, poluição, saúde, estoque 

29. a grande impulsionadora da mudança global, 

então o termo inclui população, economia, uso de recursos, energia, desenvolvimento, 

transporte, comunicação, uso e cobertura da terra, urbanização e globalização 30. 

No livro Global change and the Earth system: a planet under 

pressure, contribuições de químicos, biólogos, ecologistas, geógrafos, oceanógrafos, 

hidrólogos, climatologistas e físicos foram compiladas para compreender como as ações 

antropogênicas estavam modificando os padrões de funcionamento do sistema Terra. 

Assim, a construção teórica do Antropoceno nas ciências, como uma periodização do tempo 

geológico, começou a engendrar um cenário internacional de pesquisas.  

Esse esforço interdisciplinar foi fundamental para organizar o conhecimento 

a respeito do status das mudanças no meio físico do planeta, que seriam as provas, no 

ambiente global, que atestariam o final do Holoceno. A ciência do sistema Terra pensa as 

estruturas biofísicas de funcionamento do planeta e os sistemas econômicos e sociais 

emergidos com a civilização moderna como processos indissociáveis que ocorrem 

simultaneamente no ambiente terrestre. Neste viés, a ideia de sistema Terra foi central para 

Will Steffen31 e para os outros cientistas estabelecerem uma relação entre as sociedades 

industriais e a transmutação em larga escala do tecido ecológico do planeta desde os anos 

finais do século XVIII. 

Em 2007, o historiador ambiental John McNeill32 e os químicos Paul Crutzen e Will 

Steffen, no artigo The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of 

29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31

1998 a 2004 como Diretor Executivo do Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP), com sede em 
Estocolmo, Suécia, e antes disso como e antes disso como Diretor Executivo do IGBP de Mudanças Globais e 

AUSTRALIAN NACIONAL UNIVERSITY. Professor Will Steffen: 
Emeritus Professor Fenner School of Environment & Society. Climate Change Institute. About. People. 
Academics. Disponível em: 
 <https://climate.anu.edu.au/about/people/academics/professor-will-steffen>. (Acesso em: 30 jun. 2020.) 
Tradução do autor. 

32 O estadunidense John McNeill é professor de história na Georgetown University, nos Estados Unidos. Ele é um 
dos precursores na historiografia no estudo de história ambiental e também dirige o curso de PhD em história 
ambiental na mesma universidade. GEORGETOWN UNIVERSITY. John R Mc Neill: University Professor. 
Bio and Featured Works. Disponível em:  

 <https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014Ri2hAAC/john-mc-neill>. (Acesso em: 29 jun. 
2020.) Tradução do autor. John McNeill e Paul Crutzen são membros ativos nos estudos interdisciplinares do 
AWG. SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY. Working group on the 
Members. Working groups. Disponível em: <http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. 
(Acesso: 27 jun. 2020.) 
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nature? 33, avançaram a hipótese de que a história do planeta havia entrado em uma nova 

experiência de tempo impulsionada pela ação antropogênica.  

O artigo chamou atenção para as mudanças geológicas e ecológicas no ambiente 

global ocorridas desde a passagem do século XVIII para o XIX. Nele, os autores delimitaram a 

origem e o desenvolvimento do Antropoceno, e dividiram o período de sua ocorrência em fases 

para explicar a imensa transformação do ambiente planetário. Neste sentido, a primeira fase do 

Antropoceno foi de 1800-1950. 

A intensificação do Antropoceno, que corresponde à sua segunda fase, começou em 

meados do século XX e foi denominada de Grande Aceleração34. No entanto, o texto foi motivo 

de controvérsias, pois começou a sinalizar um tom político relacionado aos países 

desenvolvidos como os principais agentes do Antropoceno historicamente.  

A presença de um historiador em um estudo sobre uma nova periodização do tempo 

geológico foi decisiva para que o tema ganhasse repercussão em trabalhos discutidos por outros 

historiadores na história ambiental e na teoria da história, a partir de 2009.  

Após o artigo escrito por McNeill, Crutzen e Steffen, foi aberta, na teoria da 

história, a possibilidade do Antropoceno ser estudado como uma temporalidade que retratava o 

(longo) contemporâneo iniciado com a Revolução Industrial, bem como, o horizonte analítico 

das pesquisas em história ambiental foi expandido para pensar o impacto humano no sistema 

Terra e ampará-lo de uma contextualização sociohistórica, que constituiu novas possibilidades 

de narrativas na historiografia.  

Nesse cenário de pesquisas interdisciplinares sobre o sistema Terra, que passou a 

envolver a presença de um historiador ambiental desde 2007, o Antropoceno começou a se 

conformar como um conceito mais atualizado para refletir aspectos socioambientais da 

experiência moderna de tempo. Em outro artigo escrito por McNeill, Crutzen, Steffen e Jacques 

Grinevald35, em 2011, denominado de The Anthropocene: conceptual and historical 

 
33 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 

the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007. 
34 Traremos, no decorrer da introdução e dos capítulos, mais explicações sobre o período da Grande Aceleração 

na visão de outros historiadores ambientais. 
35 ro da 

Jacques Grinevald. About Us. Disponível em: 
<https://www.institutmomentum.org/language/en/author/jacques-grinevald/>. (Acesso em: 5 jul. 2020.) 
Tradução do autor. Grinevald também é membro do Institut Momentum. Esse instituto francês de pesquisa 
interdisciplinar estuda as sociedades do Antropoceno. Ele é composto por historiadores, escritores, físicos, 
engenheiros, astrocientistas, biólogos, ativistas sociais, cientistas políticos, sociólogos, filósofos e agrônomos. 
Na seção About Us do Instituto Momentum, o leitor encontra todos os cientistas e áreas do conhecimento que 
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perspectives 36 e publicado na revista Philosophical Transactions37, da Royal Society 

Publishing 38, a visão dos fatos e conjuntos de eventos que estavam modificando a ecologia e 

geologia do planeta mostraram dois vieses listados abaixo. 

O primeiro se referiu a longa duração do impacto antropogênico dos 

principais países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) 39, como EUA, França, Alemanha, Reino Unido e Japão. O segundo 

assinalou que nações como China, Rússia, Índia, Indonésia e Brasil estavam 

aumentando seu impacto ecológico sobre o ambiente global no decorrer do século XXI40.  

O artigo ainda apontou historicamente para os países que eram os velhos e os novos 

agentes do Antropoceno, deflagrando à dimensão política e econômica das mudanças globais. 

Além disto, o estudo apontou a responsabilidade que as nações mais desenvolvidas deveriam 

ter durante o século XXI de criar estratégias globais para construção de saídas sustentáveis para 

crise socioambiental em curso no mundo. 

A extensa utilização da ideia Antropoceno nas ciências físicas e nas humanidades 

para denotar o crescimento do impacto antropogênico das sociedades modernas fez com que, 

em 2008, a Comissão de Estratigrafia da Sociedade Geológica de Londres, começasse a discutir 

motivada pelo aparecimento mais amplo do Antropoceno na 

literatura científica, muitas vezes sem a ressalva de que se tratava de uma unidade inteiramente 

41. 

envolve o contexto de pesquisa nesta instituição. O instituto define o Antropoceno como um intervalo de tempo 

Anthropocene. Issues. Disponível: 
<https://www.institutmomentum.org/category/issues/anthropocene-issues/>. (Acesso em: 19 ago. 2020.) 
Tradução do autor. Para a instituição, após a Revolução Industrial, o uso de energias fósseis como o petróleo, 
gás e carvão, cresceu nas sociedades modernas durante todo o século XX. Ibidem. A maior oferta de energia nas 
sociedades industriais para transformação da natureza seria um dos principais condutores do período de transição 
geológico. 

36 STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual 
and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society, n. 369, p. 842-867, 2011. 

37 Philosophical Transactions é o primeiro e mais antigo periódico 
The Royal Society Publishing. Philosophical Transactions. About the journal. 

Disponível em: <https://lnkd.in/gBvyBJ7>. (Acesso em: 20 ago. 2020.) 
38

The Royal Society Publishing. History of the 
Royal Society. About Us. History. Disponível em: <https://royalsociety.org/about-us/history/>. (Acesso em: 20 
ago. 2020.) Tradução do autor. 

39 STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual 
and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society, n. 369, p. 842-867, 2011. 

40 Ibidem. 
41 ZALASIEWICZ, Jan et al. The Working Group on the Anthropocene: summary of evidence and interim 

recommendations. Anthropocene, v. 19, p. 55-60, 2017, p. 56. 
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A possibilidade de um novo tempo geológico na história do planeta, criado pelas 

atividades antropogênicas, levou a Subcomissão de Estratigrafia Quaternária42 a reunir 

cientistas de diferentes áreas para examinar a hipótese de Crutzen e Stoermer.  

Em 2009, foi criado o Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno, denominado de 

Anthropocene Working Group  (AWG). A equipe interdisciplinar, liderada pelo geólogo 

polonês Jan Zalasiewicz43, foi formada para investigar as mudanças biofísicas no ambiente 

global. Esse fato foi inovador, pois nunca antes na história disciplinar da geologia, cientistas 

das ciências humanas e das ciências físicas se reuniram para debater a possibilidade 

estratigráfica de um novo intervalo geológico. Assim, se as mudanças geológicas e ecológicas 

fossem comprovadas pelo AWG, a Comissão Internacional sobre Estratigrafia (ICS) e a 

Subcomissão de Estratigrafia Quaternária (SQS) inaugurariam uma nova periodização de 

tempo na tabela cronoestratigráfica e demarcariam o recente contemporâneo como um período 

de transição entre o Holoceno e o Antropoceno. 

De acordo com Igor Zolnerkevic, mestre em Física pela Universidade de São Paulo, 

o conhecimento sobre o tempo geológico disponível na tabela cronoestratigráfica internacional 

serve como guia para cientistas do mundo inteiro localizarem o estudo do tempo geológico e 

constituírem entendimentos sobre o passado profundo da Terra. 

 

Essa tabela organiza as camadas de rochas que formam os continentes e o 
fundo dos oceanos seguindo a ordem cronológica em que elas surgiram  as 
camadas mais antigas aparecem na parte inferior da tabela. As convenções 
definidas nessa tabela permitem aos geólogos comparar sedimentos e rochas 
de locais diferentes e determinar suas idades relativas quando não há datação 
direta, reconstituindo, assim, a história da Terra44. 

 

       Entre 2009 e 2016, os estudos interdisciplinares do AWG investigaram a 

possibilidade do Antropoceno em seus aspectos geológicos. A decisão de incluir o novo 

 
42 

Estratigrafia (IC . 
SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY. About SQS. Home. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org>. (Acesso em: 26 jun. 2020.) 

43 Jan Zalasiewicz é geólogo e professor de paleobiologia da Universidade de Leicester no Reino Unido. 
ZALASIEWICZ, Jan. O fardo insuportável da tecnosfera. Correio da Unesco, p. 15-17, abr./jun. 2018, p. 17. 
Ele realizou inúmeros trabalhos como ge logo e paleont logo de campo para a British Geological Survey. 
Ibidem. Ele vem se posicionando como um dos cientistas mais destacados no estudo do novo intervalo geológico 
e é presidente do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno. Ibidem. 

44 ZOLNERKEVIC, Igor. A era humana. Pesquisa FAPESP, ed. 243, mai. 2016. Geologia. Disponível em: 
<https://revistapesquisa.fapesp.br/2016/05/19/a-era-humana/>. (Acesso em: 14 dez. 2019.) 
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intervalo de tempo na tabela cronoestratigráfica, mesmo apoiada em argumentos 

sociohistóricos, deveria seguir os protocolos de análise da geologia.   

      Em 2016, as investigações do grupo de cientistas do AWG comprovaram que a ação 

antropogênica modificou a assinatura estratigráfica de algumas rochas e atestaram mudanças 

biogeoquímicas nas estruturas de funcionamento do sistema Terra impulsionadas pela 

civilização moderna45. Desta forma, as provas encontradas pelo AWG comprovaram o 

Antropoceno e a hipótese de que os humanos na modernidade se tornaram agentes geológicos. 

       A decisão final de colocar esse novo intervalo do tempo geológico na tabela 

cronoestratigráfica ficará, oficialmente ainda, para 2021. Destarte, 

uma proposta formal para a nova época até 2021 à Comissão Internacional de Estratigrafia, que 

46. 

O evento na história do planeta que deu início ao Antropoceno, definidos pelos 

cientistas do AWG, foi a deflagração das primeiras bombas nucleares, entre o final da Segunda 

Guerra Mundial e meados dos anos de 195047. Neste intervalo, esses fatos históricos, 

produziram as primeiras marcas que caracterizam a ação geofísica humana detectadas no 

ambiente terrestre.  

As explosões deixaram um rastro de elementos atômicos capazes de transformar a 

assinatura geoquímica das rochas, imprimindo nelas a radiação do urânio e do plutônio. 

Segundo Sonia de Oliveira, geoquímica, professora do Instituto de Geociências (IGc) da 

Universidade de São Paulo (USP), os vestígios geoquímicos radioativos das atividades 

nucleares -14 e plutônio- 48.  

Para o AWG, a hipótese inicial de Crutzen e Stoermer sobre a mudança geológica 

ter começado com o início das emissões de carbono em larga escala e o elevado consumo de 

 
45 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 

is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) 

46 Nature. 
News. 21 mai. 2019. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/d41586-019-01641-5>. (Acesso em: 3 
jun. 2020.) Tradução do autor. 

47 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 
is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) 

48 BELLESA, Mauro. Os critérios para a definição da nova época geológica, o Antropoceno. Instituto de 
Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Notícias. 02 mai. 2018. Disponível em: 
<http://www.iea.usp.br/noticias/conversa-sobre-o-antropoceno>.  (Acesso em: 14 dez. 2019.) 
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matéria-prima pela indústria inglesa, a partir de 1800, não estava totalmente correta49. A marca 

geológica do Antropoceno, efetivamente, só pode ser comprovada a partir do fenômeno da 

Grande Aceleração, porém a Revolução Industrial marcou o início da acentuação da ação 

antropogênica sobre o tecido geológico e ecológico.  

 

cada de 1950, os ecossistemas foram 
modificados de forma mais r pida e profunda do que jamais ocorreu  sob os 
efeitos combinados do aumento sem precedentes do consumo em massa  em 
pa ses pertencentes  Organiza o para a Coopera o e Desenvolvimento 
Econ mico (OCDE) , do expressivo aumento populacional, do crescimento 
econ mico e da urbaniza o. O qu mico norte-americano Will Steffen 
denominou esse fen o50. 

 

A composição geoquímica diferente em algumas rochas após as experiências 

atômicas, as mudanças na atmosfera e no clima, as alterações biofísicas nos ecossistemas 

terrestres e aquáticos, a extinção acelerada de espécies animais e vegetais e a alteração no 

regime de sedimentação das rochas, seriam as principais marcas do Antropoceno identificadas 

pela comissão de cientistas51.  

Os estudos comprovaram que alguns tipos de materiais, como plásticos, pesticidas, 

fertilizantes, químicos industriais, esgoto doméstico, cinzas volantes, ferro, alumínio e o 

concreto, estariam impulsionando a impressão da cultura moderna no planeta52.  

Os fósseis das espécies animais e vegetais mortos nos últimos anos em um ritmo 

acelerado poderão ser encontrados nos estratos das rochas do futuro, assim como a enorme 

sedimentados53 na geologia do planeta e em partes do sistema Terra54. Esta impressão 

 
49 Outra controvérsia é que o Antropoceno não inaugura uma nova era, mas sim uma nova época geológica. 

SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 
is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) Ao longo 
da dissertação, traremos mais detalhes sobre esta controvérsia. 

50 Um gloss rio para o Antropoceno. Correio da Unesco, p. 28-29, abr./jun. 2018, p. 29. 
51 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 

is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) 

52 Ibidem. 
53 

mineralizados de indivíduos que viveram no passado. Por analogia, os tecnofósseis são os vestígios de objetos 
 Um gloss rio para o Antropoceno. Correio da Unesco, p. 28-29, abr./jun. 2018, p. 29. 

54 Na seção 1.1 explicaremos, de forma mais detalhada, a relação entre o impacto das sociedades modernos no 
sistema Terra e o Antropoceno. 
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estratigráfica das sociedades do Antropoceno narrará a história da modernidade em um futuro 

longínquo de milhões de anos à frente do século XXI e por isso, a historiografia está buscando 

compreender mais sobre este fenômeno geohistórico. 

Quando a periodização do Antropoceno nasceu, em 2000, com Crutzen e Stoermer, 

seu significado ainda não possuía toda a elasticidade para pensar o efeito social e político de 

um novo momento geológico na história humana. Entre 2007-2017, a discussão ganhou grande 

complexidade na historiografia, o que foi frutífero para ampliação do significado sociohistórico 

e temporal do Antropoceno.  

Muitas das controvérsias que envolveram a ideia de um novo intervalo de tempo na 

história do planeta nasceram desse alargamento de significado para além da geologia. Isso 

porque, nunca antes, um período de transição geológico foi impulsionado por uma espécie, 

assim, eram necessárias abordagens que permitissem incluir, em uma mesma narrativa sobre o 

Antropoceno, questões históricas e uma perspectiva ecológica e geológica da crise. 

Apesar do seu curto período de existência, o conceito de Antropoceno gerou 
varias controvérsias  a própria denomina o foi questionada. Historiadores e 
antropólogos colocaram em dúvida a referência a antropos, esse ser humano 
gen rico. Afinal de contas, quem  o responsável pela transgressão dos limites 
biogeof sicos, sen o o humano ocidental e um sistema socioeconômico 
específico? Da  a multiplicação de propostas alternativas como 

55. 

Entre 2007-2017, recorte cronológico analisado nesta pesquisa, a história ambiental 

e a teoria da história debateram a ideia de Antropoceno como uma temporalidade para analisar 

aspectos geohistóricos da modernidade. Assim, o objetivo da pesquisa é analisar como o 

Antropoceno foi se transformando em uma periodização para a historiografia a partir da sua 

construção como uma temporalidade por meio das contribuições epistemológicas dos 

55 ISSBERNER, Liz-Rejane; L NA, Philippe. Antropoceno: os desafios essenciais do debate científico. Correio 
da Unesco, p. 7-10, abr./jun. 2018, p. 8. 
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historiadores ambientais John McNeill, Dipesh Chakrabarty56, Jason Moore57 e Christophe 

Bonneuil58. 

O historiador ambiental brasileiro José Augusto Pádua, professor de História na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos teóricos do Antropoceno no Brasil, explica 

que, nas humanidades, ideias como modernidade e globalização já não conseguiam mensurar o 

panorama de transformações ecológicas e geológicas conduzidas pela ação antropogênica, 

como pareciam não definir, de forma precisa, os desdobramentos da relação entre humanos e 

natureza no século XXI59.  

Segundo ele, a elasticidade do significado da ideia de Antropoceno para além da 

geologia supre essa carência na epistemologia das ciências para retratar a complexidade das 

experiências modernas e do relacionamento entre humanos e natureza que estão ocorrendo no 

recente contemporâneo60.  

Pádua pontua que o Antropoceno está se efetivando como uma periodização 

relevante para a historiografia se referir ao momento geológico e ecológico que vem se 

desenhando na história do planeta desde o começo da Revolução Industrial, no século XVIII. 

Além disto, a periodização da Grande Aceleração está sendo usada para denominar a 

intensificação do Antropoceno após 1950, principalmente no que tange à caracterização das 

transformações ambientais e culturais do período. Mas, afinal, por que as discussões sobre o 

Antropoceno devem ter a presença da comunidade de historiadores?  

 
56 Atualmente, é professor de História na University of Chicago. UNIVERSITY OF CHICAGO. Dipesh 

Chakrabarty. The department of history: Currenty Faculty. Disponível em: 
  <https://history.uchicago.edu/directory/dipesh-chakrabarty>. (Acesso em: 28 mar. 2020.) Chakrabarty possui 

Ibidem. Tradução do 
autor. 

57 O estadunidense Jason W. Moore é historiador ambiental e ministra aulas de história e ecologia mundial na 
 About. Jason 

W. Moore. About. Disponível em: <https://jasonwmoore.com/>. (Acesso em: 28 mar. 2020.) Tradução do autor. 
Muitos de seus interesses de pesquisa e áreas de atuação intelectual passam pela história do capitalismo e pela 
história ambiental. Ibidem. Atualmente, é coordenador da Rede Mundial de Pesquisa em Ecologia. Ibidem. 

58 Ele é um historiador ambiental francês que discute o Antropoceno na historiografia. Também, ele é 
HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. XI. Tradução do autor. 

   Ele também é membro do Momentum Institute. INSTITUT MOMENTUM. Christophe Bonneuil.  About Us. 
Disponível: <https://www.institutmomentum.org/language/en/author/christophebonneuil/>. (Acesso em: 5 jul. 
2020.) 

59 PÁDUA, José Augusto. Antropoceno: um novo capítulo da História. Museu do Amanhã. Observatório do 
Amanhã. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/antropoceno-um-novo-capitulo-da-historia>. 
(Acesso em: 22 jun. 2020.) 

60 Ibidem. 
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A resposta é simples: a história, como disciplina, é o estudo dos homens no 

61, como enunciou o historiador francês Marc Bloch, em Apologia da História, em seu 

livro publicado postumamente, no final dos anos de 1940. Por definição, o Antropoceno é um 

novo período de tempo na história da Terra criado pelos humanos desde as décadas finais do 

século XVIII. Desta forma, a temática de um novo período geológico se enquadra como um 

objeto de investigação historiográfica, pois foi ao longo da modernidade que as sociedades 

humanas se tornaram agentes geológicas. 

De fato, o estudo das ações humanas no tempo libertou a disciplina histórica de 

construir compreensões e estabelecer investigação apenas sobre objetos de estudo localizados 

no passado, assim, a história também busca compreender o presente e ao futuro. Refletir sobre 

a passagem do tempo, dividir a cronologia em períodos e recortes e atribuir sentido à essas 

escansões temporais, é, para a historiografia, uma investigação sobre a temporalidade. Portanto, 

a temporalização da temporalidade no fazer historiográfico é um ato de atribuição de 

historicidade aos recortes cronológicos, que nada mais é do que formular significados a um 

período de tempo através do método de investigação da história. 

Nesse sentido, afinal, o que é o tempo? Para responder essa pergunta e relacioná-la 

ao estudo do Antropoceno, três vias serão tomadas: são necessárias explicações sobre o tempo 

geológico, sobre o tempo da vida e sobre o tempo humano da modernidade. O tempo geológico 

inclui recortes cronológicos de milhões e bilhões de anos para o estudo das mudanças no meio 

físico da Terra, ocasionadas pela força da natureza que moldaram lentamente o ambiente 

terrestre como se conhece hoje e o tempo da vida se remete ao surgimento das primeiras formas 

biológicas complexas na história do planeta, há 542 milhões de anos62. 

O historiador alemão e teórico da História Reinhart Koselleck evidencia que o 

tempo humano é formado a partir de duas categorias universais antropológicas em que os 

homens constituem suas ações no mundo: o espaço de experiência 63, que é o lugar do passado, 

 
61 BLOCH, Marc. Apologia da História. Tradu o: Andr  Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 24. 
62 A breve história da 

Terra. Serviço Geológico do Brasil  CPRM. Rede de Bibliotecas  Rede Ametista, 3 dez. 2016. Disponível 
em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Breve-
Historia-da-Terra-1094.html o éon em 
que houve a grande explosão de vida no nosso planeta. Está dividido em três eras  Paleozóico, Mesozoico e 
Cenozoico  e a maior facilidade de encontrar rochas e fósseis desse intervalo da história do planeta permite 
subdividi-las em vários períod Ibidem

Ibidem
Ibidem

Ibidem. 
 63 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma   
Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio/ Contratempo, 2006, p. 310. 
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das memórias, da tradição, dos costumes, das retenções e da bagagem histórica que as 

sociedades humanas carregam; e o 64, que se refere ao futuro, aos 

projetos no tempo, às intenções,  às projeções e às visões do que poderá ser. Portanto para ele, 

a dinâmica temporal entre passado e futuro é o que dá tessitura no tempo-espaço para a história 

humana se realizar65.  

Reinhart Koselleck ressalta que o tempo histórico da modernidade, aberto entre 

1750 e 1850, na Europa, é uma época propensa à crises sociais, políticas e econômicas66. Essa 

época também é marcada pela distância que o presente começou a tomar do passado, causando 

uma cisão no tempo-espaço. Quanto mais a vida acelerada das sociedades modernas abraçava 

o futuro como guia de suas experiências político-econômicas e experimentações técnicas, mais 

o poder de orientação próprio ao passado perdia força no curso da modernidade, uma vez que 

os acontecimentos da realidade social eram novos e muito diferentes do repertório de 

experiências pretéritas que a história disponibilizava como exemplos para os homens apoiarem 

suas decisões e anseios.  

Logo, o tempo humano diferencia-se do tempo geológico, na medida que a 

percepção de sua passagem está relacionada à outra escala de medição e experienciação. O 

tempo humano na modernidade, assim, está colocado em uma cronologia de pouco mais de dois 

séculos, porém, pelo grande número de mudanças que ocorreram na história humana neste 

período, sua percepção de passagem possui uma conotação acelerada.  

Portanto, como o contexto de crise do Antropoceno pode ser interpretado 

temporalmente pela historiografia? Se têm quatro caminhos possíveis: 1) foi a longa duração 

da ação antropogênica no tempo histórico da modernidade propenso à crises que está 

modificando o sistema Terra e imprimindo a cultura moderna na geologia do planeta; 2) foi um 

curto período de tempo que está conduzindo essas transformações no ambiente global, se 

comparado ao tempo geológico e ao tempo da vida; 3) a crise social, econômica e política da 

modernidade ganhou o capítulo geohistórico com o Antropoceno; 4) os estudos sobre o novo 

intervalo geológico redefiniram a relação entre o passado e o presente e entre o presente e o 

futuro que a disciplina histórica utilizava como referencial para pensar as sociedades humanas 

e sua relação com a natureza. 

 
 64 Ibidem, p. 310. 
 65 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma 

Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio/ Contratempo, 2006. 348p. 
 66 Ibidem. 
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Segundo o historiador ambiental indiano Dipesh Chakrabarty, a plasticidade do 

significado de Antropoceno conseguiu conectar o tecido temporal de três histórias com escalas 

de tempo distintas que se cruzaram no século XXI: a história do planeta, a história da vida e a 

história da modernidade. Para Chakrabarty, a 

pressuposto que nossos passado, presente e futuro estão ligados por uma certa continuidade de 

experiência humana. Normalmente enxergamos o futuro com o auxílio da mesma faculdade 

67.  

Assim, buscamos compreender, nesta dissertação, o que compõe a temporalidade 

do Antropoceno para os historiadores ambientais analisados nesta pesquisa. E também 

perguntamos: como eles utilizam essa periodização em seus trabalhos? A historiografia, por 

meio da teoria da história e da história ambiental, nos aponta para direções que respondem essa 

indagação, pois ambos os campos pensam a temporalidade humana interconectada à outras 

temporalidades.  

A ideia de Antropoceno despertou os historiadores para uma outra compreensão da 

relação entre o passado e o presente e entre o presente e o futuro. Sendo assim, este objeto de 

pesquisa permitiu a história ambiental e a teoria da história trabalharem com passados cada vez 

mais distantes da modernidade, mas que são fundamentais para construir as compreensões 

históricas que envolvem a ideia de uma nova época geológica criada pelos humanos.  

Esses recortes de tempo tão grandes do passado da Terra e da herança biológica da 

vida não eram objetos de investigação da historiografia até o Antropoceno ser discutido, em 

2007, pelo historiador ambiental John McNeill, e em 2009, pelo historiador ambiental e teórico 

da história Dipesh Chakrabarty68. A teoria da história, assim, nos ajuda na compreensão 

temporal da ideia de Antropoceno, na medida em que conecta a experiência de tempo moderna 

ao passado geológico. 

Ainda, os historiadores ambientais John McNeill, Dipesh Chakrabarty, Jason 

Moore e Christophe Bonneuil, analisados como fontes principais desta pesquisa69, colocaram 

diferentes marcadores temporais para definir o começo do Antropoceno, como o início do 

capitalismo comercial, a chegada dos europeus à América, a Revolução Industrial, a Grande 

 
 67 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 2. 
 68 Trataremos mais deste cruzamento de temporalidades nas narrativas sobre o Antropoceno no decorrer da 

introdução e dos capítulos 1 e 2. 
 69 Debateremos as fontes de forma mais aprofundada ainda no decorrer da introdução. 
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Aceleração e a deflagração das bombas atômicas entre meados de 1940 e 1950, que serão traços 

da temporalidade do Antropoceno abordadas no decorrer do texto. 

Nesse sentido, tanto a teoria da história, como a história ambiental abordam 

a temporalidade do Antropoceno como um produto da história da modernidade, sendo esta 

uma ideia mais adequada para refletir sobre o vasto contingente de transformações 

ecológicas e geológicas impulsionadas pela ação antropogênica, principalmente desde 

a Revolução Industrial.  

Por isso, a construção do Antropoceno como uma temporalidade na historiografia 

foi fundamental para atualizar o repertório teórico da história ambiental e da teoria da história 

para abordar problemas com variáveis socioambientais, como as mudanças globais, e para 

pensar o tempo histórico do recente contemporâneo do século XXI. 

A história da historiografia é uma ferramenta analítica fundamental para este 

trabalho, pois permite estabelecer diálogos com narrativas e perspectivas teóricas que, no 

passado da disciplina histórica, já traziam a relação entre a história humana e o ambiente natural 

como uma problemática definidora da temporalidade moderna.  

O historiador francês Fernand Braudel70 foi pioneiro em pensar a relação entre a 

geografia e a história humana no final dos anos 1940. Braudel afirma que a 

estudo da sociedade pelo espa 71. Para o autor, o espaço é uma condição estrutural da 

dinâmica do tempo e o que dá sustentação para as ações humanas se realizarem no mundo. 

Assim, espacializar a temporalidade é um caminho metodológico que Braudel encontrou para 

ampliar a compreensão da história do homem. 

Durante s culos, o homem prisioneiro de climas, de vegeta es, de 
popula es animais, de culturas, de um equil brio lentamente constru do, do 
qual n o pode desviar-se sem o risco de p r tudo novamente em jogo. Vede o 
lugar da transum ncia na vida montanhesa, a perman ncia de certos setores 
de vida mar tima, enraizados em certos pontos privilegiados das articula es 
litor neas, vede a dur vel implanta o das cidades, a persist ncia das rotas e 
dos tr ficos, a fixidez surpreendente do quadro geogr fico das civiliza es72. 

70 -1985) foi um dos historiadores franceses mais importantes do século XX. Ele lecionou

após a Segunda Guerra Mundial. BRAUDEL, Fernand. El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II. Traducción: Mário Monteforte Toledo, Wenceslao Roces y Vicente Simón. Ciudad de México: 
Fondo de Cultura Económica, 2016, p. 2. Tradução do autor. 

 71 BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a História. Tradução: J. Guinsburg e Tereza Cristina Silveira da Mota. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 2014, p. 159. 

 72 Ibidem, p. 50. 
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Braudel construiu uma compreensão teórica sobre a história humana, em que a 

natureza se torna um elemento estrutural que possibilita a existência das civilizações, por isso, 

a aproximação entre o tempo histórico e o tempo geográfico para confecção de narrativas 

historiográficas difundida pelo historiador também é um caminho para se pensar recortes 

cronológicos cada vez maiores, em que o tempo da natureza se interpõe ao tempo da história 

dos homens. Para ele, essa ria de longa, e mesmo, de 73.  

Essas grandes estruturas do tempo de longa duração podem ser usadas na 

historiografia tanto para investigar eventos da história humana, que aconteceram em um 

passado distante do eixo do presente em conjunturas e conjuntos de eventos dispostos em um 

período de 10, 20, 50, 100 ou mais anos; como podem ser utilizadas para perscrutar 

acontecimentos do passado da história natural e do tempo longínquo ao qual o ambiente 

geográfico pertence. Complementar a ideia de estrutura, a ideia de evento, por conseguinte, 

para Braudel, é uma ferramenta teórica para os historiadores refletirem sobre a curta 

duração 74 dos acontecimentos históricos. 

 

Digamos ent o mais claramente, em lugar de ocorrencial: o tempo curto,  
medida dos indiv duos, da vida cotidiana, de nossas ilus es, de nossas r pidas 
tomadas de consci ncia  o tempo, por excel ncia, do cronista, do jornalista. 
Ora, notemo-lo, cr nica ou jornal fornecem, ao lado dos grandes acon- 
tecimentos, ditos hist ricos, os med ocres acidente da vida ordin ria: um 
inc ndio, uma cat strofe ferrovi ria, o pre o do trigo, um crime, uma 
representa o teatral, uma inunda o. Assim, cada um compreender  que haja 
um tempo curto de todas as formas da vida, econ mica, social, liter ria, 
institucional, religiosa e mesmo geogr fica (uma ventania, uma tempestade) 
assim como pol tica75. 

 

A ideia de evento e conjuntura, como complementares à ideia de estrutura, são eixos 

teóricos utilizados pelo historiador para explicar a condição temporal e espacial da história das 

civilizações. A abordagem metodológica de Braudel, para enquadrar aspectos de curta e longa 

duração do tempo humano e do tempo geográfico, permitiu aos historiadores enxergarem outras 

relações possíveis entre o presente e o passado, em que fluxos de longa duração da história 

geográfica do ambiente pertencentes a um passado longínquo influenciam a existência das 

sociedades humanas.  

 
 73 Ibidem, p. 44. 
 74 Ibidem, p. 45. 
 75 Ibidem, p. 45. 
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Braudel foi pioneiro em propor a união de história e geografia na historiografia 

como uma saída teórica para construir uma narrativa historiográfica, em que a relação entre o 

ambiente e as sociedades humanas fosse utilizada para explicar aspectos da história da 

modernidade e do capitalismo.  

A possibilidade de introduzir aspectos ambientais numa narrativa historiográfica 

levantada por Braudel foi fundamental para despertar o interesse de outros historiadores para 

metodologias interdisciplinares que correlacionam aspectos de longa duração do tempo 

geográfico em estudos sobre a economia e as sociedades. Neste sentido, o projeto intelectual de 

Braudel propõe realizar uma geo-história das civilizações. 

 

A geo-hist ria  um campo epistemol gico que procura dar ao espa o 
geogr fico dimens o hist rica; logo, est  mais relacionada  natureza 
espacial-temporal e menos  no o de esfera da exist ncia como muito das 
vezes se acredita. 
A geo-hist ria ao mesmo tempo em que assume a totalidade da hist ria 
oferece  pr pria hist ria os mecanismos epistemol gicos da geografia 
humana para se observar o espa o e as transforma es da paisagem num 

ria quase im ria lenta no seu fluir 
e na sua transforma 76. 
 
 

Para Braudel, a composição ecológica do ambiente é uma condição estrutural para 

a realização da história humana e, consequentemente, deve ser uma variável considerada nas 

pesquisas. Deste modo, a geo-história de Braudel é um elo epistemológico na historiografia 

para pensar o Antropoceno como uma temporalidade que conecta aspectos de longa duração da 

história geológica à história da modernidade. 

O historiador e teórico da história François Hartog também possui compreensões 

sobre a temporalidade da modernidade pensadas a partir da relação entre o mundo natural e a 

sociedade. Ele expressa que a ideia de natureza como um patrimônio77, principalmente após os 

 
76 CUNHA, Jaeder Fernandes. Economia mundo e a escrita estrutural da hist ria: um estudo de Fernand 

Braudel. 2011. 378f. Tese (Doutorado em História Econômica)  Universidade de S o Paulo, São Paulo, 2011, 
p. 249. 

77 Essa nova maneira de enxergar o ambiente natural permitiu esforços globais de preservação e conservação das 
r pido dessa patrimonializa o criou a universaliza o 

da no o de patrim nio, com a preocupa o, ou mesmo dever, de preservar o que j  desapareceu, acaba de 
desaparecer, desaparecer  amanh Regimes de historicidade: presentismo e 
experiências do tempo. Tradução: Andréa S. de Menezes, Bruna Breffart, Camila R. Moraes, Maria Cristina de 

nunca se alimentou da continuidade, mas, muito pelo contrário, de cesuras e de questionamentos da ordem do 
Ibidem, p. 243. 
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anos 1970, permitiu que sua finitude fosse compreendida de forma mais clara por órgãos 

científico-políticos, como a UNESCO 78 nio universal est  cada vez 

mais amea ado de destrui o, n o somente pelas causas tradicionais de degrada o, mas 

tamb m pela evolu o da vida social e econômica que as agrava por meio de fen menos de 

altera o ou destrui o ainda mais tem veis 79.  

Hartog reforça que, 

a mesma noção unificadora: o patrimônio, que doravante  ao mesmo tempo cultural e 

80 o do meio ambiente, que designa a 

extens o provavelmente mais concreta e mais nova da no o, abre incontestavelmente para o 

futuro ou para novas intera 81.  

A reflexão do historiador sobre a patrimonialização da natureza abre uma ponte 

metodológica entre a teoria da história e a história ambiental, 

82 seja uma preocupação historiográfica cada vez mais pesquisada pelos 

historiadores.  

As contribuições de Hartog nos permite pensar as descontinuidades no tempo da 

natureza próprias a um período de transição geológico, redefinindo a noção de presente e futuro 

nos estudos historiográficos, uma vez que as mudanças na natureza podem, em alguma medida, 

ocasionar grandes rupturas e catástrofes no curso da história humana no futuro, sendo que o 

início dos anos 20 do século XXI é um momento importante para se pensar as histórias que as 

sociedades contemporâneas irão contar sobre o Antropoceno no futuro deste mesmo século. 

Antes de Hartog, o historiador inglês Keith Thomas, nos anos 1980, trouxe, no livro 

O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-

1800), uma extensa discussão sobre a interação homem-ambiente83. Para Thomas, os problemas 

ecológicos globais são um reflexo da visão antropocêntrica que afirma a superioridade dos 

humanos sobre a natureza.  

Ele ressalta que a independência biológica dos seres humanos em relação ao 

ambiente natural é uma pré-condição para a história humana se realizar temporalmente, porém, 

 
78 Ibidem, p. 239. 
79 Ibidem, p. 239. 
80 Ibidem, p. 240. 
81 Ibidem, p. 245. 
82 Ibidem, p. 238. 
83 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudan as de atitude em rela o s plantas e os animais (1500-
1800). Tradução: João Roberto Martins Filho. S o Paulo: Companhia das Letras, 2010. 537p. 
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com o crescente impacto ecológico das sociedades modernas, a relação entre humanos e 

natureza foi se tornando desiquilibrada.  

Thomas é importante para esta pesquisa na medida em que, no Antropoceno, as 

interações entre homens e o mundo natural terão que passar pela criação de novas 

sensibilidades, de modo que a natureza seja percebida de forma estrutural para a manutenção 

da vida social moderna. 

A partir do Antropoceno, a experiência moderna de tempo começou a ser 

problematizada pela teoria da história a partir de variáveis ecológicas e geológicas, pois as 

condições biogeoquímicas hospitaleiras do sistema Terra no Holoceno que permitiram a 

história humana se realizar como se conheceu na modernidade estão em desequilíbrio. Assim, 

analisamos, nesta dissertação, como a temporalidade do Antropoceno foi construída na 

historiografia entre 2007-2017.  

Esse recorte foi elaborado a partir de três temáticas principais: o tempo geológico, 

o tempo da vida e o tempo humano na modernidade. Acreditamos que as discussões científicas 

realizadas pelos historiadores John McNeill, Dipesh Chakrabarty, Jason Moore e Christophe 

Bonneuil foram importantes para que a periodização do Antropoceno fosse utilizada nos 

estudos historiográficos para definir aspectos geohistóricos do tempo da modernidade.  

Ainda, percebemos que o uso da periodização do Antropoceno na história 

ambiental, por esses autores, foi fundamental para o campo ter um termo mais atualizado para 

explicar a complexidade das mudanças no sistema Terra. Os autores utilizam diferentes 

marcadores temporais para localizar o início do Antropoceno, o que faz a ideia denotar um 

recorte cronológico diferente, a depender do autor analisado.  

Além disso, os distintos marcadores de tempo para determinar a origem do 

Antropoceno, elencados nas obras desses autores, permitiram que sua construção como 

temporalidade pela história ambiental alargasse o significado do novo intervalo geológico para 

além das compreensões da ciência do sistema Terra e da geologia, a partir do enquadramento 

analítico de diferentes conjunturas e eventos ao longo da história da modernidade. Por 

conseguinte, percebemos também o uso da ideia de Grande Aceleração como uma periodização 

para definir aspectos do complexo arranjo socioeconômico e dos problemas ambientais 

planetários após a Segunda Guerra Mundial. 

O Antropoceno como temporalidade proporciona uma via compreensiva para os 

historiadores ambientais abordarem aspectos geológicos e ecológicos atrelados à questões 
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sociais, políticas e econômicas da história da modernidade. Ele é também uma ferramenta 

fundamental para organizar periodizações que identificam a própria transmutação das 

características do fenômeno geohistórico e da ação antropogênica. 

A princípio, o Antropoceno e sua intensificação, a Grande Aceleração, são 

periodizações que estão ganhando espaço na historiografia para caracterizar a recente história 

contemporânea e o futuro geohistórico do século XXI. Vale ressaltar que a utilização da ideia 

de Antropoceno na história ambiental não substitui o uso dos conceitos de modernidade e de 

globalização para explicar traços sociohistóricos da experiência de tempo moderna, já que a 

nova periodização é um termo utilizado nos trabalhos para dar foco à questões socioambientais 

decorrentes das mudanças globais. 

Este é um trabalho de teoria da história e de história da historiografia que busca 

analisar, entre 2007-2017, parte da produção intelectual com a temática do Antropoceno, escrita 

e defendida pelos historiadores ambientais John McNeill, Dipesh Chakrabarty, Jason Moore e 

Christophe Bonneuil. Acreditamos que esses autores são centrais na discussão da historiografia 

sobre a temporalidade do Antropoceno, ao passo que suas obras tiveram grande impacto teórico 

na forma de pensá-la como uma ferramenta para organizar periodizações na história da 

modernidade.  

A hipótese comum encontrada nos trabalhos dos quatro autores, é que, 

historicamente, os maiores agentes do Antropoceno são os países desenvolvidos. Os 

pesquisadores também apontaram para os BRICS, grupo de países em desenvolvimento 

composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, como os novos impulsionadores do 

período de transição geológico a partir do século XXI.  

John McNeill, Dipesh Chakrabarty, Jason Moore e Christophe Bonneuil debateram 

enunciados referentes à temporalidade do Antropoceno. A repercussão da produção textual 

destes autores dedicada à reflexão de um novo período de tempo na história da Terra abriu 

frentes de pesquisa para o tema, que se concentraram em analisar as implicações políticas de 

um período de transição geológico e sua dimensão social e econômica.  

Eles foram responsáveis por pensar o novo intervalo geológico como um 

desdobramento da experiência de tempo moderna. Nesta perspectiva, cada autor levantou 

especificidades para os 10 anos de recorte analisados que permitiram abordar o Antropoceno a 

partir de diferentes perspectivas sociohistóricas.  
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O resultado das reflexões aprofundou o significado temporal do novo período 

geológico e originou narrativas e diferentes nomes para o Antropoceno: Capitaloceno (termo 

discutido por Jason Moore) e Occidentaloceno (termo criado por Christophe Bonneuil). Essas 

novas ideias problematizaram e colocaram esse novo intervalo de tempo, seu contexto de 

irrupção e manifestação da realidade sob óticas de análise não exploradas em grande medida 

pelos cientistas do AWG e pela ciência do sistema Terra. O Capitaloceno (Moore) e o 

Occidentaloceno (Bonneuil) foram utilizados também como periodizações para denominar a 

época geológica em que o planeta se encontra84, sendo ideias fundamentais para evidenciar a 

construção teórica do Antropoceno na historiografia85.  

Assim, nossa intenção é compor uma miscelânea de discussões científicas 

referentes à nova época geológica e, como hipótese norteadora da análise, acreditamos que a 

construção da temporalidade do Antropoceno na historiografia expandiu o significado da ideia 

de um novo intervalo de tempo na história da Terra para além da geologia, por meio da 

problematização do tempo histórico da modernidade. Como também, seu uso como uma 

periodização para sintonizar recortes de tempo da experiência moderna foi importante para os 

historiadores ambientais terem um conceito mais adequado para refletir sobre os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos da modernidade, que resultaram, ao longo do 

século XX e XXI, em problemas socioambientais globais.  

Nesse sentido, entendemos que, apesar da geologia definir os critérios técnicos para 

colocar o Antropoceno na tabela cronoestratigráfica, foi a historiografia que aprofundou a 

contextualização sociohistórica das conjunturas e dos eventos que levaram a um novo intervalo 

de tempo na história na história da Terra. Ou seja, o AWG determinou as balizas da discussão 

oficial sobre o termo, as minúcias estratigráficas e as modificações ecológicas do ambiente 

terrestre, mas foi a historiografia que complexificou os fatores políticos, econômicos e sociais 

 
84 Christophe Bonneuil afirma que, no Antropoceno, existe a necessidade de repensar relações entre as ciências 

naturais e sociais e seus marcos teóricos para a resolução de problemas complexos com variáveis humanas e 
ecológicas, como a crise geohistórica, que permite que revisões epistemológicas sejam feitas no que se entende 
pela ideia de história, de modernidade e de humano. BONNEIUL, Christophe. The geological Turn: narratives 
of the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The 
Anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: 
Routledge, 2015, p. 17-31.  

85 As contribuições teóricas da historiadora Ewa Domanska revelam que existe um desejo crescente na 
historiografia por temas de pesquisa não humanos, como animais e plantas, nos últimos anos. Segundo a autora, 
esse interesse flexionou a teoria da história para novos limites metodológicos menos antropocêntricos. 
DOMANSKA, Ewa. Para além do antropocentrismo nos estudos históricos. Revista Expedições: Teoria da 
História & Historiografia, v. 4, n. 1, p. 9-26, jul. 2013. 
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de longa duração na modernidade que levaram o contemporâneo a ser um período de transição 

geológico.  

A análise historiográfica das narrativas sobre o Antropoceno evidenciou as 

similaridades e as diferenciações da construção da ideia a partir da abordagem de cada cientista 

e instituição de pesquisa dentro e fora da disciplina histórica, o que gerou proposições distintas 

para definir a origem e o desenvolvimento do fenômeno do Antropoceno. Em outras palavras, 

existem diferentes explicações sobre o início e a intensificação das transformações 

antropogênicas no meio físico da Terra, tanto na historiografia, como nas ciências físicas, que 

possuem pontos de contato e diferenciações entre elas. 

Como possibilidade na historiografia, o Antropoceno começou a ser entendido 

como um produto geohistórico da modernidade, pois foram as experiências de algumas nações 

ocidentais e ocidentalizadas que levaram o século XXI a ser um período de transição geológico. 

A história da historiografia, dessa forma, nos ajuda a reconstruir o caminho epistemológico que 

a ideia de Antropoceno percorreu nas fontes analisadas nesta pesquisa. A disciplina também 

nos serve de apoio para sintonizar alguns eventos e conjunturas (conjunto de eventos) na 

história da modernidade que levaram às mudanças globais. 

Em 2009, o debate de uma nova era geológica na historiografia ganharia contornos 

cada vez mais profundos. O historiador indiano Dipesh Chakrabarty, que estuda as implicações 

das mudanças climáticas para a história humana, discutiu o Antropoceno a partir da perspectiva 

analítica da história ambiental e da teoria da história, colocando-o como uma preocupação 

historiográfica definitiva.  

86. Segundo o autor, as narrativas de 

liberdade construídas pelas ideologias socialistas e capitalistas atrelaram a conquista da 

liberdade moderna ao desenvolvimento socioeconômico baseado no consumo de grandes 

quantidades de combustíveis fósseis e recursos naturais87.  

Para ele, a transmutação e a continuidade desses discursos são marcas da cultura 

política humanista da modernidade, de raiz iluminista, que atrela o desenvolvimento da 

economia e a melhora nos quadros de qualidade de vida à emissão de grandes quantidades de 

gases do efeito estufa na atmosfera. A transmutação desses projetos políticos no decorrer dos 

 
86 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 2. 
87 Ibidem, p. 2-22. 
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séculos XX e XXI seria, para Chakrabarty, a grande responsável pelas mudanças no meio físico 

da Terra88. 

O historiador indiano evidencia que o Antropoceno é um objeto de estudo que 

causou uma virada epistemológica na historiografia. Para ele, as explicações antropogênicas 

dos problemas 

89. 

A proposição de Chakrabarty sobre o início das transformações do ambiente 

terrestre terem origem no Iluminismo foi fundamental para atrelar a capacidade técnica de 

transmutação do ambiente global, surgida em meados do século XVIII, aos discursos de 

liberdade na história da modernidade, que muitos filósofos iluministas defendiam90. Assim, a 

historiografia de Chakrabarty foi fundamental para construir uma narrativa sobre a 

temporalidade do Antropoceno que não tivesse apenas como sustentáculo a história dos seres 

humanos, abrindo um caminho metodológico crítico ao antropocentrismo nos estudos históricos 

e uma saída epistemológica para a teoria da história lidar com problemas de ordem ecológica 

no tempo histórico da modernidade. 

Em outro artigo publicado, em 2015, por Chakrabarty, denominado O 

Antropoceno a convergência das histórias 91, o autor afirma que o novo intervalo geológico 

começou a confluir três histórias diferentes advindas de fluxos: da história humana na 

modernidade, que tem pouco mais de dois séculos e que se baseia em uma tradição de 

investigação de mais ou menos 400 anos; de fluxos da história da vida de milhões de anos; e de 

passados da história geológica de milhões de anos92. 

 

Pesquisadores que investigam as rela es dos seres humanos com a crise das 
mudan as clim ticas e com outros problemas ecol gicos que surgem em 
escala global costumam fazer uma distin o entre a hist ria registrada dos 
seres humanos e sua hist ria profunda. A hist ria registrada se refere, em 
termos amplos, aos dez mil anos que se passaram desde a inven o da 
agricultura, mas mais frequentemente aos ltimos quatro mil anos, dos quais 
existem registros escritos conhecidos. Historiadores da modernidade 
geralmente trabalham com documentos dos ltimos quatrocentos anos. A 
hist ria dos seres humanos que ocorreu antes do per odo para o qual h  

 
88 Ibidem, p. 2-22. 
89 Ibidem, p. 5. 
90 Ibidem, p. 2-22. 
91 CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of histories. In: HAMILTON, Clive;  

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 44-56. Tradução do autor. 

92 Ibidem. 
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registros escritos constitui aquilo que outros estudiosos do passado humano  
e n o historiadores profissionais  chamam de hist ria profunda93. 

 

Para o historiador indiano, uma análise historiográfica sobre o Antropoceno deve 

levar em consideração aspectos dessas três temporalidades, uma vez que é a história da 

modernidade industrial e, majoritariamente, do capitalismo que estão levando a humanidade a 

projetar um horizonte de catástrofes ambientais e humanas ao modificar aspectos da história da 

Terra. 

 

Sem tal conhecimento da hist ria profunda da humanidade seria dif cil 
alcan ar uma compreens o secular de porque as mudan as clim ticas 
constituem uma crise para os seres humanos. Ge logos e cientistas que 
estudam o clima podem explicar por que a fase atual do aquecimento global  
t o distinta do aquecimento do planeta que ocorreu anteriormente  possui 
uma natureza antropog nica, mas a crise que se segue para os seres humanos 
n o pode ser compreendida, a n o ser que se possa entender as consequ ncias 
desse aquecimento. Essas consequ ncias fazem sentido apenas se pensarmos 
nos seres humanos como uma forma de vida e olharmos para a hist ria 
humana como parte da hist ria da vida nesse planeta. Pois, no fim das contas, 
o que est  sendo posto em risco com o aquecimento global n o  o planeta 
geol gico em si mesmo, mas as pr prias condi es biol gicas e geol gicas 
das quais depende a continuidade da vida humana tal como ela se desenvolveu 
durante o per odo do Holoceno94. 

 

Em 2016, a produção historiográfica sobre o novo intervalo do tempo geológico 

ganhou contornos críticos mais profundos. O livro Antropoceno ou Capitaloceno: natureza, 

história e a crise do capitalismo, escrito por Jason Moore e outros autores, foi decisivo para 

complexificar o debate na historiografia sobre o Antropoceno. Também utilizamos como fonte, 

uma entrevista95 de Moore concedida à revista Ecología Política96.  

 
93 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 14. 
94 Ibidem, p. 15. 
95 MOORE, Jason. Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica. Entrevista    
concedida a Felipe Milanez e Jonah Wedekind. Tradução: Joaquim Muntané Puig. Ecologia Política. Referentes 
Ambientales. 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=9795>. (Acesso em: 1 jun. 
2020.) 
96 A revista Ecología Política - Cuadernos de Debate Internacional -

se uma referência para ativistas e acadêmicos da área de meio ambiente, principalmente na Espanha e na América 
  Sobre la revista. Ecología Política. Disponível em <https://www.ecologiapolitica.info/?page_id=65>. 

(Acesso em: 7 set. 2020.) Tradução do autor. Dessa forma, a revista é grande divulgadora da disciplina científica 

a recursos e cargas poluidoras, políticas ambientais, redes de resistência e movimentos sociais e os referentes do 
 Ibidem. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
36 
 
 

Esse autor chama atenção para a origem da transformação dos ambientes da Terra, 

entre 1450 e 175097. Para ele, a colonização da América, baseada na mineração e nas 

monoculturas, e a organização econômica do capitalismo comercial transatlântico foram ações 

amparadas na ideia de natureza barata e na ideia de natureza como algo exterior aos seres 

humanos98. Segundo Moore, essas ideias foram capazes de criar as condições filosóficas para 

que o Antropoceno surgisse na história do planeta99. 

O autor aprofundou as controvérsias relativas ao Antropoceno por colocar o início 

da escalada das ações antropogênicas três séculos antes da Revolução Industrial e cinco séculos 

antes da Grande Aceleração, além de defender o termo Capitaloceno como o mais adequado 

para nomear o novo período geológico100. Essa herança do passado da modernidade, 

problematizada por Moore, colocou maior responsabilidade nos países capitalistas sobre o 

espectro de crise ecológica e geológica do contemporâneo, e abriu ainda mais controvérsias no 

meio acadêmico101. 

Christophe Bonneuil, historiador ambiental que discute a cultura do Antropoceno 

construída no Ocidente, inflamou ainda mais o debate a partir de outra ideia possível sobre a 

percepção da nova temporalidade102, em um artigo de jornal publicado em 2015103. O termo 

Occidentaloceno, defendido pelo autor, aponta para alguns países ocidentais e ocidentalizados 

como os grandes responsáveis pela maioria dos impactos no sistema Terra e pelas marcas 

ecológicas e geológicas deixadas no planeta na longa duração da modernidade104.  

Bonneuil relativiza o início do Antropoceno ao elencar vários marcadores 

temporais, como o etnocídio dos povos indígenas na América, o capitalismo industrial, a 

 
97 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. In: 

Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland: PM Press, 2016, p. 
1-11. 

98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: 

<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) 
103 O jornal Le Monde Diplomatique, nascido na França, em 1954, é publicado em mais de 25 idiomas ao redor do 

mundo. LE MONDE DIPLOMATIQUE. A Diplomatique Brasil. Quem somos. Disponível em: 
<https://diplomatique.org.br/le-monde-diplomatique-brasil/>. (Acesso em: 7 set. 2020.) 
análise das tendências internacionais mais relevantes, a crítica da globalização neoliberal, o debate das 
alternativas, temas emergentes relacionados à cultura, mídia, filosofia, literatura, artes e cinema. A edição 
brasileira beneficia-se também de análises vindas de fora, não apenas da França como das demais edições do 
jornal. É importante ressaltar que não se trata de uma publicação noticiosa, voltada à cobertura dos fatos 
correntes, mas de uma publicação reflexiva, que busca identificar, para além dos fatos, os cenários maiores que 

Ibidem. 
104 BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: 

<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) 
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detonação das bombas atômicas e a Grande Aceleração105. Para ele, a grande questão é que a 

humanidade terá de enfrentar um sistema Terra com padrões de funcionamento diferentes do 

Holoceno, além de um espectro de tensões geopolíticas generalizadas pelo agravamento da crise 

social global106. Deste modo, o autor se concentra em analisar profundamente os 

desdobramentos socioambientais da Revolução Industrial e da Grande Aceleração. 

As críticas de Bonneuil também foram em direção ao socialismo, e não só ao 

capitalismo, como a origem dos problemas ambientais modernos e como agente construtor da 

cultura do Antropoceno107, dado que o modelo econômico de ambas as ideologias é apoiado na 

modificação intensa da natureza. Para ele, o termo Occidentaloceno é o mais adequado para 

definir o momento geológico do planeta. Essa ideia, por ser uma crítica profunda aos modelos 

econômicos e políticos vigentes no século XXI, ampliou o cenário de controvérsias no meio 

acadêmico sobre o novo período geológico. 

Utilizamos quatro filtros para organizar os dados referentes às fontes e à bibliografia 

empregadas na pesquisa. O primeiro filtro está relacionado ao entendimento do Antropoceno 

como uma temporalidade, assim, a ideia serve como uma ferramenta para organizar 

periodizações do tempo histórico da modernidade. O segundo filtro advém da necessidade da 

historiografia entender como às proposições de Crutzen e Stoermer foram lidas pela 

historiografia e interpretadas como uma ferramenta teórica para se pensar o tempo da 

modernidade. O terceiro filtro escolhido permitiu expor as controvérsias levantadas no âmbito 

científico das ciências físicas e da historiografia ao entorno da ideia de Antropoceno na medida 

em que o debate chegava à mais áreas e era discutido por um número maior de cientistas. O 

quarto filtro foi necessário para se entender como a ação ecológica e geológica dos seres 

humanos alteraria padrões de funcionamento do sistema Terra em um futuro longínquo, 

milhares de anos à frente do século XXI. 

Usamos, como fontes primárias, o artigo O clima da história: quatro teses  e o 

capítulo de livro The Anthropocene and the convergence of histories , de Dipesh Chakrabarty; 

os artigos The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature? , 

publicado por Paul Crutzen, Will Steffen e John McNeill, e The Anthropocene: conceptual 

and historical perspectives  de Paul Crutzen, Will Steffen, John McNeill e Jacques Grinevald; 

o capítulo de livro The geological turn: narratives of the Anthropocene  e a matéria de jornal 

 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
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Tous responsables? , de Christophe Bonneuil; a entrevista concedida por Jason Moore, Del 

Capitaloceno a una nueva política ontológica  e o capítulo de livro Anthropocene or 

Capitalocene? Nature, history, and the crisis of  escrito pelo mesmo autor. 

Como fontes secundárias, utilizamos o artigo The Anthropocene de Paul Crutzen 

e Eugene Stoermer;  o livro Global change and the 

Earth system: a planet under pressure, organizado por pesquisadores ligados ao IGBP; as 

matérias publicadas pelo IGBP em seu site: L , Acceleration , Earth system 

definitions , Earth as a complex system , A planet on the edge . Também utilizamos os 

verbetes Results of binding vote by AWG  e What is the Anthropocene?  current definition 

and status  organizado pelo próprio AWG; além do artigo The Working Group on the 

Anthropocene: summary of evidence and interim recommendations  escrito pelos membros do 

AWG para relatar a existência do Antropoceno.  

Todas as fontes primárias e secundárias serviram para delimitar a trajetória da ideia 

de Antropoceno nas ciências físicas até sua chegada à historiografia, e foram fundamentais para 

caracterizar as mudanças biogeoquímicas no sistema Terra realizadas pela ação antropogênica 

no decorrer da história da modernidade. 

A dissertação está dividida em dois capítulos. Essa divisão foi baseada em um 

critério que permitisse a compreensão: 1) da construção da temporalidade do Antropoceno na 

historiografia e de seu uso como uma periodização pelos historiadores ambientais; 2) dos 

debates que ocorreram em partes da ciência do sistema Terra e do AWG; e 3) de algumas 

possibilidades e controvérsias que apareceram durante as discussões. No primeiro capítulo, 

optamos por evidenciar como a narrativa do Antropoceno foi construída nas ciências físicas e 

chegou à historiografia por meio do historiador John McNeill. No segundo capítulo, delineamos 

como os historiadores ambientais analisados constroem o Antropoceno como uma 

temporalidade e o utilizam como uma periodização. Além disso, debatemos, a partir da 

historiografia, aspectos da dimensão política do Antropoceno. Também nos concentramos em 

entender como o resultado das críticas referentes ao novo período geológico originou novos 

nomes para o Antropoceno, como Capitaloceno e Occidentaloceno, que expandiram seu 

significado temporal, político e geohistórico. 
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1 ANTROPOCENO E SEU SIGNIFICADO PARA ALÉM DO TEMPO GEOLÓGICO: 

ENTRE CONTROVÉRSIAS E POSSIBILIDADES 

 

 

Jan Zalasiewicz explica como a ideia de um novo intervalo geológico entrou em 

evidência nas ciências. 

 

O Antropoceno tornou-se parte de um discurso científico internacional em 
uma reunião do Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP, do inglês 
International Geosphere-Biosphere Program) no México, em 2000. Paul 
Crutzen, químico atmosférico ganhador do prêmio Nobel, irritou-se quando 
seus colegas cientistas que estavam à mesa falavam das mudanças climáticas 
contemporâneas no Holoceno, época que marca o tempo desde que a Terra 
emergiu da última Idade do Gelo. Crutzen não conseguiu mais se conter. 
Explodiu e afirmou que não estamos mais vivendo no Holoceno, mas sim (e 
aqui ele fez uma pausa para buscar uma palavra apropriada) no 
Antropoceno108. 

 

A ideia de Antropoceno nasceu na década de 1980. O biólogo e ecologista 

estadunidense Eugene Stoermer criou a palavra e começou a difundi-la no meio acadêmico. O 

conceito não foi muito utilizado até a proposição de Paul Crutzen, durante a reunião do IGBP. 

Na ocasião do encontro, em 2000, no México, 

 

Crutzen prosseguiu com a ideia e checou se mais alguém havia empregado o 
termo. Encontrou Eugene Stoermer, ecologista norte-americano estudioso de 
lagos e especialista em diatomáceas (um tipo de alga microscópica que fabrica 
um esqueleto com sílica). Em conversas, Eugene Stoermer tinha utilizado a 
mesma palavra durante alguns anos para refletir mudanças generalizadas em 
lagos, que deduziu terem acontecido durante as últimas décadas109. 
 
 

A partir da fala do químico holandês, em Cuernavaca, a ideia de Antropoceno 

ganhou fôlego e amplitude no ciclo das ciências, e impactou a produção de conhecimento e as 

perspectivas teóricas. Depois dess -se a ele e 

 
108 ZALASIEWICZ, Jan. Ciência e sociedade do Antropoceno: transição a partir do Holoceno. Tradução: Amin 

Simaika. Com ciência: revista eletrônica de jornalismo científico, Dossiê A espécie humana e a história da 
Terra, n. 194, dez. 2017/fev. 2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/ciencia-e-sociedade-do-
antropoceno-transicao-partir-do-holoceno/>. (Acesso em: 29 fev. 2020.) 

109 Ibidem. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
40 
 
 
escreverem um breve artigo científico. Stoermer aceitou e em 2000 o trabalho foi publicado no 

boletim do IGBP, o 110. Em 

2002, o artigo Geology of mankind  publicado na revista Nature, levou a ideia de 

Antropoceno para um número ainda maior de cientistas e o debate sobre um novo intervalo 

geológico criado pelos humanos passou a ser uma preocupação científica definitiva111. 

Após a publicação dos artigos, os dois cientistas foram fortemente criticados, pois 

nem Crutzen e nem Stoermer eram geólogos de formação. Por isso, a noção de Antropoceno 

reverberou em muitos cientistas de duas formas diferentes: primeiro, como uma controvérsia, 

mais do que um ato de genialidade; segundo, como uma possibilidade real. 

Como controvérsia, as mudanças na atmosfera e a alta emissão de carbono 

originária da queima de combustíveis fósseis não eram suficientes para que o Antropoceno 

fosse uma dimensão do tempo geológico. Eram necessárias outras mudanças no meio físico da 

Terra para dar consistência à hipótese da ação geológica de causas antropogênicas. 

A outra forma como o Antropoceno soou aos ouvidos de um segundo grupo de 

cientistas foi como uma possibilidade real. As mudanças ambientais estavam modificando a 

superfície do planeta de forma acelerada. Em pouco mais de dois séculos, o Homo sapiens 

estava aumentando seu impacto ecológico no ambiente global e as ciências estavam apenas 

começando a desvendar os efeitos destas atividades realizadas pela civilização moderna. 

As mudanças climáticas já eram debatidas por muitos pesquisadores nos anos 2000 

junto à outras questões socioambientais: o aumento do nível dos oceanos, o desmatamento de 

florestas tropicais, a modificação da atmosfera pelos gases do efeito estufa, o avanço da 

desertificação sobre os ecossistemas e o derretimento das calotas polares. Esses problemas 

ecológicos eram estudados pela comunidade científica desde os anos 1970 de maneira 

interdisciplinar112.  

 
110 Ibidem. A Global Change Newsletter 

projetos que copatrocina. Ao incluir artigos que estabelecem vínculos entre ciência, sociedade e política, a revista 
pretende servir como fonte de informação não apenas para cientistas, mas também para agências de 

PROGRAMME. Global Change Magazine. Publications. Disponível em:  
   <http://www.igbp.net/publications/globalchangemagazine.4.1b8ae20512db692f2a680003617.html>. (Acesso 

em: 19 ago. 2020.) Tradução do autor. 
111 CRUTZEN, Paul J. Geology of mankind. Nature, v. 415, p. 23, jan. 2002, p. 23. 
112 

década de 1970, dotado de alto perfil na cena pública global, representou um dos fenômenos sociológicos mais 
signifi PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. 
Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 81-101, 2010, p. 82. 
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O brasileiro Roger Domenech Colacious, professor de história da Universidade 

Estadual de Maringá, em sua tese Um clima de incertezas: as controv rsias cient ficas sobre 

mudan as clim ticas nas revistas Science e Nature (1970-2005), afirma que a construção do 

fato científico das mudanças climáticas sempre foi acompanhada do elemento da 

controvérsia113. Entre 1970-2005, a ideia de mudança climática induzida pela ação 

antropogênica foi de uma controvérsia científica a um fenômeno detectável e comprovável no 

ambiente global, se tornando uma questão relevante da agenda de discussões políticas 

internacionais.  

Essa tensão entre as mudanças climáticas ser uma hipótese não comprovável ou 

uma verdade verificável empiricamente, acompanhou as pesquisas e os debates entre 1970 até 

2005, período analisado por Colacious, em sua tese. Ele afirma que, mesmo quando as pesquisas 

científicas comprovaram as mudanças no clima, essa verdade científica não se traduziu em 

políticas públicas imediatamente após os resultados das investigações serem publicados pelos 

pesquisadores.  

Além disso, ao longo das discussões, os fatos científicos que comprovam as 

mudanças climáticas impulsionadas pela ação humana foram se tornando cada vez mais 

verificáveis por um número maior de pesquisas. Todavia, ainda muitos cientistas não 

acreditavam que as atividades antropogênicas poderiam mudar o clima. Dessa forma, o 

elemento da controvérsia esteve presente no percurso que a ideia de mudanças climáticas 

percorreu até ela auferir uma dimensão política global definitiva na passagem do século XX 

para o XXI.  

O geógrafo e professor da Universidade de São Paulo Wagner Costa Ribeiro afirma 

que:  

 

[...] houve uma época em que se questionava o aquecimento global. Agora, 
não há mais dúvidas de que ele existe: as mínimas estão maiores, os invernos 
estão mais rigorosos, os verões estão mais quentes e as chuvas, mais intensas. 
Alguns pesquisadores acreditam que a mudança climática tem razões 
estritamente naturais, e é um processo de aquecimento gerado em uma escala 
de tempo. Outros, no entanto, dizem que, apesar desta escala de tempo ser 
importante, a ação humana  o Antropoceno  estaria acelerando este processo 
natural. Há também um grupo mais radical que diz que a ação humana gerou 

 
113 COLACIOUS, Roger Domenech. Um clima de incertezas: as controv rsias cient ficas sobre mudan as 

clim ticas nas revistas Science e Nature (1970-2005). 2014. 395f. Tese (Doutorado em História Social)  
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
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o aquecimento global e outros pesquisadores defendem que não existe 
aquecimento global. Então, o debate está posicionado em quatro visões114. 

 

A narrativa do Antropoceno construída por Crutzen e Stoermer complexifica o fato 

científico das mudanças climáticas por colocar que a ação antropogênica criou um novo período 

geológico. Mesmo assim, o Antropoceno era uma grande controvérsia na geologia, pois não era 

novidade que, no Holoceno, as atividades humanas causaram impactos biológicos no ambiente 

global. Os geólogos: 

 

[...] passam suas vidas profissionais mergulhados no passado profundo de 
milhões, até bilhões de anos, em que as escalas de tempo humanas parecem 
infinitamente pequenas. Nessas escalas de tempo geológicas, a Terra mudou 
acentuadamente: na realidade, a Terra não tem sido tanto um planeta, mas sim 
uma sucessão de diferentes planetas, cada um com seu próprio tipo de 
atmosfera, clima, geografia e conjunto de organismos vivos115. 

 

        Na geologia era um consenso que o estabelecimento do Homo sapiens como 

espécie dominante no mundo modificou ambientes para a construção de vilas, cidades e 

impérios. A agricultura exauriu terras que entraram em processo de desertificação. Muitos 

terrenos foram erodidos ou se tornaram inférteis pelo seu uso intensivo na agricultura e na 

pecuária. A espécie humana, durante o Pleistoceno e o Holoceno, extinguiu populações de 

animais e vegetais, e arruinou teias alimentares116. Mas será que a ação antropogênica, nos 

últimos 12.000 anos, foi capaz de alterar o conteúdo estratigráfico das rochas?  

       Foi nesse contexto de pesquisas que o Antropoceno surgiu como uma controvérsia 

e como uma possibilidade real na escala do tempo geológico. No Holoceno, os humanos haviam 

impactado a natureza: isso não era novidade para nenhum cientista, porém, na época, a 

controvérsia se manifestava na medida em que não era claro, para a geologia, se os humanos 

poderiam criar uma era ou, pelo menos, uma nova época geológica a partir da ação 

antropogênica. Assim, surgiram perguntas como: será que os acontecimentos políticos, sociais 

 
114 Do Holoceno ao Antropoceno. Por outra forma de organização de vida. Entrevista com Wagner Costa Ribeiro. 
EcoDebate: site de informações, artigos e notícias socioambientais. Entrevista. 01 set. 2011. Disponível em: 
<https://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/do-holoceno-ao-antropoceno-por-outra-forma-de-organizacao-de-
vida-entrevista-com-wagner-costa-ribeiro/>. (Acesso em: 14 dez. 2019.) 
115 ZALASIEWICZ, Jan. Ciência e sociedade do Antropoceno: transição a partir do Holoceno. Tradução: Amin 

Simaika. Com ciência: revista eletrônica de jornalismo científico, Dossiê A espécie humana e a história da 
Terra, n. 194, dez. 2017/fev. 2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/ciencia-e-sociedade-do-
antropoceno-transicao-partir-do-holoceno/>. (Acesso em: 29 fev. 2020.) 

116 HOLMES, Thom. Early humans: the Pleistocene and Holocene epochs. New York: Chelsea House, 2009. 
151p. 
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e econômicos desde a Revolução Industrial teriam a capacidade de alterar o clima, a atmosfera, 

os ciclos naturais e os ambientes do planeta em escala geológica? Já havia alguma prova 

contundente das modificações geológicas e ecológicas que reuniriam elementos climáticos, 

fósseis, sedimentológicos e estratigráficos para atestar a mudança do Holoceno para o 

Antropoceno? 

       A periodização do Antropoceno começou a se remeter não só à história do planeta, 

mas também ao início da modernidade. O novo termo também abriu a possibilidade das ciências 

pensarem o futuro ecológico e geológico que a humanidade habitará no século XXI. À vista 

disto, a ideia de Antropoceno, desde seu surgimento, começou a ganhar uma amplitude de 

significado para pensar o recente contemporâneo do século XXI, a globalização e os processos 

de modernização das relações de produção da vida humana, iniciados desde as décadas finais 

do século XVIII. Desta forma The Anthropocene

mais sobre mudanças ecológicas do que sobre alterações estratigráficas nas rochas para atestar 

a hipótese do Antropoceno, todavia, eles despertaram o interesse da comunidade científica para 

investigar a possibilidade de um novo intervalo geológico criado pelos seres humanos. 

 

 

1.1 Sistema Terra: uma perspectiva interdisciplinar 

 

 

      O livro Global change and the Earth system: a planet under pressure evidencia que 

as mudanças no sistema Terra são múltiplas, complexas, interativas, frequentemente 

exponenciais em taxa e globalmente significativas em magnitude 117

118. A ideia de 

Antropoceno proposta neste livro despertou um novo tipo de organização do conhecimento 

científico para compreensão da mudança global.  

 
117 STEFFEN, Will et al. Global change and the Earth system: a planet under pressure. Executive Summary of 

the book publishing published by IGBP Secretariat and Royal Swedish Academy of Sciences. Berlin; Heidelberg, 
New York: Springer-Verlag, 2004, p. 14. 

118 Ibidem, p. 14. 
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Nesse sentido, começou a ficar evidente que as ciências humanas e sociais eram 

essenciais no debate do Antropoceno, pois os modos de vidas modernos e as visões de mundo 

surgidas na passagem do século XVIII para o XIX permitiram uma escalada na ação 

antropogênica sem precedentes, que cresceu durante todo o século XX e que continua crescendo 

no século XXI.  

 

Nos últimos dois séculos, tanto a população humana quanto a riqueza 
econômica do mundo cresceram rapidamente. Esses dois fatores aumentaram 
significativamente o consumo de recursos registrados na agricultura e 
produção de alimentos, silvicultura, desenvolvimento industrial, transporte e 
comércio internacional, produção de energia, urbanização e até atividades 
recreativas119. 
 
 

A humanidade começou a igualar e até exceder a natureza em termos de mudança 

da biosfera e impacto em outras partes do funcionamento do sistema Terra. A magnitude, escala 
120. Os cientistas 

alertaram que a velocidade das alterações no funcionamento do sistema Terra estaria ocorrendo 

121, como as investigações 

das ciências físicas estavam acostumadas a observar no passado geológico da Terra.  

As atividades humanas estão influenciando o comportamento das estruturas de 

funcionamento do ambiente global122. A ação antropogênica está afetando a atmosfera, a 

litosfera, a biosfera, a criosfera e a hidrosfera. A litosfera é composta pelos corpos rochosos; a 

hidrosfera representa toda água de nosso planeta; a criosfera abrange todas as camadas de gelo 

nos polos e nas montanhas; a atmosfera é constituída pelos gases que circulam no ar; e a biosfera 

é composta por todos os seres vivos terrestres e aquáticos123. m existido, de 

 
119 Ibidem, p. 14. 
120 Ibidem, p. 14. 
121 Ibidem, p. 14. 
122  tecnosfera tamb m inclui: estradas, ferrovias, aeroportos, minas e pedreiras, campos de petr leo e g s, 
cidades, rios e reservat rios projetados. Ela tem produzido quantidades extraordin rias de res duos que v o desde 
aterros sanit rios at  a polui o do ar, do solo e da ZALASIEWICZ, Jan. O fardo insuportável da tecnosfera. 
Correio da Unesco, p. 15-17, abr./jun. 2018, 
impressionante desse rec m-chegado planet rio. Geologicamente, objetos tecnol gicos, incluindo os telefones 
celulares, podem ser considerados tecnof sseis, porque s o constru es criadas biologicamente que s o robustas 
e resistentes  degrada o; eles formar o os f sseis do futuro, para caracterizar os estratos do Antropoceno. 
Ningu m sabe quantos tipos diferentes de tecnof sseis existem, mas quase certamente eles superam o n mero de 
esp cies de f sseis conhecidas, enquanto a tecnodiversidade moderna, considerada dessa maneira, tamb m excede 
a diversidade biol gica moderna. O n mero de esp cies de tecnof sseis tamb m est  continuamente aumentando, 
uma vez que a evolu o tecnol gica agora supera em muito a evolu o biol Ibidem, p. 16.  
123 ZALASIEWICZ, Jan. O fardo insuportável da tecnosfera. Correio da Unesco, p. 15-17, abr./jun. 2018, p. 15. 
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uma forma ou de outra, durante a maior parte dos 4,6 bilh es de anos de exist ncia do nosso 

planeta. Mais recentemente, uma nova esfera surgiu  124. A tecnosfera não: 

 

[...] engloba apenas as nossas m quinas, mas tamb m n s humanos, assim 
como os sistemas profissionais e sociais por meio dos quais interagimos com 
a tecnologia: f bricas, escolas, universidades, organiza es sindicais, bancos, 
partidos pol ticos, a internet. Tamb m inclui os animais dom sticos que 
criamos em grandes quantidades para nos alimentar, as planta es cultivadas 
para sustent -los e para nos sustentar, e os solos agr colas, que s o 
extensivamente modificados a partir de seu estado natural para realizar essa 
atividade125. 

 

       José Pádua expõe que as sociedades industriais foram as grandes condutoras da 

mudança geológica e a ecológica do planeta nos últimos três séculos. O historiador ambiental 

atmosfera, a biosfera (o conjunto dos seres vivos), o ciclo das águas e alguns ciclos 

biogeoquímicos em escala planetária (como os ciclos do nitrogênio, do fósforo e do 

126. 

       A maioria dos historiadores até o Antropoceno não estavam acostumados a 

pesquisar o sistema Terra. Estes longos recortes de tempo da história geológica e biológica do 

planeta estão ajudando a teoria da história reformular parte de suas compreensões teóricas sobre 

a relação entre o passado e o presente, uma vez que os historiadores ambientais não buscavam 

suas fontes de pesquisas em um espaço de tempo tão longo.  

       Outra questão importante para disciplina histórica, é que a visão teórica que os 

historiadores tinham sobre temporalidades de longa duração foi ampliada. Nesta acepção, estes 

longos recortes temporais que contam a história do planeta estudados pelos 

paleoclimatologistas, geólogos e paleontólogos, fazem parte do que estes campos científicos 

denominam de: tempo profundo. Essa distante temporalidade traz evidências do passado 

profundo das estruturas biogeoquímicas de funcionamento do ambiente global.  

      Com o advento da hipótese do Antropoceno, os historiadores estão utilizando esta 

nova forma compreensão do tempo histórico, interligando a experiência moderna de tempo a 

 
124 Ibidem, p. 15. 
125 Ibidem, p. 15. 
126 PÁDUA, José Augusto. Vivendo no Antropoceno: incertezas, riscos e oportunidades. Museu do Amanhã. 
Observatório do Amanhã. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/livro/10-vivendo-no-
antropoceno.html>. (Acesso em: 25 out. 2019.) 
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fluxos temporais do passado profundo, com o intuito de relacionar a história profunda da Terra 

com os desafios geohistóricos de um período de transição geológico. Assim, o caminho 

antropogênico tomado pela história da modernidade pode ser problematizado de forma mais 

precisa e complexa, de modo que o foco das análises não seja só o entendimento da 

manifestação dos problemas ambientais globais na realidade, mas sim uma abordagem que 

permita inter-relacionar a dimensão geológica e ecológica da crise às estruturas sociais, 

econômicas e políticas construídas pelas sociedades modernas. 

Neste viés, a narrativa das ciências do sistema Terra em Global change and the 

Earth system: a planet under pressure foi fundamental para estabelecer uma cronologia para os 

estudos sobre o Antropoceno, utilizada posteriormente pelos historiadores ambientais para 

construção crítica de suas análises. José Pádua evidencia que entre: 

 

[...] 1800 a 1945, com a formação da era industrial. A base energética para 
essa grande transformação, que continua a ser amplamente dominante no 
presente, foi a expansão maciça no uso dos combustíveis fósseis 
(especialmente carvão e petróleo). Daí o fato de esse novo momento da 

combustíveis fósseis localizados no interior da Terra permitiu uma enorme 
expansão das forças produtivas, promovendo um crescimento simultâneo e de 
intensidade inédita da população, das estruturas urbano-industriais e do 
consumo dos recursos naturais127. 

 

       O segundo momento, se refere a globalização planetária após a Segunda Grande 

Guerra, que marca a intensificação da ação antropogênica no tecido ecológico e geológico do 

ambiente terrestre. Segundo José Pádua, a segunda fase do Antropoceno 

 

[...] começa por volta de 1945 e ainda está em plena vigência. Ela vem sendo 
-

Segunda Guerra Mundial, quando a disponibilidade de petróleo abundante e 
barato  associada com a ascensão dos produtores árabes  foi determinante 
para a difusão de tecnologias inovadoras. O processo resultou na explosão do 
consumo de massa (automóveis, telefones, televisores). Posteriormente, novas 
ondas tecnológicas continuaram contribuindo para ampliar ainda mais o 
consumo em grande escala, como no caso dos computadores e dos telefones 
celulares128.  

 

 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
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        A Grande Aceleração marcou um período em que a experiência moderna de tempo 

começou a acumular as consequências geohistóricas do impacto antropogênico nas estruturas 

de funcionamento do sistema Terra. O desenvolvimento da civilização humana baseado em 

avanços técnicos, na produção de materiais não biodegradáveis e no grande consumo de 

combustíveis fósseis, multiplicaram entre 1945-2020, os problemas ambientais globais. 

 

Em relação à história da era industrial ou fossilista, cujas fundações estruturais 

enorme expansão quantitativa da produção e do consumo (e consequente 
mudança qualitativa da presença humana na Terra). A imagem é como a de 
uma ventania desdobrada em um furacão: os ventos das revoluções industriais 

 que por sua vez já representavam uma grande mudança em relação aos 
padrões pré-industriais de produção e consumo  se tornaram rajadas capazes 
de multiplicar radicalmente as consequências socioambientais da ação 
humana129. 

 

       O aumento da carga atmosférica de poluentes (gases do efeito estufa), a extinção 

em massa de espécies animais e vegetais, o derretimento das camadas de gelo na Antártica e no 

Ártico, a contaminação das fontes de água doce e as mudanças no regime de chuvas em muitas 

regiões do planeta são evidencias encontradas no ambiente terrestre que marcaram a escalada 

dos problemas socioambientais durante a Grande Aceleração. 

 

A partir da década de 1970, começou-se a falar com mais intensidade na 

(poluições, acidentes industriais, desmatamentos, erosão de paisagens). Hoje 
está ficando claro que tais problemas não devem ser entendidos como 
disfunções ou acidentes isolados. Eles representam sintomas ou sinais de algo 
bem mais profundo: estamos vivendo uma nova fase na história, uma mudança 
no patamar da presença humana na Terra. O crescimento explosivo da 
população, que nos levou ao presente marco de 7 bilhões de pessoas, com a 
atual projeção de 10 bilhões em meados do século XXI, é uma realidade 
histórico-social de pouco mais de duzentos anos130. 

 

        O significado de Antropoceno na ciência do sistema Terra liga o passado geológico 

e ecológico da Terra à experiência de tempo das sociedades modernas. Essa possibilidade de 

interpretação do fenômeno faria a hipótese do Antropoceno ser investigada também nas ciências 

 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
48 
 
 
humanas e sociais para explicar essa história do homem e da 

modernidade.  

 

At  recentemente, pens vamos na hist ria humana meramente em termos de 
hist ria documentada, o que remonta a alguns mil anos. Uma pr -hist ria 
adiciona mais alguns mil anos. Contudo, a ci ncia da mudan a clim tica 
exigiu que pens ssemos sobre o papel dos seres humanos na hist ria do 
planeta desde que eles apareceram. Foi necess rio entender quais eram os 
processos planet rios e como o planeta tem conseguido manter no lugar n o 
apenas o clima, que nos  favor vel, mas tamb m o oxig nio a 21% da 
atmosfera por quase 600 milh es de anos131. 

 

      A ideia de Antropoceno complexifica a existência das sociedades modernas ao 

cruzar três escalas de tempo que possuem especificidades analíticas diferentes nas ciências: o 

tempo da civilização moderna, o tempo da vida e o tempo geológico. Destarte, a ciência do 

sistema Terra foi um campo ativo no debate, ao colocar uma cronologia para os estudos do 

Antropoceno, além do que, por mais que os cientistas em Global change and the Earth system: 

a planet under pressure ainda não enxergassem com clareza as mudanças na assinatura 

geológica das rochas, as alterações de ordem ecológica eram extensivas no ambiente global, 

sendo um problema reconhecido no eixo da política global no século XXI. 

 

 

1.2 Mudança global e a Grande Aceleração 

 

 

No artigo The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of 

nature?  publicado em 2007, o químico norte-americano Will Steffen, na época diretor do 

IGBP, Paul Crutzen e John McNeill abordaram aspectos da trajetória histórica que as 

sociedades modernas tomaram até se tornarem uma força geológica132.  

Os autores indicaram que a primeira fase do Antropoceno começou por volta do 

ano de 1800, com a industrialização na Inglaterra, momento na história humana em que se 

 
131 CHAKRABARTY, Dipesh. Os seres humanos s o uma for a geol gica. Entrevista concedida a Shiraz 
Sidhva. Correio da Unesco, p. 11-14, abr./jun. 2018, p. 11. 
132 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 

the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007. 
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iniciou o uso em larga escala de combustíveis fósseis como fonte de energia para a produção 

dos novos modos de vida modernos surgidos no período133.  

Eles utilizaram a concentração de dióxido de carbono na atmosfera como base 

metodológica de análise da ação geofísica134. A disposição desse gás na atmosfera era de 270-

275 ppm no período pré-industrial; de 310 ppm em 1950; e chegou a 380 ppm na primeira 

década dos anos 2000135. Eles também revelaram que as atividades humanas antropogênicas 

máquina planetária como nitrogênio, carbono, fósforo e silício; e iii) o balanço energético na 

136.  

biologicamente diversificado, menos arborizado, muito mais quente e provavelmente mais 

137. Na visão deles,  fenômeno da mudança global representa uma 

138. Até o século 

XVIII, a 

 

[...] humanidade dependia da energia captada de fluxos contínuos na forma de 
vento, água, plantas e animais, e dos estoques de 100 ou 200 anos mantidos 
nas árvores. O uso de combustível fóssil ofereceu acesso ao carbono 
armazenado em milhões de anos de fotossíntese: um subsídio maciço de 
energia do passado profundo à sociedade moderna, da qual depende grande 
parte de nossa riqueza moderna139. 

 

A Revolução Industrial marcou a época histórica em que o metabolismo social da 

espécie humana deixou de consumir poucos recursos naturais e energia. A partir da invenção 

do motor à combustão, no final do século XVIII, os humanos começaram a transformar a 

natureza de maneira mais intensa, pois, antes, esse processo requeria uma grande quantidade de 

 
133 Ibidem, p. 614-621. 
134 Ibidem, p. 614-621. 
135 Ibidem, p. 614-621. 
136 HANSEN, James et al Science, v. 308, p. 1.431-

1.435, 2005 apud STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans 
now overwhelming the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007, p. 614. Tradução do 
autor. 

137 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 
the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007, p. 614.  

138 Ibidem, p. 614. Tradução do autor. 
139 Ibidem, p. 616. Tradução do autor. 
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energia para transmutar a matéria, que não estava disponível para as sociedades do Holoceno 

até este momento da história. 

 

Antes do amplo uso de combustíveis fósseis, a colheita de energia disponível 
para a humanidade era fortemente restrita. A água e a energia eólica estavam 
disponíveis apenas em locais favorecidos e somente em sociedades onde as 
tecnologias relevantes de moinhos de água, navios e moinhos de vento haviam 
sido desenvolvidas ou importadas. A energia muscular derivada dos animais 
e, através deles, das plantas, era limitada pela área de terra adequada para as 
culturas e forragens, em muitos lugares pela escassez de água e por toda parte 
por ineficiências biológicas inevitáveis: as plantas fotossintetizam menos de 
um por cento da energia solar que cai na Terra, e os animais que comem essas 
plantas retêm apenas um décimo da energia química armazenada nas plantas. 
Tudo isso representou um gargalo nos números humanos, na economia global 
e na capacidade da humanidade de moldar o resto da biosfera e de influenciar 
o funcionamento do sistema Terra140. 

 

A maior oferta de energia entre 1800-1945, segundo Crutzen, Steffen e McNeill, 

foram essenciais para aumentar a capacidade da humanidade de modificar ambientes e expandir 

seus interesses materiais sobre a biosfera mais de seis 
141

cerca de 10% da superfície terrestre global havia sido domesticada  no início da era industrial 

por volta de 1800, mas esse número aumentou significativamente para cerca de 25 a 30% em 

142.  

A segunda fase do Antropoceno foi denominada de Grande Aceleração, e começou 

em 1945, após a Segunda Guerra Mundial143. A ideia de Grande Aceleração foi fundamental 

para o alargamento da compreensão do impacto humano sobre a natureza, pois ela marcava 

fatos históricos determinantes que desembocaram em um novo período de tempo na história da 

Terra, como mensurava a ação antropogênica em um período de longa duração. 

 
140 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 

the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007, p. 616. Tradução do autor. 
141 MCNEILL, John R. Something new under the sun. New York, London: W. W. Norton, 2001, p. 416 apud 

STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 
the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007, p. 616. Tradução do autor. 

142 LAMBIN, E. F.; GEIST, H. J. (Eds.). Land-use and land-cover change local processes and global impacts. 
Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2006, 222p. apud STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John 
R. The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, 
dec. 2007, p. 616. Tradução do autor. 

143 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 
the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007. 
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A Grande Aceleração, como um novo termo para se referir ao período de 

intensificação, escala e magnitude dos fenômenos do Antropoceno, soou, nas ciências, 

novamente como uma controvérsia e como uma possibilidade. As pesquisas sobre a Grande 

Aceleração ainda estavam no começo, como também, os cientistas ainda não sabiam 

exatamente como as alterações nos padrões de funcionamento do sistema Terra interagiam entre 

si, portanto, poderia ser muito cedo para se afirmar, com precisão, que o Holoceno havia mesmo 

acabado. 

Como possibilidade, os problemas ambientais eram pautas que começaram a se 

popularizar no seio das ciências em meados dos anos 1950, e tomaram proporções na agenda 

geopolítica durante todo o restante do século XX e o início do século XXI. A ideia da Grande 

Aceleração, na narrativa de Crutzen, Steffen e McNeill, ampliou a compressão temporal dos 

fatos históricos, ecológicos e geológicos na trajetória da modernidade que levaram à mudança 

global.  

A metodologia de mensuração das transformações no ambiente terrestre que 

caracterizam a Grande Aceleração começou a ser desenvolvida, de forma aprofundada, no livro 

Global change and the Earth system: a planet under pressure

a partir de 12 indicadores socioeconômicos e 12 indicadores relacionados ao sistema Terra144. 

Os critérios de análise ligados aos indicadores socioeconômicos são mensurados a 

partir da/do: população mundial, população urbana, uso da água, urbanização, globalização, 

transporte, telecomunicação, produção de papel, consumo de fertilizantes, grandes represas, 

investimento estrangeiro direto e PIB real.  

Os critérios de análise ligados às tendências do sistema Terra são calculados a partir 

da/do: dióxido de carbono, metano, ozônio estratosférico, óxido nitroso, temperatura da 

superfície terrestre, acidificação dos oceanos, captura de peixes marinhos, cultura de camarão, 

nitrogênio da zona costeira, perda de florestas tropicais, terra domesticada e degradação da 

biosfera terrestre.  

Existe uma correlação entre os indicadores socioeconômicos e os indicadores 

ligados ao sistema Terra, na medida em que ambos mensuram o impacto antropogênico no 

ambiente global, porém o primeiro está mais relacionado ao viés econômico e social dessas 

 
144 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. Great Acceleration. Global Change. 
Disponível em: <http://igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20512db692f2a680001630.html>. 
(Acesso em: 25 mai. 2019.) 
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transformações, e o segundo busca compreender mais o efeito biofísico das dinâmicas humanas 

no planeta. Desta forma, a metodologia foi fundamental para mensurar o quanto a história da 

modernidade, principalmente após 1950, está modificando padrões biogeoquímicos do sistema 

Terra. 

       Os autores revelaram estatísticas do impacto ambiental realizadas pelas sociedades 

modernas, entre 1945 e os anos 2000, que começaram a conformar o cenário de mudança global 

na biosfera do planeta.  

 

[...] a economia global aumentou mais de 15 vezes. O consumo de petróleo 
cresceu 3,5 vezes desde 1960, e o número de veículos a motor aumentou 
drasticamente de cerca de 40 milhões no final da Guerra para quase 700 
milhões em 1996. De 1950 a 2000, a porcentagem da população mundial 
vivendo em áreas urbanas cresceram de 30 para 50% e continuam crescendo 
fortemente. A interconectividade das culturas está aumentando rapidamente 
com a explosão da comunicação eletrônica, das viagens internacionais e da 
globalização das economias. A pressão sobre o meio ambiente global desse 
florescente empreendimento humano em expansão está se intensificando 
drasticamente145. 

 

Para eles, o fenômeno da Grande Aceleração está causando extensas mudanças na 

paisagem, na criosfera, nos oceanos, na superfície da Terra, na biodiversidade e nas culturas 

humanas 146, coeficiente que fez 

triplicar a produção de grãos, quadruplicar o consumo de energia e quintuplicar a atividade 

econômica147. Como também, nos últimos três séculos a disposição da terra para a agricultura 

148, desta s áreas de terra foram perdidas devido à degradação, por 

149.  

Quando a ideia de Antropoceno começou a ser discutida por um historiador 

ambiental, criou-se uma possibilidade epistemológica para pensar a dimensão geohistórica de 

um novo intervalo de tempo na história do planeta a partir da disciplina histórica. A 

 
145 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J.; MCNEILL, John R. The Anthropocene: are humans now overwhelming 

the great forces of nature? Ambio, v. 36, n. 8, p. 614-621, dec. 2007, p. 617. Tradução do autor. 
146 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. Land. Global Change. Disponível em: 
   <http://www.igbp.net/globalchange/changingearthsystem/land.4.1b8ae20512db692f2a680008834.html>. 

(Acesso em: 30 mai. 2019.) Tradução do autor. 
147 Ibidem. Tradução do autor. 
148 Ibidem. Tradução do autor. 
149 Ibidem. Tradução do autor. 
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historiografia, nessa contiguidade, começou a construir uma metodologia que a permitiu refletir 

sobre a organização dos fenômenos que criaram a cultura do Antropoceno. 

A participação de um historiador em explicações antropogênicas dos fenômenos 

que estavam originando esse novo tempo na história do planeta foi importante para 

contextualizar a ação geológica dos seres humanos no horizonte histórico da modernidade e em 

um contexto social, econômico e político que possuía suas raízes nas décadas finais do século 

XVIII.  

John McNeill abriu uma condição hermenêutica para a narrativa do Antropoceno 

ter um reflexo epistemológico e filosófico para se refletir a modernidade e a globalização no 

eixo das humanidades, 

o Antropoceno e a Grande Aceleração começaram 

a ser utilizados no contexto de pesquisas sobre a nova época geológica como periodizações para 

se referir à aspectos geohistóricos da modernidade. 

A narrativa da sociedade moderna e da globalização como agentes do Antropoceno, 

no artigo The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature? foi 

decisiva para a expansão dos fatos que localizam o Antropoceno na história da economia e da 

produção de riqueza da modernidade. As palavras sociedade moderna , riqueza moderna , 

sociedade globalizada  e humanos modernos  começaram a aparecer na narrativa sobre o 

Antropoceno. Esses termos foram decisivos para o novo intervalo geológico ser construído 

como uma temporalidade na historiografia e abriram uma janela  para se indagar quem eram 

os maiores agentes do Antropoceno na história da modernidade, fato que gerou mais 

controvérsias ao apontar para a responsabilidade de algumas nações sobre o horizonte de 

transição geológico.  

Os argumentos se baseavam no impacto antropogênico de longa duração que alguns 

poucos países efetuaram no sistema Terra ao longo dos últimos dois séculos e meio, o que fez 

com que o Antropoceno e a Grande Aceleração fossem termos em ascensão nas ciências, a 

partir de 2007, para pensar como a experiência de tempo moderna estava modificando aspectos 

da história da vida e da história do planeta. Desta maneira, em 

as características do impacto climático, 

ecológico e geológico começaram a ser evidenciadas e delimitadas de forma mais clara e precisa 

para a comunidade científica, porém as investigações dos autores ainda se referiam mais a 

indicadores do sistema Terra para mensurar a ação antropogênica do que para pensar o 

Antropoceno estratigraficamente. 
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1.3 As fronteiras planetárias e os limites da transição geológica 

 

 

Johan Rockström, especialista em criar estratégias para o desenvolvimento 

sustentável e pesquisador do Centro de Resiliência de Estocolmo150, publicou com mais 27 

cientistas, em 2009, um artigo denominado A safe operating space for humanity que tinha 

como objetivo discutir a ideia de fronteiras planetárias. Nove desses cientistas eram ligados ao 

-diretores executivos, Kevin Noone e Will Steffen, e um ex-vice-

151. Neste artigo, foram pensados os limiares que demarcariam o 

período de transição geológico152. 

 

Os especialistas identificaram apenas nove limites: mudança climática, perda 
de biodiversidade, interferência nos ciclos de nitrogênio e fósforo, 
esgotamento estratosférico de ozônio, acidificação dos oceanos, uso global de 
água doce, mudança no uso da terra, poluição química e carga atmosférica de 
aerossóis. Os limites estão interligados e os autores sugerem que 
ultrapassamos três deles: concentração atmosférica de dióxido de carbono, 
perda de biodiversidade e ciclo do nitrogênio. Estamos próximos dos limites 
de mais três: uso da terra, água doce e acidificação do oceano153. 
 
 

A ideia de fronteiras planetárias foi um marco para o estudo da mudança global, 

pois aprofundou a compreensão da ciência do sistema Terra sobre o fenômeno da Grande 

Aceleração. O artigo A safe operating space for humanity buscava entender um limite seguro 

de operação do sistema Terra para que ele continue funcionando de forma análoga ao Holoceno. 

Nesta via, a taxa de resiliência do planeta em retornar ao seu estado de funcionamento natural 

após uma um limiar ser ultrapassado, é a grande questão que está presente na ideia de fronteiras 

planetárias. 

 
150 

conjunta da Universidade de Estocolmo e do 

CENTRE. About us. Disponível em: <https://www.stockholmresilience.org/about-us.html>. (Acesso em: 20 
ago. 2020.) 

151 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. A planet on the edge. Global Change. 
Disponível em: 

   <http://www.igbp.net/news/features/features/aplanetontheedge.5.1b8ae20512db692f2a680003122.html>. 
(Acesso em: 28 mai. 2019.) Tradução do autor. 

152 Ibidem.  
153 Ibidem. Tradução do autor. 
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A fronteira da mudança climática depende de permanecer no lado seguro das 
fronteiras de água doce, terra, aerossol, nitrogênio-fósforo, oceano e limites 
estratosféricos. Transgredir a fronteira nitrogênio-fósforo pode erodir a 
resiliência de alguns ecossistemas marinhos, reduzindo potencialmente sua 
capacidade de absorver CO2 e, assim, afetando a fronteira climática.  
Os limites que propomos representam uma nova abordagem para definir as 
pré-condições biofísicas para o desenvolvimento humano. Pela primeira vez, 
estamos tentando quantificar os limites de segurança fora dos quais o sistema 
Terra não pode continuar a funcionar de maneira estável semelhante ao estado 
do Holoceno154. 

  

A interdependência dos ecossistemas da Terra, em que a alteração de um ambiente 

em uma determinada região pode influenciar outras localidades a milhares de quilômetros da 

zona de impacto original, foi uma das frentes de escrita do artigo. Todavia, o estudo das 

fronteiras planetárias ainda era muito recente. 

os limiares não forem ultrapassados, a humanidade terá liberdade para buscar o 

155. Nenhum cientista sabe exatamente o 

que poderá acontecer se a humanidade romper essas fronteiras, e é uma escolha política, e não 

totalmente científica, respeitar esses limiares.  

A teoria da resiliência abriu mais possibilidades epistemológicas para se pensar o 

Antropoceno, pois a ideia de fronteiras planetárias complexificou o significado do novo período 

geológico ao mensurar o impacto humano no sistema Terra de um ponto de vista um pouco 

diferente da ideia de Grande Aceleração, pois ela não possui indicadores socioeconômicos.  

A ideia de fronteiras planetárias também fez com que o significado geológico e 

ecológico do Antropoceno ficasse mais visível para a comunidade científica, uma vez que seus 

indicadores que fazem referência ao solo e ao transporte de matéria começaram a denotar, 

mesmo que de forma incipiente, a ação geológica de origem antropogênica na superfície do 

planeta.  

o Antropoceno não é um 

estado novo e estável, como eram essencialmente os 11.700 anos precedentes da era do 

156. Ele  um alvo móvel, rumo a algum novo estágio estável que provavelmente 

 
154 ROCKSTRÖM, Johan et al. A safe operating space for humanity. Nature, v. 461, p. 472-475, 2009, p. 474. 

Tradução do autor. 
155 Ibidem, p. 475. Tradução do autor. 
156 ZALASIEWICZ, Jan. Ciência e sociedade do Antropoceno: transição a partir do Holoceno. Tradução: Amin 

Simaika. Com ciência: revista eletrônica de jornalismo científico, Dossiê A espécie humana e a história da 
Terra, n. 194, dez. 2017/fev. 2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/ciencia-e-sociedade-do-
antropoceno-transicao-partir-do-holoceno/>. (Acesso em: 29 fev. 2020.) 
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157. O momento geológico e ecológico está se tornando 

158. 

Nesse sentido, o novo intervalo do tempo geológico fez com que as ciências 

repensassem o tamanho da distância biológica em relação à natureza que a modernidade tomou 

nos últimos 300 anos. Essa problematização foi importante para pensar o século XXI como uma 

temporalidade em que a natureza pode se tornar uma agente histórica tão capaz de mudar o 

curso da história humana quanto os próprios seres humanos. Desta forma, a ciência do sistema 

Terra possui grande força no debate interdisciplinar sobre o Antropoceno, passando a ser um 

campo que direcionou e amplificou os significados da nova periodização geohistórica, ao passo 

que buscou mensurar a taxa e a velocidade dos fenômenos da mudança global e os limiares da 

transição geológica. 

 

 

1.4 O Antropoceno como uma periodização do tempo geológico 

 

 

A utilização do Antropoceno não significava que ele era um termo homologado 

pela Comissão Internacional de Estratigrafia na tabela cronoestratigráfica. Mesmo assim, a 

ideia começou a ser largamente utilizada em muitos artigos científicos e livros. As investigações 

do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno foram submetidas à Subcomissão de Estratigrafia 

do Quaternário (SQS) que é vinculada Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS)159.  

O AWG se apresentou, desde sua fundação, como um grupo de pesquisa distinto 

 parte consistem principalmente 

ou inteiramente de estratígra 160. Esse fato ocorreu, pois o Antropoceno foi 

construído historicamente pelos seres humanos durante o Holoceno.  

 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 

is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) 

160 ZALASIEWICZ, Jan et al. The Working Group on the Anthropocene: summary of evidence and interim 
recommendations. Anthropocene, n. 19, p. 55-60, 2017, p. 56. Tradução do autor. 
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Os modos de vida e as visões de mundo surgidos na modernidade, como os sistemas 

políticos e econômicos que emergiram, principalmente nos últimos dois séculos, organizaram 

o Antropoceno socialmente. Pois, não eram as forças da natureza que estavam modificando o 

sistema Terra e a composição estratigráfica das rochas tão rapidamente, mas os novos arranjos 

de sociedades emergidas com a modernidade na passagem do século XVIII para o XIX. Esse 

fato levou o AWG a ser composto por outras ciências que não eram a geologia e a paleontologia, 

oceanografia, ciência polar e até direi 161.  

Embora, as discussão sobre o Antropoceno aborde e se conecte com questões 

162. Consequentemente, para uma nova unidade do tempo geológico ser 

homologada, era necessário que fossem comprovadas não só mudanças no clima e na biosfera, 

mas também mudanças nos registros rochosos que teriam de ser estratigraficamente 

comprováveis.  

litoestratigráficas, quimiostratigráficas 

e bioestatigráficas em arquivos estratais 163 começaram a ser extensamente levantadas e 

catalogadas para comprovar o Antropoceno. Elas foram apresentadas em quatro reuniões, 

o apoio da: Sociedade Geológica de Londres (Londres, 2011), Haus der Kulturen der Welt 

(Berlim, 2014), Instituto Arqueológico MacDonald (Cambridge, Reino Unido, 2015) e Fridtjof 

164.   

As provas achadas e testadas por experimentos científicos desde 2011 foram 

compiladas para formar um grande dossiê capaz de atestar geologicamente o Antropoceno. 

Nestas investigações, o AWG encontrou evidências estratigráficas que a ação antropogênica 

teria impactado o sistema Terra e a assinatura geoquímica das rochas. 

Durante as discussões do AWG foi verificada a necessidade da detecção da origem 

do Antropoceno. O evento definidor deveria seguir um critério-chave: deixar uma marca 

 
161 VIDAS, Davor. The Anthropocene and the international law of the sea. Phil. Trans. R. Soc. A., v. 369, p. 909-

925, 2011 apud Ibidem, p. 56. Tradução do autor. 
162 ZALASIEWICZ, Jan et al. The Working Group on the Anthropocene: summary of evidence and interim 

recommendations. Anthropocene, n. 19, p. 55-60, 2017, p. 56. Tradução do autor. 
163 Ibidem, p. 56. Tradução do autor. 
164 Ibidem, p. 56. Tradução do autor. 
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sí 165.  

A Grande Aceleração atendia o critério de análise de base síncrona, uma vez que 

seus indicadores evidenciam não só mudanças na composição da atmosfera, da criosfera, da 

hidrosfera e na biosfera, mas também alterações geoquímicas na composição das rochas. Assim, 

a Grande Aceleração tornou-se na narrativa oficial do AWG, a marca temporal em que o 

Antropoceno pode ser detectável na história do planeta e na história da civilização moderna. 

Desta maneira, o fenômeno: 

 

[...] provavelmente coincide com o início de uma mudança importante e pelo 
menos parcialmente irreversível no sistema Terra, incluindo grandes 
perturbações dos ciclos C, N e P, da biota da Terra nos reinos terrestre e 
marinho, e a introdução de novos materiais. Essas mudanças foram suficientes 
para produzir uma unidade nova e distinta de estratos, refletindo novos 
padrões dentro do sistema Terra que serão preservados e provavelmente 
perpetuados no futuro distante166. 

 

A Grande Aceleração não causou uma mudança abrupta no registro estratal de todas 

as rochas do planeta ao mesmo tempo. Sua dimensão síncrona pode ser detectada e rastreada 

estratigraficamente em diferentes partes do sistema Terra ao mesmo tempo. Nesta perspectiva, 

existe outro critério além da origem temporal para o Antropoceno ter uma dimensão 

cronoestratigráfica e ser aceito pela Comissão Internacional de Estratigrafia.  

Ele necessita ter uma origem física e constatável, ou seja, para o Antropoceno ser 

homologado, era necessário que os cientistas encontrassem um evento na Grande Aceleração 

que alterou o estrato geoquímico das rochas em alguma localidade do planeta. 

 

Uma Idade Estratigráfica Padrão Global (GSSA) define um limite por sua 
idade numérica; por outro lado, uma Seção e Ponto de Estratótipo de Limite 
Global (GSSP) define um ponto de referência físico selecionado dentro de 

167. 

 

 
165 Ibidem, p. 57. Tradução do autor. 
166 Ibidem, p. 57. Tradução do autor. 
167 Ibidem, p. 57. Tradução do autor. 
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O AWG começou, então, a procurar esse pico de ouro estratigráfico dentre várias 

marcas antropogênicas deixadas pelos humanos na Grande Aceleração. A marca mais 

contundente que modificou a assinatura geoquímica das rochas foi a deflagração da bomba 

atômica, em 1945, na cidade de Alamogordo 168, no Novo México-EUA. Neste sentido: 

 

[...] para uma nova poca ser aceita pelos estratigrafistas,  necess rio existir 
uma ruptura observ vel e universal entre as camadas sedimentares de duas 
pocas. Embora o carbono antropog nico esteja presente em sedimentos desde 

os anos 1850, isso n o foi considerado suficiente. Com isso, o AWG prop e 
mudan a de poca em 1950, ano a partir do qual v rios componentes qu micos 
e part culas de pl stico de origem antr pica come aram a aparecer nos 
sedimentos169. 

 

Durante o 35º Congresso Geológico Internacional da Cidade do Cabo, na África 

do Sul, realizado em 2016 170, o AWG deu um passo significativo para o Antropoceno ser 

logrado como um intervalo do tempo geológico. Uma votação foi realizada para estabelecer 

alguns parâmetros que seriam levados aos órgãos competentes, que possuem o poder de 

formalizar a nova unidade de tempo na tabela cronoestratigráfica171. O resultado da votação foi 

lançado em 21 de maio de 2019 pelo AWG172, que é composto por 34 membros mais o membro 

curador do grupo, que não tem poder de voto.   

Era necessário que, em cada item da votação, o Antropoceno tivesse 60% de adesão 

para que os estudos fossem levados adiante, como um pedido formal para os órgãos superiores 

ligados à União Internacional de Ciências Geológicas decidirem sobre sua entrada ou não na 

tabela cronoestratigráfica173. Na votação foram avaliadas sua veracidade estratigráfica, seu 

marco temporal e o evento limite definidor.  

 
168 Ibidem, p. 57. Tradução do autor. 
169 ISSBERNER, Liz-Rejane; L NA, Philippe. Antropoceno: os desafios essenciais do debate científico. Correio 

da Unesco, p. 7-10, abr./jun. 2018, p. 8. 
170 Ibidem, p. 58. Tradução do autor. 
171 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY. 
Results of binding vote by AWG. Working groups. Disponível em: <http://quaternary.stratigraphy.org/working-
groups/anthropocene/>. (Acesso em: 9 abr. 2020.) 
172 Ibidem. 
173 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 

is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) 
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O pleito excedeu os 60% em todos os itens questionados174. Ficou definido que o 

Antropoceno é real e deve ser integrado à tabela cronoestratigráfica. Ele começou com os testes 

atômicos do exército norte-americano no Novo México. O resultado dessa votação do AWG 

guiará a tomada de decisão e os próximos passos para que o Antropoceno seja efetivamente 

colocado na tabela cronoestratigráfica.  

O AWG também delineou o perfil ecológico e geológico dos fatos impulsionados 

pela ação antropogênica. 

 

Os fenômenos associados ao Antropoceno incluem: um aumento de ordem de 
magnitude no transporte de erosão e sedimentos associado à urbanização e 
agricultura; perturbações antropogênicas acentuadas e abruptas dos ciclos de 
elementos como carbono, nitrogênio, fósforo e vários metais, juntamente com 
novos compostos químicos; mudanças ambientais geradas por essas 
perturbações, incluindo aquecimento global, aumento do nível do mar, 

mudanças rápidas na biosfera, tanto em terra como no mar, como resultado da 
perda de habitat, predação, explosão de populações de animais domésticos e 
invasões de espécies; e a proliferação e dispersão global de muitos novos 

175. 

 

O AWG ressalta que a maioria das mudanças no meio físico do planeta efetuadas 

176. Ess as 

em um corpo distinto de estratos geológicos agora acumulados, com potencial para serem 

177. 

A narrativa do Antropoceno organizada pelo AWG foi fundamental para o 

entendimento do que seria exatamente um período de transição de geológico e também 

conseguiu estabelecer uma conexão hermenêutica entre os estudos do sistema Terra e a geologia 

 
174 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY. 

Results of binding vote by AWG. Working groups. Disponível em: <http://quaternary.stratigraphy.org/working-
groups/anthropocene/>. (Acesso em: 9 abr. 2020.) 

175 SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY.  What 
is the Anthropocene?  current definition and status. Working groups. Disponível: 
<http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. (Acesso em: 27 de jun. de 2020.) Tradução 
do autor. 

176 Ibidem. Tradução do autor. 
177 Ibidem. Tradução do autor. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
61 
 
 
para identificar as alterações no meio físico do ambiente planetário que atestaram as mudanças 

ecológicas e geológicas propostas pela hipótese do Antropoceno. 

Entretanto, foram estabelecidas algumas controvérsias na metodologia de análise 

da nova época na história da Terra, uma vez que a geologia usou apenas critérios estratigráficos 

e de tendências ligadas ao sistema Terra para defini-lo. A grande controvérsia, para a 

historiografia, é que foram os fatos históricos da modernidade que deixaram as marcas 

geoquímicas no ambiente global detectadas pelo AWG. Assim, a historiografia começou a 

problematizar, cada vez mais, as implicações históricas da cultura do Antropoceno, ao perceber 

o período de transição geológico como um desdobramento da técnica e do pensamento 

emergidos nos últimos 500 anos.  
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2 A TEMPORALIDADE DO ANTROPOCENO NA HISTORIOGRAFIA 

 

 

Dipesh Chakrabarty é um dos grandes nomes da historiografia mundial que estuda 

as implicações do Antropoceno para a história humana178. O historiador possui interesses de 

pesquisa na área de historiografia moderna do sul da Ásia, em história ambiental, 

descolonização, teoria da história, histórias subalternas, indígenas e minoritárias179. Nos 

últimos anos, Chakrabarty realizou profundas reflexões sobre as mudanças climáticas. Para ele, 

esses fenômenos evidenciaram que: 

 

[...] conforme ganha terreno a ideia de que os graves riscos ambientais do 
aquecimento global estão relacionados com o excesso de gases de efeito estufa 
acumulados na atmosfera, resultantes principalmente da queima de 
combustível fóssil e da pecuária industrial para consumo dos seres humanos, 
surgiram na esfera pública algumas proposições científicas que têm 
implicações profundas, e até transformadoras, em nossa maneira de pensar 
sobre a história humana180. 

 

A historiografia foi profundamente impactada pela ideia das mudanças climáticas 

e do Antropoceno nos últimos 20 anos. A modificação do ambiente terrestre pela ação 

antropogênica e os cenários de crise ecológica e geofísica emergidos com as mudanças globais 

 

[...] trazem à tona a colisão  ou o confronto entre si  de três histórias que, do 
ponto de vista da história humana, normalmente se supõe estarem trabalhando 
em ritmos tão diferentes e distintos que são tratados como processos separados 
de um ao outro para todos os fins práticos: a história do sistema Terra; a 
história da vida, incluindo a da evolução humana no planeta; e a história mais 
recente da civilização industrial (para muitos, do capitalismo). Agora, os 
humanos, sem querer, ocupam essas três histórias que operam em escalas e 
velocidades diferentes181. 

 
178 Formado em Física na University of Calcutta, possui um diploma de pós-graduação em Administração pelo 

Indian Institute of Management, também em Calcutá. Doutorou-se em História pelo Australian National 
University. UNIVERSITY OF CHICAGO. Dipesh Chakrabarty. The department of history. People. Faculty.  
Disponível em: <https://history.uchicago.edu/directory/dipesh-chakrabarty>. (Acesso em: 28 mar. 2020.) 

179 Ibidem. 
180 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 3. 
181 CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of histories. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 44. Tradução do autor. 
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As pesquisas em história que se preocupavam com a relação entre humanos e 

natureza começaram a realizar um esforço hermenêutico para historicizar os fatos e as 

conjunturas de eventos que levaram aos problemas ambientais modernos. A historiografia que 

se dedica ao estudo do Antropoceno tem de lidar com um grande fluxo de histórias advindas de 

diferentes temporalidades. Neste viés, a história da vida e a história geológica do planeta são 

confrontadas pelos modos de ser no mundo construídos na modernidade.  

Esse é um dos maiores desafios da historiografia que lida com as mudanças 

climáticas e com o Antropoceno, pois criar uma narrativa que aborde a mudança global e os 

impactos antropogênicos no sistema Terra exige do historiador o conhecimento de três 

escaladas de tempo muito distintas, que possuem especificidades de abordagem, 

enquadramentos e metodologias diferentes para serem confeccionadas.  

Foi somente na segunda metade da primeira década do século XXI que conexões 

tênues entre essas escalas de tempo na historiografia seriam estudadas e conectadas à ciência 

do sistema Terra, o que ampliou a compreensão histórica sobre a temática socioambiental 

relacionada à mudança global. 

A história geológica da Terra, pelo menos a que está mais próxima dos humanos de 

forma visível, se relacionada a um passado de mais de 542 milhões de anos, que coincide com 

o aparecimento das primeiras formas de vida complexas no ambiente terrestre. Esse elo 

descendente no processo biológico evolutivo e de adaptação de muitas espécies que habitam o 

planeta até os dias de hoje pertencem a um passado que é praticamente incognoscível para a 

maioria das pessoas, mas que comunica a temporalidade presente da humanidade. Deste modo, 

os últimos 65 milhões de anos são essenciais para vislumbrar o fluxo biótico visível na biosfera 

e a evolução dos seres animais e vegetais que informam geneticamente a maioria da herança 

ecológica da vida atual.  

A história geológica do Quartenário é outra quebra de tempo decisiva para a 

compreensão do Antropoceno. A variação climática do Pleistoceno e do Holoceno servem de 

documentação histórica para climatologistas compararem os índices do passado do clima da 

Terra com os padrões climáticos das sociedades modernas. Nesta acepção, os historiadores 

problematizam a documentação histórica sobre o passado do sistema climático a partir do 

impacto antropogênico acontecido na história da modernidade e do capitalismo a fim de reunir 

compreensões sobre a composição da temporalidade do Antropoceno. 
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A história geológica e a história da vida na Terra são bagagens de experiências 

acumuladas que estão incrustadas na geologia e na biodiversidade. Essa herança serve para o 

historiador problematizar as mudanças globais e os modos de ser construídos com a experiência 

capitalista. Nesta via, Chakrabarty ao colocar as três escalas de tempo como variáveis em uma 

narrativa sobre o Antropoceno, ele chama atenção para como o campo de ação metodológico 

da teoria da história aumentou o raio de alcance de sua historicidade sobre a crise 

socioambiental em curso ao definir aspectos da temporalidade do Antropoceno. Deste modo, a 

til com a qual avaliar 

a taxa e a magnitude da mudança provocada pelo homem em comparação com a variabilidade 
182, se tornou um caminho para a historiografia problematizar o impacto da sociedade 

moderna no sistema Terra em comparação com os índices de variabilidade climática no passado 

profundo do Pleistoceno e do Holoceno.  

A passagem do Pleistoceno para o Holoceno se deu pelo aumento natural de dióxido 

de carbono na atmosfera183. Esse fenômeno biofísico permitiu que o planeta saísse da última 

glaciação184. Porém, com o aumento dos gases do efeito estufa lançados na atmosfera desde o 

início da Revolução Industrial, 
185 indicando uma estreita 

186. 

A última era do gelo foi de quatro a sete graus mais fria que a era geológica atual187. 

O Holoceno só foi possível na história do planeta, porque -interglaciais foram 

impulsionados pelas mudanças na órbita e inclinação da Terra em relação ao Sol 188. Isso 

aumentou um pouco a quantidade de energia que a Terra recebeu189. 

foram então amplificadas por mudanças nas concentrações de gases de efeito estufa, extensão 

da camada de gelo e feedbacks associados à circulação do oceano, gelo marinho, poeira e 

182 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. Great Acceleration. Global Change. 
Disponível em: <http://igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20512db692f2a680001630.html>. 
(Acesso em: 10 mai. 2019.) Tradução do autor. 

183 INTERNACIONAL BIOSPHERE-GEOSPHERE PROGRAMME. A changing Earth system. Global 
Change. Disponível em: 
<http://www.igbp.net/globalchange/changingearthsystem.4.1b8ae20512db692f2a680008785.html>. (Acesso em: 
27 mai. 2019.) 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. Tradução do autor.  
186 Ibidem. Tradução do autor. 
187 Ibidem.  
188 Ibidem. Tradução do autor. 
189 Ibidem. 
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190. Assim, o período calorífero do Holoceno se tornou um evento 

geológico na história do planeta. À visto disto, o 

Máximo Glacial (idade do gelo) aconteceu em uma ordem de magnitude mais lenta que o 

191. Chakrabarty reforça que  

 

[...] os paleoclimatologistas contam uma história muito longa quando se trata 
de explicar a importância do aquecimento global antropogênico. Há, em 
primeiro lugar, a questão da evidência. Amostras de núcleos de gelo de ar 
antigo - com mais de 800.000 anos - têm sido fundamentais para estabelecer 
a natureza antropogênica do aquecimento atual192. 

 

      David Archer demostra que há vestígios antropogênicos suficientes na natureza para 

afirmar que os se tornando uma força no clima comparável às variações orbitais 

que impulsionam os ciclos glaciais 193. Se as concentrações de CO2 forem comparadas aos 

índices do início da Revolução Industrial, certamente, durante o século XXI, a humanidade 

dobrará às concentrações desse gás na atmosfera. Nesta esteira, Paul Edwards afirma que em 

194 de CO2 em sua composição. 

O trabalho de pesquisa dos 195 é próximo do trabalho dos 

historiadores, assim como a historiografia narra o passado humano, os climatologistas 

reconstroem o passado climático da Terra, afirma Edwards. Os cientistas climáticos e os 

historiadores também possuem problemas epistemológicos parecidos, segundo o autor. Pois 

não existe uma narrativa 196 sobre o passado climático do planeta, bem como, os 

historiadores não possuem um consenso sobre as narrativas que explicam o passado social.  

 
190 Ibidem. Tradução do autor. 
191 Ibidem. Tradução do autor. 
192 SOLOMON, Susan et al. Climate Change 2007: the physical science basis. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009, p. 446 apud CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of histories. In: 
HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global 
environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 44. Tradução do 
autor. Tradução do autor. 

193 ARCHER, David. The long thaw: 
Princeton: Princeton University Press, 2009 apud CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the 
convergence of histories. In: HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The 
Anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 
2015, p. 45. Tradução do autor.  
194 EDWARDS, Paul N. A vast machine: computer models, climate data, and the politics of global warming. 

Cambridge: MIT Press, 2010 apud CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of 
histories. In: HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene 
and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 47. 
Tradução do autor. 

195 Ibidem, p. 47. Tradução do autor. 
196 Ibidem, p. 47. Tradução do autor. 
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Para Chakrabarty, as três escalas de tempo que envolvem a história da vida, a 

história geológica e a história humana possuem imbricações distintas que se interpolam na 

modernidade e no decorrer do futuro do século XXI. 

 

No centro dessa fenda está a questão da escala. Na tela muito mais extensa em 
que colocam a história do planeta, os paleoclimatologistas veem os pontos de 
inflexão climática e a extinção de espécies como fenômenos perfeitamente 
repetíveis, independentemente de podermos ou não modelá-los. Nossas 
estratégias de gerenciamento de risco, entretanto, surgem de cálculos de custos 
mais humanos e suas probabilidades em escalas de tempo humanas plausíveis. 
O aquecimento antropocênico exige que recuemos e entre pensar nessas 
escalas diferentes ao mesmo tempo197. 

 

Nesse ponto de intersecção de histórias, os problemas ambientais modernos, como 

o aquecimento global e a mudança na composição biofísica da atmosfera, o desmatamento, a 

extinção de espécies em massa e o descarte de resíduos sólidos com alta capacidade de 

contaminação dos ambientes, despertaram os historiadores para as problemáticas que antes 

ficavam confinadas às estratégias analíticas das ciências físicas e da natureza. Para Chakrabarty, 

 

[...] o que os cientistas têm dito sobre a mudança climática põe em questão 
não só as ideias sobre o humano que usualmente dão sustentação à disciplina 
da história, mas também as estratégias analíticas que os historiadores pós-
coloniais e pós-imperiais têm utilizado nos últimos vinte anos, em resposta ao 
quadro de descolonização e globalização do pós-guerra198. 
 
 

Novas metodologias para o trabalho do historiador estão sendo pensadas para 

indagar as problemáticas que surgem com as mudanças climáticas e com Antropoceno, uma 

vez que a historiografia busca construir as narrativas do período de transição geológico e dos 

aspectos das mudanças globais atreladas às questões políticas, econômicas e sociais.  

A cultura do Antropoceno permitiu que as histórias da globalização e da 

modernização do mundo fossem repensadas a partir de um eixo de compreensão que levasse 

em consideração o complexo arranjo cultural da Grande Aceleração e a condição humana e 

ambiental em um período de transição geológico. Parte da questão política sobre o Antropoceno 

 
197 Ibidem, p. 48-49. Tradução do autor. 
198 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 3. 
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colocada por Chakrabarty está vinculada à responsabilidade sociohistórica pela longa duração 

dos modos de vida modernos que levaram à mudança global. 

 

As mudanças climáticas induzidas pelo homem dão origem a grandes e 
diversas questões de justiça: justiça entre gerações, entre pequenas nações 
insulares e países poluidores (passados e prospectivos), entre nações 
desenvolvidas e industrializadas (historicamente responsáveis pela maior 
parte das emissões) e os recém-industrializados199. 

 

Chakrabarty revela que as narrativas de liberdade descendentes do Iluminismo 

nortearam as visões de mundo construídas desde meados do século XVIII, porém os filósofos 

da liberdade nunca imaginaram que, séculos mais tarde, essas lutas impactariam o 

funcionamento do sistema Terra. 

 

Em discuss es sobre a liberdade no per odo decorrido desde o Iluminismo, 
nunca houve qualquer consci ncia do poder geol gico que os seres humanos 
estavam adquirindo simultaneamente atrav s dos processos intimamente 
ligados  sua aquisi o da liberdade.  compreens vel que os fil sofos da 
liberdade estivessem principalmente preocupados com a forma como os 
humanos escapariam da injusti a, opress o, desigualdade, ou mesmo da 
uniformidade impingida a eles por outros humanos ou por sistemas fabricados 
por humanos200. 

 

Isso levou a historiografia a indagar a genealogia das visões de mundo que 

nortearam as lutas sociais e o desenvolvimento econômico no século XX, na medida em que 

levar em consideração apenas a Revolução Industrial como fenômeno-chave para refletir sobre 

o Antropoceno poderia deixar de lado outros grandes fenômenos que foram decisivos para os 

seres humanos na modernidade se tornarem agentes geológicos. 

 

O tempo geol gico e a cronologia das hist rias humanas permaneciam 
desconexos. Essa dist ncia entre os dois calend rios, como examinamos,  o 
que os cientistas do clima agora afirmam ter desmoronado. O per odo que 
mencionei, de 1750 at  hoje,  tamb m a poca em que os humanos 
substitu ram a madeira e outros combust veis renov veis pelo uso de 
combust veis f sseis em grande escala  primeiro o carv o e depois o petr leo 

 
199 CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of histories. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 49. Tradução do autor. 

200 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 11. 
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e a gasolina. A mans o das liberdades modernas repousa sobre uma base de 
uso de combust veis f sseis em permanente expans o. A maior parte de nossas 
liberdades at  hoje consumiu grandes quantidades de energia. O per odo da 
hist ria humana geralmente associado ao que hoje concebemos como as 
institui es da civiliza o  os prim rdios da agricultura, a funda o das 
cidades, o surgimento das religi es que conhecemos, a inven o da escrita  
iniciou-se h  cerca de dez mil anos, quando o planeta passava de um per odo 
geol gico, a ltima era do gelo ou o Pleistoceno, para o mais recente e 
calor fero Holoceno. O Holoceno  o per odo em que supostamente estamos 
vivendo; mas a possibilidade de uma mudan a clim tica antropog nica 
levantou a quest o de seu fim. Agora que os humanos  gra as  nossa 
numerosa popula o,  queima de combust veis f sseis e a outras atividades 
afins  nos tornamos agentes geol gicos no planeta201. 

 

As narrativas de liberdade do Iluminismo coincidiram com avanços técnicos nas 

áreas de engenharia que modificariam as relações de trabalho e os modos de produção da vida 

humana. Essas novas formas de sociabilidade surgidas na modernidade, com as grandes 

cidades, os parques fabris, a democracia e a organização do método científico para desvendar 

os segredos da natureza, foram fenômenos que organizariam, em experiência, a ação geológica 

no mundo, ao sobrepor o tempo humano sobre o tempo da natureza.  

O sentido da liberdade humana desde o Iluminismo repousou em um grande 

consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos naturais. Este paradigma no 

contemporâneo está resultando na modificação do intervalo natural de funcionamento do 

sistema o  de surpreender, ent o, que a crise da mudan a clim tica 

produza ansiedades precisamente acerca de futuros que n 202. 

Chakrabarty reforça que: 

 

[...] a rela o entre os temas iluministas da liberdade e a conjun o entre as 
cronologias geol gica e humana parece ser mais complicada e contradit ria 
do que um simples sistema bin rio admitiria.  verdade que os seres humanos 
se tornaram agentes geol gicos atrav s de nossas pr prias decis es. O 
Antropoceno, poder-se-ia dizer,  uma consequ ncia n o intencional das 
escolhas humanas. Mas tamb m  claro que, para a humanidade, qualquer 
considera o sobre a sa da desta nossa dificuldade atual n o pode sen o 
referir-se  ideia do exerc cio da raz o na vida coletiva e global203. 

 

 
201 Ibidem, p. 11. 
202 Ibidem, p. 13. 
203 Ibidem, p. 13. 
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A historiografia de Chakrabarty é um convite para se pensar a ruptura que o 

Antropoceno causou com visões de mundo extremamente antropocêntricas. Para o autor, isso 

implica em entender as sociedades modernas como indissociáveis da natureza. No 

Antropoceno, a história humana e a história natural são analisadas pelo autor indiano como 

dimensões do espaço-tempo que se constituem em uma dinâmica interdependente entre as 

possibilidades dos humanos se realizarem na história e os limites ecológicos e geológicos 

impostos pela natureza. Destarte, o autor afirma que os modos de produção da vida moderna 

têm que serem repensados para o enfrentamento dos problemas socioambientais emergidos com 

o Antropoceno. 

Chakrabarty foi fundamental no debate para pensar a temporalidade de um novo 

intervalo geológico na historiografia. Ele utiliza a periodização do Antropoceno para 

caracterizar o início das mudanças geológicas e ecológicas no mundo a partir de meados do 

século XVIII, como também, ele utiliza o termo Grande Aceleração para retratar a escalada as 

ações antropogênicas a partir de 1950. Nesta acepção, ele ampliou a compreensão da teoria da 

histórica em lidar com questões socioambientais, assim, para ele, tanto questões técnicas como 

ideológicas originadas com as narrativas de liberdade construídas na modernidade estão 

levando à passagem de época geológica. 

 

 

2.1 As transformações no ambiente terrestre como uma questão política global no 
século XXI 

 

 

       Segundo Pádua, a partir dos anos de 1970, a ecologia começou a refletir 

epistemologicamente as preocupações ambientais que começaram a se desenvolver e tomar 

consistência neste período.  

 

A 
estabelecimento de comportamentos sociais, ações coletivas e políticas 
públicas em diferentes níveis de articulação, do local ao global. Mais ainda, 
ela penetrou significativamente nas estruturas educacionais, nos meios de 
comunicação de massa, no imaginário coletivo e nos diversos aspectos da arte 
e da cultura. O avanço da chamada globalização, com o crescimento 
qualitativo e quantitativo da produção científico-tecnológica e da velocidade 
dos meios de comunicação, catalisou uma explosão de temas da vida e do 
ambiente na agenda política. A discussão ambiental se tornou ao mesmo 
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tempo criadora e criatura do processo de globalização. A própria imagem da 
globalidade planetária, em grande parte, é uma construção simbólica desse 
campo cultural complexo204. 

 

       Desde os anos 90, os problemas ambientais globais tomaram uma dimensão muito 

maior do que em qualquer outro momento dos 20 anos anteriores. Foi a partir dos anos 1990 

que a dimensão política e econômica da crise ambiental ganhou capítulos mais profundos: 

 

[...] os governos delinearam um programa detalhado para a ação para afastar 
o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, 
direcionando para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais, 
no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem. As áreas de ação 
incluem: proteger a atmosfera; combater o desmatamento, a perda de solo e a 
desertificação; prevenir a poluição da água e do ar; deter a destruição das 
populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos205. 
 

 O debate sobre o aquecimento global e mudanças climáticas tomou outro rumo nos 

anos 2000, e se tornou um dos principais temas dos debates políticos internacionais. Os sinais 

de uma crise ambiental global começaram a ficar cada vez mais evidentes: 

 

[...] a seca na Austrália, ciclones e incêndios florestais frequentes, quebras de 
safra em muitas partes do mundo, o derretimento das geleiras do Himalaia e 
de outras montanhas, bem como das calotas polares, a acidez crescente dos 
mares e os danos à cadeia alimentar  se tornaram política e economicamente 
incontornáveis206. 

  

       A vida humana moderna é a grande responsável pelas mudanças biogeoquímicas 

no sistema Terra e por grande parte dos problemas ambientais globais, pois para ela se realizar, 

uma quantidade titânica de recursos naturais e de energia são utilizadas nas cidades, nas 

industriais e na agricultura. José Pádua explica como essas atividades estão impactando o 

sistema Terra. 

 

É importante observar as consequências sistêmicas das novas escalas da vida 
humana no planeta. A produção e circulação de veículos, por exemplo, 
consome grandes quantidades de aço, zinco, chumbo, borracha, alumínio e 

 
204 PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 

81-101, 2010, p. 82. 
205 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o meio ambiente. Meio Ambiente. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. (Acesso em: 15 nov. 2019.) 
206 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 3-4. 
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petróleo. O metabolismo das grandes cidades  que constantemente 
interagem, em termos materiais e informacionais, com extensos espaços não 
urbanos de agricultura, exploração florestal, mineração  passa pelo consumo 
colossal de água, ferro, madeira e outros recursos renováveis e não renováveis. 
O lixo produzido nas áreas urbanas, por outro lado, incluindo enormes 
quantidades de plástico, papel, dejetos orgânicos e substâncias químicas, 
retorna para os ecossistemas do planeta, cobrando seu preço em termos de 
degradação ecológica. De maneira geral, o estabelecimento de uma civilização 
urbano-industrial em escala global requer a renovação cotidiana de 
gigantescos fluxos de matéria e energia. Fluxos que não podem cessar, pois 
sua interrupção, mesmo momentânea, geraria uma sucessão de crises dotadas 
de diferentes graus de complexidade207. 

 

As relações de produção da vida moderna utilizam a biocapacidade da natureza ao 

limite e produzem muitos resíduos não biodegradáveis que contaminam os ambientes naturais. 

O conceito de biocapacidade 

 

[...] foi inicialmente apresentado no início da década de 1990 pelo defensor da 
sustentabilidade, o suíço Mathis Wackernagel e pelo ecologista canadense 
William Rees. Sua pesquisa sobre a capacidade biológica do planeta, 
necessária para determinada atividade humana, levou ambos a definir dois 
indicadores: a biocapacidade e a pegada ecológica. Desde 2003, esses dois 
indicadores são calculados e desenvolvidos pela Global Footprint Network, 

materiais biológicos utilizados pelas pessoas e de absorver os resíduos gerados 
pelos seres humanos, nos atuais regimes de gestão e com as atuais tecnologias 

208. 

 

Segundo Chakrabarty, as consequências do impacto humano sobre o ambiental 

terrestre fizeram com que a historiografia enxergasse a natureza como uma agente histórica tão 

capaz de mudar a realidade quanto os próprios humanos. Para ele,  tarefa de situar 

historicamente a crise das mudan as clim ticas, portanto, exige que juntemos forma es 

intelectuais que, de certo modo, est o em tens o uma com a outra: o planet rio e o global; a 

hist ria profunda e a registrada; a compreens o da esp cie e as cr ticas do capital 209.  

 
207 PÁDUA, José Augusto. Vivendo no Antropoceno incertezas, riscos e oportunidades. Museu do Amanhã. 

Observatório do Amanhã. Observatório do Amanhã. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/livro/10-
vivendo-no-antropoceno.html>. (Acesso em: 25 out. 2019.) 

208 Um gloss rio para o Antropoceno. Correio da Unesco, p. 28-29, abr./jun. 2018, p. 28. 
209 CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da história: quatro teses. Sopro, n. 91, p. 2-22, 2013, p. 15. 
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O grande coletivo humanidade 

, afirma Chakrabarty. Logo, não são todas as nações que possuem 

a mesma responsabilidade pelos cenários de crise emergidos com o Antropoceno: 

 

[...] permanecem d vidas sobre o uso da ideia de esp cie no contexto das 
atuais mudan as clim ticas, e seria bom tentar lidar com uma dessas d vidas, 
que podem facilmente surgir entre os cr ticos de esquerda. Pode-se objetar, 
por exemplo, que todos os fatores antropog nicos que contribuem para o 
aquecimento global  a queima de combust veis f sseis, a industrializa o do 
estoque animal, o desmatamento das florestas tropicais e outras florestas, e 
assim por diante  s o, afinal, parte de uma hist ria maior: o desdobramento 
do capitalismo no Ocidente e a domina o imperial ou quase imperial do resto 
do mundo pelos pa ses ocidentais.  a partir dessa hist ria recente do Ocidente 
que as elites da China, Jap o, ndia, R ssia e Brasil t m buscado inspira o 
na tentativa de desenvolver suas pr prias trajet rias como superpot ncias 
pol ticas e de dom nio global atrav s do capitalismo econ mico e tecnol gico 
e do poderio militar210.  

 

       Nessa via, o historiador indiano exprime que após o Iluminismo, 

progresso e luta de classes do século XIX; a luta contra a escravidão; as Revoluções Chinesa e 

Russa; a resistência ao Nazismo e ao 211 foram eventos marcantes para a história da 

liberdade moderna que consumiram grandes quantidades de energia e compeliram para os 

problemas ambientais globais.  

      nização dos anos 50 e 60 e as 

Revoluções em Cuba e no Vietnã; a evolução e explosão do discurso sobre os direitos; a luta 

por direitos civis para afro-americanos, povos indígenas, dalits 212 

também foram eventos marcantes da história da modernidade, responsáveis por liberar grandes 

quantidades de carbono na atmosfera e poluir o mundo.  

213, apesar de terem profundas 

diferenças ideológicas, nunca tiveram objeções no tocante ao uso dos combustíveis fósseis. E 

são igualmente responsáveis pela lógica de degradação ambiental replicada a partir de um 

modelo de intensa modificação da natureza. Na visão de Chakrabarty, é preciso encontrar 

 
210 Ibidem, p. 17. 
211 Ibidem, p. 10. 
212 Ibidem, p. 10-11. 
213 Ibidem, p. 18. 
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mundialmente outras soluções para o desenvolvimento da civilização humana que não sejam 

insustentáveis do ponto de vista da biocapacidade da Terra. 

A partir dos anos de 1900, a taxa de carbono emitida pelas sociedades modernas na 

atmosfera começou a ser inconfundível com o índice de variabilidade natural do Holoceno, 

chegando a 296 ppm 214.  

 

O início da Grande Aceleração pode muito bem ter sido adiado por meio 
século, mais ou menos, interrompido por duas guerras mundiais e a Grande 
Depressão. O embrião do fenômeno foi claramente evidente no período de 
1870 a 1914. As taxas de crescimento populacional e econômico começaram 
a subir acima dos níveis anteriores. A Revolução Industrial também acelerou 
e se espalhou rapidamente de sua base na Inglaterra e nos Países Baixos por 
outras partes da Europa e América do Norte, Rússia e Japão. As sementes para 
a explosão da mobilidade após a Segunda Guerra Mundial foram plantadas 
com a invenção do automóvel e do avião. A globalização começou com a 
integração da produção de minas e plantações na Austrália, África do Sul e 
Chile em uma economia global emergente. Mas a aceleração dessas 
tendências foi abalada pela Primeira Guerra Mundial e pelas interrupções das 
décadas que se seguiram215. 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a demanda por recursos naturais, energia e 

comida se governo, indústria e academia tornaram-se comuns, 

impulsionando ainda mais a inovação e o crescimento. Mais e mais bens públicos foram 

216. 

Esses avanços na economia e no ganho de qualidade de vida representaram também 

a escalada dos problemas ambientais. P Grande Aceleração também é o 

período de grande descolonização nos países que haviam sido dominados pelas potências 

imperiais europeias e que avançou em direção à modernização 217. O historiador indiano 

reforça que o período da Grande Aceleração tem sido globalmente a história de alguma justiça 

218

 
214 ETHERIDGE, David M. et al. 1998 Historical CO2 records from the Law Dome DE08, DE08-2, and DSS 

ice cores. In: Trends: a compendium of data on global change. Oak Ridge, TN: Carbon Dioxide Information 
Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, s.d. apud STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; 
CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. Philosophical 
Transactions of the Royal Society, n. 369, p. 842-867, 2011. p. 849. Tradução do autor. 

215 Ibidem, p. 850. Tradução do autor. 
216 Ibidem, p. 850. Tradução do autor. 
217 CHAKRABARTY, Dipesh. The Anthropocene and the convergence of histories. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. New York: Routledge, 2015, p. 52. Tradução do autor. 

218 Ibidem, p. 52. Tradução do autor. 
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no entanto, tem um preço. O resultado do crescimento do consumo humano tem sido uma 

219. 

A Grande Aceleração, segundo McNeill, continua ao adentrar no século XXI. Ela 

possui duas características centrais: 1) existe no mundo uma necessidade crescente por água, 

alimentos e energia; e 2) novos países estão se tornando agentes do Antropoceno pela constante 

pressão ecológica exercida sobre a natureza. 

 

À medida que a primeira década do século XXI chega ao fim, muitas das 
tendências estabelecidas durante a Grande Aceleração continuaram, mas o 
Antropoceno também tomou algumas novas direções. Um dos mais 
proeminentes deles foram as trajetórias de rápido desenvolvimento que 
surgiram em alguns dos maiores países em desenvolvimento do mundo, 
principalmente na China, mas também na Índia, Brasil, África do Sul e 
Indonésia220. 

 

A Grande Aceleração foi conduzida principalmente pelos países membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que estão localizados, 

em sua grande maioria, na Europa e na América do Norte.  

 

De uma perspectiva de longo prazo, os países em desenvolvimento 
representam apenas cerca de 20% do total de emissões acumuladas desde 
1751, mas contêm cerca de 80% da população mundial. Os países mais pobres 
do mundo, com uma população combinada de cerca de 800 milhões de 
pessoas, contribuíram com menos de 1% das emissões cumulativas de CO2 
desde o início da Revolução Industrial. No entanto, os dados mais recentes da 
figura mostram as mudanças drásticas na última década. Em 2004, as emissões 
dos países em desenvolvimento haviam crescido para mais de 40% do total 
mundial, e a taxa de crescimento das emissões, com base em uma média 
suavizada de 5 anos para o período 2000-2004, mostra que as emissões da 
China e da Índia aumentaram muito mais rapidamente do que os dos países da 
OCDE e da antiga União Soviética221. 

 

O desejo pelo desenvolvimento econômico e social dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento consome uma grande quantidade de energia e recursos naturais, aumentando 

a pegada ecológica mundial. De acordo com a Global Footprint Network, a pegada ecológica 

 
219 Ibidem, p. 52. Tradução do autor. 
220 STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual 

and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society, n. 369, p. 842-867, 2011, p. 853. 
Tradução do autor. 

221 Ibidem, p. 853. Tradução do autor. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
75 
 
 

ta área de terra biologicamente produtiva e quanta água um indivíduo, uma 

população ou uma atividade requer para produzir todos os recursos que consome e para absorver 

os resíduos que gera, utilizando a tecnologia e as práticas de gestão de recursos 

predom 222. 

 

A China agora se tornou o maior emissor de CO2 do mundo, e a Índia 
ultrapassou a Rússia como o terceiro maior emissor. No entanto, cerca de 25% 
do crescimento de emissões na última década nos países em desenvolvimento 
foi devido ao aumento do comércio internacional de bens e serviços 
produzidos nesses países em desenvolvimento, mas consumidos no mundo 
desenvolvido. 
Apesar das enormes taxas de crescimento econômico alcançadas pela China e 
pela Índia na última década, é indubitavelmente claro que as restrições de 
recursos impedirão que esses e outros países em desenvolvimento sigam 
precisamente as trajetórias pós-1950 dos países da OCDE223. 

 

O modelo de desenvolvimento social e econômico que aconteceu durante a Grande 

Aceleração vai se mostrando insustentável no decorrer do século XXI. É nesse ponto que entra 

224, que é sua terceira fase. 

 

Seria o momento em que a opinião pública global, no contexto da própria 
emergência do conceito, pudesse reconhecer que houve uma mudança na 
escala da presença humana no planeta. O reconhecimento dos riscos inerentes 
a essa mudança  que se manifestam, por exemplo, nas potenciais 
consequências dramáticas do aquecimento global e da perda da biodiversidade 

 demandaria um debate consciente sobre o nosso futuro. Seria preciso refletir 
coletivamente sobre a nova responsabilidade ética dos seres humanos, ao 
mesmo tempo em que se buscam os caminhos possíveis para a 
sustentabilidade e o desenvolvimento social nos diferentes contextos 
socioeconômicos e culturais existentes no mundo. Não existe uma saída única 
e monolítica. O enfrentamento realista e duradouro da crise global precisa 
passar pela coordenação inteligente de uma diversidade de estratégias e 
políticas225. 

 

 
222 Um gloss rio para o Antropoceno. Correio da Unesco, p. 28-29, abr./jun. 2018, p. 28. 
223 STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual 

and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society, n. 369, p. 842-867, 2011, p. 853-
854. Tradução do autor. 

224 PÁDUA, José Augusto. Vivendo no Antropoceno incertezas, riscos e oportunidades. Museu do Amanhã. 
Observatório do Amanhã. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/livro/10-vivendo-no-
antropoceno.html>. (Acesso em: 25 out. 2019.) 

225 Ibidem. 
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       Nesse sentido, a terceira fase do Antropoceno evidencia um momento em que a 

humanidade tem consciência de que a vida moderna impacta negativamente os padrões de 

funcionamento hospitaleiros à vida do sistema Terra e que é necessário reformular o modelo de 

desenvolvimento social e econômico praticados durante a Grande Aceleração.  

 

cada vez mais presentes no debate internacional, especialmente no plano 
ambiental, é também notória a dificuldade em se criar e implementar 
instituições, leis e políticas de fato eficazes no rumo da sustentabilidade. 
Mesmo assim, embora não seja hoje uma realidade dominante, essa próxima 
fase já está sendo gestada nos inúmeros encontros, estudos e debates que se 
multiplicam ao redor do planeta em busca de um futuro sustentável. E também 
nos incontáveis conflitos relacionados com a resistência de comunidades ou 
grupos sociais diante do avanço da devastação ambiental. Um fato positivo é 
que essa mobilização não se limita à resistência, mas também promove uma 
grande quantidade de projetos e experimentos sociais em prol de formas 
sustentáveis de vida e trabalho226. 

 

As narrativas sobre o novo intervalo geológico construídas pelos historiadores 

ambientais Dipesh Chakrabarty e John McNeill colocaram a humanidade como o grande agente 

do Antropoceno, porém eles ressaltaram que a proporção da ação antropogênica desferida pelas 

nações é historicamente desigual. Eles apontam que os países desenvolvidos contribuíram mais 

ao longo da modernidade para que o cenário de crise ecológica e geológica ocorresse, e os 

países em desenvolvimento, principalmente no século XXI, estão impulsionando também as 

mudanças no meio físico da Terra de maneira rápida em escala e velocidade. 

McNeill e Chakrabarty utilizam o Antropoceno como uma periodização para a 

historiografia refletir sobre aspectos socioambientais da história da modernidade. O termo 

Antropoceno é empregado pelos autores para definir a época geológica do planeta no século 

XXI, que foi iniciada na passagem do século XVIII para o XIX.  

Outra periodização usada pelos autores é a da Grande Aceleração. Ela faz menção 

à escalada da ação antropogênica e é o segundo estágio do Antropoceno, iniciado nos anos de 

1950 e que se estende até o século XXI. Além disto, os dois historiadores contribuíram 

efetivamente para caracterizar a composição da temporalidade do Antropoceno, ao definir 

aspectos geohistóricos desse novo intervalo de tempo na história do planeta. Desta forma, ao 

utilizarem os termos Antropoceno e Grande Aceleração como periodizações em seus trabalhos, 

 
226 Ibidem. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                       
77 
 
 
eles ampliaram o repertório conceitual da historiografia para abordar problemáticas 

socioambientais na história da modernidade. 

 

 

2.2 A narrativa do Capitaloceno 

 

 

O historiador ambiental estadunidense Jason Moore oferece outra perspectiva para 

se entender a ideia de Antropoceno a partir de uma crítica ao capitalismo227. O termo 

Capitaloceno228 foi utilizado por ele para contextualizar a ideia de Antropoceno e as origens da 

ação geológica em seu sentido sociohistórico.  

A formação filosófica da experiência capitalista é criticada por Moore, pois ela faz 

parte da lógica de organização da natureza e dos territórios nos últimos 500 anos229. Astrid 

Ulloa, doutora em Antropologia pela Universidade da Califórnia, em Irvine, e professora do 

Departamento de Geografia da Universidade Nacional da Colômbia, esclarece que a ideia de 

Capitaloceno permite um pensamento mais profundo sobre como as ações humanas estão 

230.  

Para ela, a ideia de Capitaloceno pensada 

valorizações econômicas capitalistas de apropriação da natureza e de territórios, e não apenas 

231 e do Antropoceno, 

assim, para ela, a origem destas ideias devem ser problematizadas. 

Jason Moore afirma que a natureza na lógica capitalista é considerada como exterior 

aos humanos. Essa visão filosófica de compreensão criou uma distância entre as ecologias e as 

 
227 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. In: 

Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. Oakland: PM Press, 2016, 1-11. 
228 O termo Capitaloceno foi cunhado em 2009, por Andreas Malm, em um seminário em Lund, na Suécia, como 

crítica ao Antropoceno. HARAWAY, Donna. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: 
fazendo parentes. Clima Com Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte, n. 5, p. 139-146, abr. 2016. 

229 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. In: 
Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. Oakland: PM Press, 2016, 1-11.  

230 ULLOA, Astrid. A era do ser humano: vivemos no Capitaloceno? Tradução: Soraia Vilela. Goethe-Institut. 
Cultura. 2019. Disponível em: <https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/ksm/21539326.html?forceDesktop=1>. 
(Acesso em: 14 mar. 2020.) 

231 Ibidem. 
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geografias do mundo que estão localizadas além da Europa e do Ocidente. Tal forma de se 

entender o mundo natural gerou um afastamento cognitivo e afetivo da Europa sobre o restante 

das culturas e ecologias não brancas e não ocidentais entre 1450-1750. Assim, a ideia de 

natureza capitalista se traduziu em um eixo mundial desigual de distribuição de riqueza, 

conhecimento, alimentos e tecnologias. Na compreensão do autor, os dualismos 

 

[...] são fundamentais para o pensamento que trouxe a biosfera à sua atual 
transição para um mundo menos habitável. Ainda é vagamente percebido que 
as - Sociedade sem natureza, 
Natureza sem humanos - são parte do problema, intelectual e politicamente. 
Não menos do que os binários do eurocentrismo, racismo e sexismo, a 
Natureza/Sociedade está diretamente implicada na colossal violência, 
desigualdade e opressão do mundo moderno. Esse argumento contra o 
dualismo implica algo abstrato - Natureza/Sociedade - mas, ainda assim, 
bastante material232.  
 
 

Para Moore, a ideia de natureza como exterior aos humanos se conformou em uma 

relação de exclusão entre os países considerados desenvolvidos, industrializados e ocidentais e 

o restante do mundo colonial e neocolonial, que era categorizado como atrasado, inferior e 

incapaz. Nesta perspectiva, Jason Moore explica as origens do Capitaloceno ao correlacioná-lo 

com o capitalismo comercial. O autor expõe que esses eventos na história humana foram 

capazes de reorganizar parte do ambiente terrestre em uma escala e rapidez nunca antes vista, 

como também, provocaram grande violência nos territórios explorados contra as populações e 

natureza locais. 

 

Se olharmos para o período de 1450 a 1750, vemos uma revolução na 
produção do meio ambiente (environment-making revolution) sem 
precedentes desde a revolução neolítica, com o surgimento das primeiras 
cidades. Essa revolução foi marcada (e aumentada em escala, escopo e 
velocidade) pela mudança ambiental que emanou do capitalismo centrado no 
Atlântico. Uma transformação de ambientes e paisagens muito rápida que 
afetou uma região do planeta após a outra233. 

 

 
232 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. In: 

Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. Oakland: PM Press, 2016, 2. 
Tradução do autor. 

233 MOORE, Jason. Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica. Entrevista    
concedida a Felipe Milanez e Jonah Wedekind. Tradução: Joaquim Muntané Puig. Ecologia Política. Referentes 
Ambientales. 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=9795>. (Acesso em: 1 jun. 
2020.) 
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A revolução na produção de ambientes dos últimos 500 anos foi uma força-chave 

de alteração das ecologias e culturas. O modelo de ocupação e exploração colonial feito pelos 

espanhóis e portugueses e, posteriormente, pelos franceses, ingleses e holandeses na América, 

na África e Ásia modificou a paisagem de parte desses continentes com uma velocidade e taxa 

sem precedentes na história do Holoceno.  

As plantations e a exploração mineral, animal e vegetal foram os fios condutores 

dos séculos de colonização e agiram como força transformadora das paisagens e povos nestes 

continentes234. 

Nestes séculos, vemos não apenas um novo domínio da produção e da troca 
de mercadorias na transformação do ambiente global, mas também novas 
maneiras de ver e entender a natureza com letras maiúsculas  isto é, a 
Natureza como algo lá fora fora da sociedade, mas isso inclui muitas 
pessoas não brancas, muitas mulheres, talvez até a maioria da humanidade. O 
Capitaloceno em um sentido amplo vai além da máquina a vapor e entende 
que o primeiro passo nesta industrialização radical do mundo começou com a 
transformação do meio ambiente global em uma força produtiva para criar 
algo que chamamos de economia moderna e que é muito maior do que o termo 
economia pode conter.235. 

O historiador Jason Moore expõe que a revolução na produção de ambientes, 

durante os anos de 1450-1750, 

236. 

O desenvolvimento do capitalismo entre 1450 e 1750 estabeleceu o padrão 
para tudo o que veio depois. Pela primeira vez na história, ocorreu uma 
reversão de um mecanismo que durou milhares de anos: nas civilizações pré-
capitalistas, o crescimento populacional foi sucedido por uma expansão dos 
assentamentos, seguida pelo comércio, mercados e a troca e produção de 
mercadorias237. 

234 HARAWAY, Donna. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. Clima 
Com Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte, n. 5, p. 139-146, abr. 2016. 

235 MOORE, Jason. Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica. Entrevista 
concedida a Felipe Milanez e Jonah Wedekind. Tradução: Joaquim Muntané Puig. Ecologia Política. Referentes 
Ambientales. 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=9795>. (Acesso em: 1 jun. 
2020.) 

236 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. In: 
Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. Oakland: PM Press, 2016, p. 7. 
Tradução do autor. 

237 MOORE, Jason. Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica. Entrevista 
concedida a Felipe Milanez e Jonah Wedekind. Tradução: Joaquim Muntané Puig. Ecologia Política. Referentes 
Ambientales. 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=9795>. (Acesso em: 1 jun. 
2020.) 
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238 em um contexto geohistórico de longa duração. 

Os minerais, a água, a madeira, os animais e as plantas implicavam em riqueza para os Estados 

Modernos europeus e eram organizados como recursos de produção em outros tipos de 

indústria, ainda antes de Revolução Industrial.  

A abertura de mercados na América, na África e nas Índias Orientais permitiu que 

o embrião do capitalismo fosse implementado nessas fronteiras e a maior parte da produção

agrícola e mineral era escoada para a Europa. O valor ecológico contido nas mercadorias e a 

quantidade de horas de trabalho humano empregadas na manufatura não eram contabilizadas 

no valor final dos produtos, que não expressava todos os reais custos humanos e ambientais da 

cadeia de produção capitalista239.  

   Segundo Moore, o pensamento em relação ao mundo natural sempre esteve preso 

a extremos relacionados a humanos, de um lado, e a natureza, de outro; ou sociedade, de um 

lado, e a natureza, de outro240. A ideia de ecologia-mundo, para o autor, propõe um 

pensamento sobre as relações de produção da vida humana que ele chama de oikos, em que a 

humanidade passaria de uma  visão dualista41 de compreensão da natureza para 

uma visão holística de entendimento do mundo natural. Para ele, essa ideia de 

natureza seria fundamental para estabelecer uma 

[...] relação geradora, criativa e dinâmica, multinível, e é uma forma de nos 
lembrar que essa relação dá origem a uma infinidade de combinações de 
ambientes humanos e não humanos. O tecido da vida é uma forma de colocar 
tudo o que os humanos fazem dentro de uma totalidade maior na qual somos 
obviamente um tipo poderoso de criador de ambiente, e na qual, ao mesmo 
tempo, como espécie, temos uma história construída por todos os tipos de 
atividades produtoras de vida e por uma grande série de processos geológicos 
e biogeográficos242. 

238 MOORE, Jason M. Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. In: 
Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism. Oakland: PM Press, 2016, p. 7. 
Tradução do autor. 

239 Ibidem, p. 1-11. 
240 MOORE, Jason. Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica. Entrevista 

concedida a Felipe Milanez e Jonah Wedekind. Tradução: Joaquim Muntané Puig. Ecologia Política. Referentes 
Ambientales. 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=9795>. (Acesso em: 1 jun. 
2020.) 

241 Ibidem. Tradução do autor. 
242 Ibidem. Tradução do autor. 
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    Jason Moore revela que a humanidade está vendo o surgimento de um outro tipo 

de organização da representatividade e da democracia. Ele denomina esse fenômeno como uma 

243. Essa maneira de organização das relações de poder e das relações

de produção da vida no mundo seria coordenada 
244. Para o autor, o surgimento de uma nova política ontológica

245. 

Moore mostra que esse novo arranjo democrático é pensado, nos últimos anos, por 

- 246. Ele 

soberania alimentar, a distribuição equitativa e justa, o acesso aos alimentos, e o direito de 

determinação cultural, a democracia e algo que podemos chamar de sustentabilidade ecológica 

são questões que formam parte de um só processo 247.  

No seu entender, o século XXI 

política de valor, que seja holística e relacional, que reconheça as relações de sustentabilidade 

não só em seu sentido estritamente 248. Esse projeto político é muito mais amplo e 

deve perpassar por uma valorização do trabalho tanto da natureza extra-humana como da 

249. 

-estar humano e extra-humano são

muito poderosos e podem se nutrir um ao outro em um sentido biofísico como em um novo 
250. As sociedades do futuro não mensurariam o

desenvolvimento e o progresso somente por indicadores econômicos, mas levariam em 

consideração a divisão equitativa das riquezas e as formas sustentáveis de se relacionar com a 

natureza.  

Esse arranjo cultural diverso incluiria uma noção plural de perspectivas humanas e 

não humanas e de novas práticas democráticas nos Estados, pois, no decorrer do século XXI, 

as nações terão de repensar seu modelo de desenvolvimento econômico e social para conter os 

reflexos negativos da mudança global na história humana. 

243 Ibidem. Tradução do autor. 
244 Ibidem. Tradução do autor. 
245 Ibidem. Tradução do autor. 
246 Ibidem. Tradução do autor. 
247 Ibidem. Tradução do autor. 
248 Ibidem. Tradução do autor. 
249 Ibidem. Tradução do autor. 
250 Ibidem. Tradução do autor. 
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Nesse sentido, o autor utiliza a periodização do Capitaloceno para caracterizar o 

momento geohistórico do século XXI, iniciado em 1450. Moore não utiliza a ideia de Grande 

Aceleração para se referir à intensificação do Antropoceno. Ele acredita que a continuidade da 

ideia de natureza barata e da ideia de natureza como exterior aos humanos, presente na cultura 

moderna desde meados do século XV foi responsável por modificar os padrões de 

funcionamento do sistema Terra e alterar parte da geologia do ambiente global.  

Para o autor, a longa duração e a condição estrutural do capitalismo definem parte 

das relações econômicas, políticas e sociais da experiência temporal moderna que desencadeou 

as mudanças biofísicas no ambiente global e o período de transição geológico. Destarte, a ideia 

de Capitaloceno seria a mais adequada para refletir sobre aspectos socioambientais da 

globalização, da história da modernidade e da nova época geológica do planeta. 

 

 

2.3 Occidentaloceno: um olhar para além do capitalismo e do socialismo 

 

 

Christophe Bonneuil afirma que as primeiras gerações da modernidade 

Revolução Industrial, na idade do combustível fóssil, na era dos impérios e na 

251. Bonneuil reforça que: 

 

[...] as histórias que as elites da modernidade industrial contaram a si mesmas 
 sobre a natureza como externa e sem propósito, sobre o mundo como 

recurso, sobre o excepcionalismo humano, sobre o progresso e a liberdade 
como uma fuga das determinações e limites da natureza, sobre a tecnologia 
como um motor principal quase autônomo  serviram como origens e 
condições culturais do Antropoceno252. 
 
 

A herança que a sociedade do século XXI herda de outras experiências de tempo da 

própria modernidade serve como uma bagagem, segundo Bonneuil, para aumentar a 

compreensão geohistórica ao entorno do horizonte de crise do Antro

 
251 BONNEIUL, Christophe. The geological Turn: narratives of the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (Eds.). The Anthropocene and the global environmental 
crisis: rethinking modernity in a new epoch. Routledge: New York, 2015, p. 21. Tradução do autor. 

252 Ibidem, p. 17. Tradução do autor.  
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de história que contamos a nós mesmos hoje sobre o Antropoceno pode moldar o tipo de futuro 

geohistórico que 253.  

A narrativa da humanidade como um grande coletivo de seres humanos que 

modificou os ambientes da Terra e chegou ao contemporâneo como uma força geológica pode 

falsear e ignorar forças-chave, atores, conjunturas e enquadramentos da história da 

modernidade, que foram determinantes para que o sistema Terra fosse impactado, segundo 

Bonneuil.  

 

De fato, uma análise séria da cadeia causal que levou à atual ruptura climática 
não pode separar a curva das emissões de gases de efeito estufa da criação 
histórica de um certo tipo de ordem social, que envolve assimetrias de poder 
com uma pequena porcentagem de seres humanos, alguns países e algumas 
empresas responsáveis pela maior parte das emissões254. 

 

O historiador ambiental francês assinala que a história da modernidade foi marcada 

por extensas lutas étnicas, raciais, de gênero, de classe, de cor e por embates ideológicos que 

proporcionaram uma condição humana desigual, injusta e com pouca liberdade para a maioria 

dos habitantes do planeta. Para ele, no Antropoceno, essas questões que, antes eram vistas a 

partir de um ponto de vista antropocêntrico, começaram a ter implicações ecológicas.  

O perigo de contar uma narrativa sobre o Antropoceno, que coloca a humanidade 

como agente coletivo, pode causar uma interpretação parcial sobre os principais agentes do 

impacto geológico, segundo Bonneuil. Destarte, o Antropoceno, como uma curva na história 

da humanidade realizada de modo não intencional, pode simplificar o problema da mudança 

global e da responsabilidade sobre o horizonte de crise.  

Nesse currículo, o anthropos que desencadeou e desencadeia o Antropoceno não 

é um agente meramente biológico, mas o produto de sistemas de crenças complexos, trajetórias 

sociotécnicas e dinâmicas político- 255. Ou seja, a técnicas, 

culturais e econômicas feitas (desigualmente) por grupos sociais, organizações e instituições 
256 possuem mais culpa pelas narrativas de desigualdade que contamos no século 

XXI sobre a condição humana no mundo.  

 
253 Ibidem, p. 17. Tradução do autor. 
254 Ibidem, p. 21. Tradução do autor. 
255 Ibidem, p. 21. Tradução do autor. 
256 Ibidem, p. 20. Tradução do autor. 
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Desde os anos 1970, as consequências negativas do impacto antropogênico sobre o 

ambiente natural já eram conhecidas pelos cientistas, pelos governos e pelas empresas, porém 

o modelo de desenvolvimento econômico e social pouco foi alterado pelas nações que possuem 

as economias mais ricas. Nesta esteira, a ideia de Occidentaloceno257, segundo Bonneuil, aponta 

para alguns países ocidentais ou ocidentalizados como os grandes responsáveis pela maioria 

dos impactos no sistema Terra na longa duração da modernidade258. Para o historiador 

ambiental, a origem dessa nova era geohistórica ainda não é um consenso nas ciências. Os 

eventos-chave para que o Antropoceno ocorra poderiam ser muitos. 

 

O ponto de partida desta nova era geo-histórica permanece controverso: a 
conquista e o etnocídio da América? O nascimento do capitalismo industrial, 
baseado em combustíveis fósseis? A  
após 1945? Mas há pelo menos uma observação na qual os cientistas 
concordam: muito mais que uma crise ambiental, estamos passando por uma 
mudança geológica259. 

 

O Antropoceno, assim, teria muitos possíveis marcadores de sua origem na 

epistemologia das ciências, porém todas as narrativas sobre o novo período geológico 

concordam que a humanidade está vivendo uma crise socioambiental planetária generalizada. 

Desde o início das Grandes Navegações, os ambientes da Terra foram grandemente 

modificados pelos impulsos do capitalismo comercial, que organizou um mercado global de 

mercadorias. Com os novos impulsos da primeira Revolução Industrial, durante o século XIX, 

esse mercado ganharia mais escala e velocidade nas transações comerciais.  

A produtividade industrial cresceu com as desigualdades sociais e econômicas do 

processo, o que organizou um eixo de dominação da Europa sobre o restante das ecologias e 

geografias. Assim, no início do século XX, as novas formas de organização da produção e 

gestão capitalista dariam um salto de produtividade e escala inimagináveis para a manufatura 

de bens de consumo.  

Esse fato, segundo Bonneuil, lançaria enormes quantidades de carbono na 

atmosfera e contaminaria com resíduos tóxicos os solos e as águas de uma maneira muito mais 

 
257 A ideia de Occidentaloceno surge com força no meio acadêmico em 2015, principalmente com as contribuições 

de Christophe Bonneuil. 
258 BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: 

<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) 
259 Ibidem. Tradução do autor. 
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rápida e intensa do que os 150 anos anteriores. Bonneuil expõe que, 

América do Norte e a Europa Ocidental emitiram mais de quatro quintos de gases do efeito de 

260, uma quantidade de poluição titânica para apenas um punhado de países.  

Outro dado chocante é que o Reino Unido 

do CO2 total 261.  

Atualmente, mesmo os Estados Unidos perdendo o posto de maior emissor de 

carbono do mundo para a China, sua pegada ecológica em comparação a outros povos e nações 

ainda é assustadora, um rico norte-americano emite mil vezes mais gases de efeito estufa em 

sua vida do que um pobre africano 262. Neste viés, o argumento de Bonneuil sobre a ideia de 

Occidentaloceno vai se configurando como uma crítica aos modelos de desenvolvimento social 

e econômico surgidos no Ocidente, principalmente após o século XIX e mais 

contundentemente, posteriormente também, à Grande Aceleração. 

A concentração das emissões de gases do efeito estufa nos países ocidentais ou 

por mais de 63% das emissões 
263. O autor aponta também para uma disparidade 

na concentração de renda em termos globais. 

mundial em 1820, mas apenas 2,2% em 1992 264. Esses dados mostram que o desenvolvimento 

econômico prometido pelo capitalismo não se comprovou na realidade, uma vez que as riquezas 

não são divididas e distribuídas.  

A Guerra Fria, a corrida armamentista, a corrida espacial e a disputa entre o bloco 

socialista e capitalista foram eventos da história da modernidade que consumiram enormes 

quantidades de energia e recursos naturais. O crescimento econômico mundial liderado pela 

 
260 Ibidem. Tradução do autor. 
261 Ibidem. Tradução do autor. 
262 SATTERTHWAITE, David. As implicações do crescimento populacional e da urbanização para as mudanças 

climáticas. Environment & Urbanization, Thousand Oaks (Califórnia), v. 21, n. 2, p. 545-567, out. 2009 apud 
BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. Nov. 2015. Disponível em: 
<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) Tradução do 
autor. 

263 HEEDE, Richard. Rastreando emissões antrópicas de dióxido de carbono e metano para produtores de 
combustíveis fósseis e cimento, 1854-2010. Climatic Change, Berlim, v. 122, n. 1, p. 229-241, jan. 2014 apud 
BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: 
<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) Tradução do 
autor. 

264 BOURGUIGNON, François; MORRISSON, Christian. Desigualdade entre os cidadãos do mundo: 1820-1992. 
The American Economic Review, Nashville, v. 92, n. 4, p. 727-744, set. 2002 apud BONNEUIL, Christophe. 
Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: <https://www.monde-
diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) Tradução do autor. 
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ideologia neoliberal e socialista deixou um rastro de desequilíbrio ecológico imensurável ao 

redor do mundo. 

 

Da mesma forma, no século 20, o forte crescimento dos chamados gloriosos 
anos trinta do período pós-guerra foi caracterizado por sua gula energética e 
sua pegada de carbono. Enquanto 1,7% ao ano do consumo de combustível 
fóssil foi suficiente para um crescimento global de 2,1% ao ano na primeira 
metade do século 20, ele precisou de 4,5% entre 1945 e 1973 para um 
crescimento anual de 4,18%. Essa perda de eficiência também afeta outras 
matérias-primas minerais: enquanto entre 1950 e 1970 o produto interno bruto 
(PIB) do mundo se multiplica por 2,6, o consumo de minérios e produtos de 
mineração para a indústria, é multiplicado por 3 e o de materiais de 
construção, quase também por 3. Foi assim que a pegada ecológica humana 
global saltou do equivalente a 63% da capacidade bioprodutiva da Terra em 
1961 para mais de 100% no final da década de 1970. Em outras palavras, 
desde então, excedemos a capacidade de planeta para produzir os recursos que 
precisamos e absorver os resíduos que deixamos para trás265. 

 

Christophe Bonneuil traz uma reflexão sobre a glutonaria energética durante os 30 

anos da Guerra Fria que marcaram o início da Grande Aceleração. Entre 1950-1980, a história 

humana vivenciou o auge da disputa entre as nações capitalistas e socialistas pela hegemonia 

temporal, espacial e ideológica do mundo. Essa disputa, aparentemente política e econômica, 

deixou profundas marcas de degradação ecológica. A Guerra Fria, como um fenômeno político 

e econômico, só foi possível pela grande exploração de recursos naturais266.  

Os países do eixo comunista exploraram os sistemas naturais dentro do seu próprio 

território para desenvolver suas economias, todavia, os países do bloco capitalista realizaram 

seu desenvolvimento econômico pela drenagem de recursos naturais de outros países267. O autor 

ressalta que o significado de troca ecológica desigual se refere a uma assimetria na condição 

socioambiental gerada quando territórios periféricos ou dominados do sistema econômico 

mundial exportam produtos com alto valor de uso ecológico e recebem produtos de menor 

268. Isso ainda se conforma, na visão de Bonneuil, em uma refração indesejável de gases 

do efeito estufa, resíduos tóxicos e rejeitos.  

 
265 BONNEUIL, Christophe. Tous responsables? Le Monde Diplomatique. Archives. nov. 2015. Disponível em: 

<https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/BONNEUIL/54139>. (Acesso em: 10 out. 2019.) Tradução do 
autor. Tradução do autor. 

266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. Tradução do autor. 
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A ideia de Antropoceno, segundo Bonneuil, 

promessas da modernidade, que pretendia arrancar a história da natureza, para libertar o 

desenvolvimento 269. Para o autor, a ideia de 

Occidentaloceno é a periodização mais adequada para se referir à nova época geológica do 

planeta, pois o conceito exprime em seu radical os maiores agentes do Antropoceno na longa 

duração da história da modernidade nestes últimos 300 anos. Desta forma, Bonneuil também 

utiliza a periodização da Grande Aceleração para se referir a escalada da ação antropogênica 

ocorrida após os anos de 1950, portanto, o Occidentaloceno é uma crítica às narrativas de 

desigualdade e exploração da história modernidade que são contadas no século XXI. 

 

  

 
269 Ibidem. Tradução do autor. 
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CONCLUSÃO 

 

 

As balizas da construção do Antropoceno como uma temporalidade na 

historiografia foram relacionadas ao diálogo que os autores analisados como fonte deste 

trabalho estabelecem com a epistemologia científica e seu horizonte histórico. Dadas as 

limitações de uma pesquisa historiográfica, aqui, nós só conseguimos lançar um óculo 

interpretativo sobre os debates e fatos construídos por algumas instituições e pesquisadores.  

A hipótese norteadora foi a de que a historiografia expandiu o significado temporal 

da ideia Antropoceno a partir da problematização do tempo histórico da modernidade. Assim, 

investigamos a construção da temporalidade do Antropoceno a partir de três eixos temáticos: o 

tempo geológico, o tempo da vida e o tempo da modernidade.  

Nesse sentido, essa dissertação buscou: 1) compreender o contexto de irrupção do 

Antropoceno como um fenômeno geohistórico e os marcadores temporais do seu início e de 

sua intensificação no decorrer da história da modernidade; 2) entender como o Antropoceno se 

tornou uma ferramenta teórica para os historiadores pensá-lo como uma temporalidade e utilizá-

lo como uma periodização para significar aspectos socioambientais da história da modernidade;  

3) expor as controvérsias nas ciências que surgiram ao entorno da ideia; 4) abordar parte da 

dimensão política, econômica e social de um período de transição geológico e suas implicações 

para o futuro da história humana e para o futuro da história da vida no planeta. 

Desde 2000, a possibilidade do Antropoceno como um novo tempo geológico na 

história da Terra começou a se desenhar no cenário científico. A discussão, que começou com 

Crutzen e Stoermer, ganhou grande complexidade. Muitos cientistas e instituições de pesquisa 

debateram enunciados sobre o novo período geológico de maneira interdisciplinar. Isso fez com 

que o significado da ideia ganhasse plasticidade, o que arraigou sentidos além da biologia e da 

química, áreas em que as proposições sobre o Antropoceno nasceram, e da geologia, campo da 

ciência ao qual a ideia de um novo intervalo geológico se refere. 

Entre 2007 a 2017, o Antropoceno foi abordado como uma temporalidade pela 

historiografia para refletir aspectos socioambientais da trajetória da modernidade. Os 10 anos 

que se seguiram podem ser caracterizados por investigações historiográficas para averiguação 

da composição da temporalidade do Antropoceno por parte dos historiadores ambientais 

analisados como fonte neste trabalho. 
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Na própria historiografia, há disparidades e semelhanças na interpretação do novo 

intervalo geológico nas fontes históricas analisadas, o que mostra que a ideia está em disputa e 

que sua promulgação ou não na tabela cronoestratigráfica continuará fazendo do Antropoceno 

um termo que denota significados para além do tempo geológico e das mudanças 

biogeoquímicas no sistema Terra. O Antropoceno, assim, está sendo utilizado para pensar o 

horizonte de crise geohistórico e social que se originou no curso da modernidade e se 

aprofundou com a intensificação dos processos de globalização e ocidentalização do mundo 

durante os séculos XX e XXI. 

Esta pesquisa revelou que a construção do Antropoceno como uma temporalidade 

para a historiografia por John McNeill, Dipesh Chakrabarty, Jason Moore e Christophe 

Bonneuil originou narrativas sobre o novo período geológico para explicar o aparecimento e o 

desenvolvimento da ação geológica humana. Também, os quatro historiadores ambientais 

apresentaram argumentos científicos relevantes, baseados em provas empíricas vigentes em 

pesquisas das ciências físicas e de instituições de cunho científico-político, que abordam em 

suas atividades de pesquisa, a temática geológica e ecológica do planeta. Nesta perspectiva, 

observamos algumas balizas nas discussões que podem passar despercebidas para o público em 

geral e até para os cientistas. 

John McNeill foi um autor importante para a caracterização das fases do 

Antropoceno, uma vez que correlacionou fatos da história da modernidade com as 

transformações no sistema Terra, ao interligar o passado das sociedades modernas com o futuro 

geológico do século XXI.  

O autor também demostra em sua obra aspectos da dimensão política, social e 

econômica da ideia por evidenciar historicamente os maiores agentes do Antropoceno no 

passado da modernidade e no decorrer do século XXI. À vista disto, McNeill também chama 

atenção para o conjunto de transformações no ambiente global que algumas nações específicas, 

em especial os países da OCDE, produziram durante os últimos dois séculos, bem como, aponta 

para os países em desenvolvimento como os novos agentes do Antropoceno durante o século 

XXI.  

O autor não problematizou o nome Antropoceno, como Bonneuil e Moore, porém, 

em seus trabalhos, se percebe uma tendência de responsabilizar mais os países desenvolvidos 

pela crise geohistórica, ao indicar algumas nações capitalistas e socialistas como atoras 

principais da crise.  
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O autor ressalta que, para se habitar um futuro geológico próximo das condições do 

Holoceno, o esforço geopolítico global e as responsabilidades compartilhadas e diferenciadas 

entre as nações terão de existir. Ou seja, para ele as nações não poderão mais se desenvolver 

aos moldes econômicos e sociais herdeiros da Grande Aceleração no futuro do século XXI. 

A narrativa sobre o novo intervalo geológico construída por McNeill dialoga com 

as compreensões de Chakrabarty. O autor indiano acredita que são os países desenvolvidos que 

historicamente são os agentes principais da ação geológica. Eles concordavam que, mesmo que 

os países da OCDE sejam mais responsáveis pelo período de transição geológico, todas as 

nações partilharão de um futuro geohistórico comum e possuem responsabilidade sobre ele.  

A narrativa de Chakrabarty também evidencia os novos países que estão 

aumentando seu impacto ecológico ao longo do século XXI. Assim, para o historiador indiano, 

ricos e pobres, países desenvolvidos e em desenvolvimento, terão de ter responsabilidades 

diferenciadas na construção de uma gestão global sustentável para a contenção das mudanças 

globais, ou seja, isso implica uma ação coletiva planetária e partilhada entre as nações, ao passo 

que é fundamental que os países desenvolvidos tenham maior compromisso em frear os efeitos 

negativos das mudanças globais, pois, historicamente, são eles os maiores responsáveis pela 

crise geohistórica. Todavia, os países em desenvolvimento também não poderão mais 

desenvolver suas economias aos moldes da Grande Aceleração. 

Chakrabarty ainda assinala o início do marcador temporal do Antropoceno com o 

advento do Iluminismo e da Revolução Industrial. A liberdade moderna, para o autor, foi 

centrada no uso de combustíveis fósseis e da natureza como matéria-prima para o 

desenvolvimento do progresso das nações, fato que impulsionou as mudanças no sistema Terra. 

Nesta esteira, segundo Chakrabarty, as experiências da modernidade industrial e, 

principalmente, do capitalismo levaram ao Antropoceno e a Grande Aceleração.  

Chakrabarty e McNeill também possuem semelhanças em seu pensamento teórico 

sobre as fases temporais do Antropoceno. Os dois concordam que a Revolução Industrial foi o 

marco inicial para a intensificação da ação antropogênica no mundo, mesmo que Chakrabarty 

também acrescente o fator das narrativas de liberdade como a força ideológica que guiaria os 

avanços técnicos no decorrer da modernidade. Ainda, Chakrabarty foi um autor que propôs uma 

união clara entre a história humana e a história natural como forma de interligar o passado do 

planeta e da vida aos acontecimentos antropogênicos da história da modernidade e do 

capitalismo.  
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Teoricamente, o indiano também assinala que as narrativas que contam a história 

geológica, climática e ecológica da Terra possuem problemas semelhantes à historiografia, 

pois, mesmo com os estudos partindo de análises objetivas, as narrativas sobre o passado do 

planeta não contam uma única história das condições biofísicas do ambiente global, um ponto 

importante para a compreensão das controvérsias sobre a ideia de Antropoceno. Desta forma, 

para o autor, o ponto de contato entre o tempo da modernidade, o tempo geológico e o tempo 

da vida está resultando em várias narrativas sobre o futuro geohistórico como forma de crítica 

aos vetores e aos agentes da crise, que permitem que a teoria da história se expanda 

metodologicamente cada vez mais para pensar o que compõe a temporalidade do Antropoceno. 

Jason Moore possui uma visão semelhante as de Chakrabarty, McNeill e Bonneuil 

para enxergar a temporalidade do Antropoceno. Os autores concordam que o capitalismo e os 

países desenvolvidos são os agentes históricos antropogênicos de longa duração e com maior 

responsabilidade sobre o horizonte de crise das mudanças globais. Também concordam que o 

início da Revolução Industrial é o ponto temporal para a escalada das mudanças no ambiente 

terrestre, porém Moore revela que, quando as sociedades industriais surgiram, a grande 

transformação dos ambientes, das culturas e das classes, que ocorreu entre 1450 e 1750, já teria 

sido organizada a partir da ideia de natureza barata e da ideia natureza como exterior aos 

humanos. Assim, para o autor o marcador temporal para o início do Capitaloceno ocorreu entre 

meados do séculos XV a meados do século XVIII. 

O autor reforça que esse período foi fundamental para o capitalismo se instituir 

politicamente, economicamente e socialmente. Por conseguinte, para o historiador, o uso do 

termo Capitaloceno é mais adequado para se referir ao momento histórico e geológico em que 

a modernidade e a globalização estão colocadas no século XXI, uma vez que foi o capitalismo 

o maior responsável por ultrapassar a biocapacidade dos ecossistemas. Moore expressa que o 

futuro das sociedades terá de passar por relações de produção da vida mais sustentáveis do 

ponto de vista ecológico para a superação dos efeitos negativos do Capitaloceno na história 

humana. 

Já a narrativa de Christophe Bonneuil sobre o novo momento geológico sintoniza 

vários marcadores históricos para o início do Antropoceno na longa duração do tempo histórico 

da modernidade. Para ele, a grande questão do Antropoceno é o futuro geohistórico que as 

sociedades modernas enfrentarão, uma vez que as estruturas de funcionamento do sistema Terra 

se apresentam cada vez mais diferentes do Holoceno, o que já está sendo prejudicial para o 

desenvolvimento econômico e humano. 
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A ideia de Occidentaloceno para se referir à época geohistórica do século XXI 

indica uma crítica contundente ao socialismo e ao capitalismo como grandes responsáveis pelo 

processo de ocidentalização do mundo e por criar modelos políticos, econômicos e sociais que 

utilizam biocapacidade da Terra para além de seu limite de renovação natural, deixando para 

as outras nações matérias-primas de menos qualidade para a construção de suas economias 

durante a Grande Aceleração.  

A narrativa de Bonneuil possui semelhanças com as pesquisas sobre o Antropoceno 

de McNeill, Chakrabarty e de Moore. O autor francês e os historiadores ambientais colocam os 

países desenvolvidos como os grandes agentes do Antropoceno, porém Bonneuil endossa uma 

crítica aos desdobramentos políticos e econômicos do socialismo como uma ideologia 

igualmente responsável pelo cenário de crise ecológico e geológico global, mesmo que em 

menor grau que o capitalismo. Além disso, ele também aponta para os antigos e os novos 

agentes do Antropoceno, tanto no passado como no presente da modernidade. Assim, para ele, 

o trajeto de desenvolvimento das nações esbarrará na biocapacidade da Terra. 

No tocante ao uso do Antropoceno como uma periodização para a historiografia, 

percebemos que o conceito possui especificidades no seu uso pelos historiadores ambientais 

analisados nas fontes da pesquisa. O termo Antropoceno é utilizado tanto para designar a época 

histórica e o estágio da modernidade e da globalização no século XXI, como para se referir ao 

período geológico em que o planeta se encontra desde o início da Revolução Industrial, nas 

décadas finais do século XVIII, mesmo que o Antropoceno ainda não tenha entrado na tabela 

cronoestratigráfica oficialmente. Nesta esteira, percebemos o uso da ideia de um novo intervalo 

geológico como uma periodização que faz referência ao início da modernidade (1750) ou à 

longa modernidade (1450), uma vez que os autores utilizam esses marcadores temporais para 

demarcar a origem do fenômeno geohistórico. 

O uso da periodização do Antropoceno por Chakrabarty e McNeill, principalmente 

após a segunda metade do século XX, é feito a partir da ideia de Grande Aceleração. Nesta 

perspectiva, identificamos que, nas fontes analisadas, essa ideia é utilizada para fazer referência 

a aspectos socioambientais da história da modernidade e da globalização após a segunda metade 

do século XX.  

A Grande Aceleração, para esses autores, também marca a intensificação do 

Antropoceno e é utilizada como uma periodização para refletir aspectos geohistóricos do século 

XXI. Percebemos, ainda, que o Antropoceno também é uma periodização usada por eles para 

se referirem ao momento ecológico e geológico do planeta no século XXI. 
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Bonneuil também utiliza o termo Grande Aceleração para explicar a intensificação 

do Antropoceno, porém, para ele, o Occidentaloceno é um conceito mais adequado para definir 

o período de transição geohistórico do século XXI. A origem do fenômeno, no entanto, para o 

autor, pode ser sintonizada em vários marcadores temporais na história da longa modernidade 

 como o etnocídio indígena, na América, no século XVI; o início do capitalismo industrial; a 

deflagração da bomba atômica; e a Grande Aceleração  porém, ao analisar as fontes, 

percebemos que o autor fixa os marcadores da origem do Occidentaloceno com a Revolução 

Industrial. 

Ressalta-se que Moore é uma exceção dessa interpretação, pois acredita que a 

Grande Aceleração não explica totalmente a intensificação do Antropoceno. A questão, para 

ele, é que a longa duração da ideia de natureza barata e da natureza como exterior aos humanos, 

de mais de cinco séculos, e sua continuidade no século XX e XXI, explicam a intensificação do 

Antropoceno. Destarte, a ideia de Capitaloceno, para Moore, é mais adequada para se referir ao 

momento geohistórico em que o planeta se encontra no século XXI. Desta forma, as 

controvérsias que o termo Occidentaloceno e Capitaloceno foram importantes para a própria 

construção da ideia de Antropoceno, o que ampliou seu significado temporal no decorrer do 

debate que ainda está longe de terminar. 

Para se entender a temporalidade do Antropoceno, ainda foi necessário reconstruir 

partes do debate científico fora da historiografia. Neste viés, trouxemos aspectos da narrativa 

sobre o Antropoceno construídas por Crutzen e Stoermer, entre 2000 e 2002,  pelos estudos do 

sistema Terra, no livro Global change and the Earth system: a planet under pressure; pela 

teoria da resiliência; e pelas pesquisas do AWG.  

A narrativa sobre o Antropoceno, construída por Crutzen e Stoermer, entre 2000 e 

2002, colocava o novo intervalo de tempo na história do planeta como uma era geológica criada 

pela ação antropogênica desde as décadas finais do século XVIII. O químico e o biólogo usaram 

a concentração de CO2 na atmosfera como forma uma base metodológica para explicar a série 

de transformações no meio físico da Terra que caracterizavam o Antropoceno.  

As constatações dos autores foram assertivas e se comprovaram verídicas no 

decorrer das discussões, assim como outros pontos enunciados por eles foram relativizados ou 

fortemente contestados. Nesta via, a primeira controvérsia que surgiu no debate se deu pelo fato 

de que um químico e um biólogo teorizaram sobre um novo período geológico ao equiparar as 

sociedades modernas às forças da natureza que moldaram o ambiente terrestre nos últimos 

milhões de anos, o que ao longo das pesquisas se mostrou verídico.  
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A outra controvérsia é que as mudanças no meio físico da Terra não 

necessariamente significavam que a ação antropogênica teria alterado a composição geofísica 

das rochas. Nesta perspectiva, a geologia possui uma metodologia complexa e bem definida 

para caracterizar os intervalos de tempo da tabela cronoestratigráfica, por isso, o Antropoceno 

soou como muita estranheza aos ouvidos  da comunidade internacional de geologia. Ou seja, 

mesmo que o planeta estivesse passando por mudanças climáticas e ambientais, era preciso que 

a força antropogênica fosse capaz de deixar os vestígios da cultura moderna impressos nas 

rochas, em um lugar do futuro geológico da Terra bem distante das sociedades do século XXI. 

Dessarte, no decorrer das pesquisas sobre o Antropoceno, essa comprovação foi atestada pelos 

cientistas do AWG. 

Vale ressaltar que contabilizar as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera 

do planeta ainda é uma eficiente estratégia analítica para mensurar aspectos da ação 

antropogênica no ambiente global, porém eram necessárias outras metodologias para detectar 

as mudanças geoquímicas na assinatura estratigráfica das rochas e comprovar o Antropoceno 

como uma nova periodização do tempo geológico.  

Além disso, o Antropoceno foi sugerido, pelo AWG, como uma época, e não como 

uma era geológica, assim, no decorrer do debate, a hipótese de Crutzen e Stoermer foi lapidada 

pelos estudos da ciência do sistema Terra e da geologia. Outro ponto controverso nas 

proposições de Crutzen e Stoermer é que eles colocaram os humanos e a humanidade como 

forças geológicas potências. Nesta via argumentativa, muitas críticas começaram a ser entoadas 

no decorrer dos debates sobre quem seriam, historicamente, os maiores agentes do 

Antropoceno, além disto Will Steffen, também, partilhava desta visão.  

No decorrer dos debates, Crutzen e Steffen, principalmente nos trabalhos que 

realizaram com McNeill, perceberam que o singular coletivo humanidade não era um agente 

homogêneo. As diferenciações sociohistóricas entre as nações evidenciaram que não era 

possível afirmar que todos os povos são igualmente responsáveis pelo Antropoceno.  

Essa controvérsia aparece em várias narrativas sobre o novo período geológico na 

medida em que nem todas as nações, tanto no passado como no presente da modernidade, são 

responsáveis igualmente pelos cenários de crise das mudanças globais, e que apenas critérios 

geológicos para definir conceitualmente a ideia de Antropoceno deixam escapar as 

responsabilidades sociohistóricas sobre o complexo panorama de mudanças ambientais no 

século XXI. Por isso, as pesquisas sobre o Antropoceno foram cada vez mais direcionadas para 
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definir quem são os principais atores historicamente que contribuíram para o espectro de 

mudanças ambientais globais. 

Esses sinais começaram a ficar mais claros em Global change and the Earth system: 

a planet under pressure, em que os autores pontuaram que a civilização moderna e a 

globalização foram grandes impulsionadoras do Antropoceno. O livro faz menção a estudos 

que se formalizariam, mais tarde, nos indicadores socioeconômicos e nas tendências do sistema 

Terra para a mensuração do impacto antropogênico, sugeridos pela ideia de Grande Aceleração, 

abordada em 2007, no artigo The Anthropocene: are humans now overwhelming the great 

forces of nature?  por McNeill, Steffen e Crutzen. Isso tornou o Antropoceno cada vez mais 

mensurável e fez com que a discussão chegasse a milhares de cientistas de diferentes 

nacionalidades e campos disciplinares. 

Nessa acepção, quando as questões políticas foram colocadas em jogo, o significado 

da ideia de Antropoceno gradativamente se descolou do seu significado geológico, o que 

denotou um espectro maior de usos da ideia que, por um lado, começaram a refletir as alterações 

biogeoquímicas no sistema Terra e, por outro, o termo foi ganhando espaço nas humanidades 

para se referir ao estágio da modernidade e da globalização no século XXI. Desta forma, o 

significado político e econômico da ideia de Antropoceno atrelou-se à responsabilização das 

nações desenvolvidas pelos efeitos negativos da mudança global, principalmente no futuro do 

século XXI. 

As controvérsias científicas que apareceram no debate se conformaram também em 

qual campo científico teria a melhor metodologia para caracterizar o Antropoceno. Por esta 

razão, o AWG foi criado para investigar aspectos estratigráficos dessa temporalidade, o que foi 

positivo para expandir o significado do intervalo geológico que estava sendo construído com 

os estudos do sistema Terra. Porém, o AWG não problematizou contundentemente os fatos que 

levaram ao Antropoceno no decorrer da história da modernidade. Nesta via, mesmo que a 

narrativa do AWG se coloque como hegemônica, ela não tem força suficiente para reunir 

consensualmente a opinião dos historiadores ambientais sobre a origem e o desenvolvimento 

do Antropoceno no tempo histórico da modernidade. 

Os historiadores ambientais foram ativos para a construção de percepções sobre o 

Antropoceno, ao filtrar seus aspectos por meio da revisão crítica de pesquisas e narrativas sobre 

a nova época geológica. Seus estudos se mostraram como um grande mote divulgador do tema, 

ao impulsionar teoricamente e metodologicamente compreensões sobre o Antropoceno na 

historiografia. Os quatro historiadores ambientais analisados nesta pesquisa foram 
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protagonistas no debate interdisciplinar sobre a nova época geológica, pois evidenciaram o 

caminho da ação antropogênica até as sociedades modernas se tornarem agentes geológicas. 

A teoria da história e a história ambiental foram importantes para que os fluxos 

temporais do tempo geológico, do tempo da vida e do tempo da modernidade industrial fossem 

analisados pela historiografia na investigação da temporalidade do Antropoceno, fato inovador 

em termos teóricos para a disciplina histórica, por discutir temporalidades que até então não 

faziam parte da agenda de temas pesquisados pelos historiadores.  

A historiografia, assim, foi fundamental para problematizar a relação entre 

humanos e natureza que emergiu com as sociedades modernas, e foi imprescindível para 

unificar, em uma mesma narrativa, aspectos da história humana e da história natural, que 

ampliaram a compreensão histórica sobre a crise geológica e socioambiental surgidas com a 

modernidade e com os processos de globalização, principalmente após meados do século XX. 

Desta forma, acreditamos que o Antropoceno se coloca como um objeto de pesquisa em 

ascensão nas ciências, na medida em que muitos trabalhos estão sendo feitos com essa temática 

e que os debates ao entorno do tema estão longe de acabar, o que faz com que ele seja uma 

preocupação que chega, cada vez mais, com intensidade, riqueza de detalhes e noção de 

perspectiva aos cientistas e ao público em geral.  
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