
The Writing’s on the Wall 
 

 

As tendências da ciência são enfáticas. 

 

Entrámos num campo minado de pontos de rutura que ameaçam o estatuto da civilização 

humana como alguma vez a conhecemos. Apesar de décadas de clareza científica, apesar de a 

natureza ter atingido com formidáveis tiros de alerta o nosso navio vulnerável, continuamos a 

agir como se se tratasse de uma crise de pouca importância. «The Writing’s on the wall» e, no 

entanto, a humanidade permanece enraizada numa via de emissões que nos levará a vários 

colapsos de sistemas do planeta Terra.  

 

Linguagem paralisante? Demasiada realidade? Observar a dimensão da crise climática pode 

causar uma paralisia total— em que todos os nossos instintos criativos e construtivos se 

tornam imobilizados. Ou, mais provavelmente, simplesmente não olhamos para ela. É verdade 

que uma análise adequada da crise climática exige que a nossa imaginação seja alargada aos 

seus limites conceptuais e emocionais. No entanto, os seres humanos ultrapassaram ameaças 

monumentais no passado, portanto não há razão para abraçar o pessimismo ou o 

negacionismo neste momento.  

 

Com efeito, continua a existir um caminho estreito para sair da crise. Como é que mobilizamos os 

nossos instintos artísticos enquanto a ciência pura e dura permanece convictamente em perspetiva? 

Como podemos manter a realidade claramente centrada como pano de fundo da nossa criatividade? 

A resposta consiste em colocar a «Writing on the wall».  

 

A parede representa a realidade da nossa situação. 

Não só os limites não negociáveis da física e química, 

mas também a realidade do futuro para todos os 

seres humanos, cujos direitos e ambições estão 

seriamente comprometidos. Os rostos da parede, 

olhando para fora, são um eco da pintura de Norman Rockwell, «The Right to Know» (1968). A sua 

imagem poderosa, pintada no contexto do movimento dos Direitos Civis e da Guerra do Vietname, 

captou a responsabilidade daqueles que estavam no poder de serem justos e transparentes com 

todos.  

 



Hoje, embora compreendamos muito claramente o restante orçamento 

para o carbono, temos apenas uma amostra de compromissos que não se 

coadunam com a ciência. Por que razão podemos produzir diversos dados 

e estatísticas acessíveis para o vírus da COVID em semanas, mas não 

somos capazes de produzir um índice para o orçamento do carbono para as próximas décadas?  

 

O muro convida as pessoas a estarem à frente dele com as conclusões científicas claras e 

inequívocas sobre o que cada nação tem de fazer para se manter abaixo dos limiares de temperatura 

média de 1,5 °C e 2 °C. É tão simples como uma fotografia de telemóvel a segurar um número para a 

câmara — por exemplo, «Suécia corta 6,3 % por ano — agora.» (os números de cada nação do 

mundo e as ciências fundamentais que lhe estão subjacentes podem ser consultados em 

www.cut11percent.org.) 

 

 Cada número, para cada nação, foi calculado a partir dos orçamentos de carbono conhecidos para 

1,5 °C e 2 °C, utilizando os últimos dados disponíveis. Os números são atualizados todos os anos. 

Cada número é o que se obtém quando se aplica um bom senso comum a esse orçamento de 

carbono. Por exemplo, o orçamento é dividido per capita, as reduções começam hoje e não incluem 

tecnologias não comprovadas de captura de carbono. Os cálculos envolvidos foram verificados pela 

principal autoridade mundial sobre o orçamento do carbono, o Professor Kevin Anderson; E por 

muitos outros cientistas eminentes de instituições líderes.  

 

Segurar e divulgar estes números é apenas o início. O muro cria um 

contexto para todos os tipos de meios de comunicação social, redes 

sociais e iniciativas artísticas. Os alunos podem utilizar o muro para 

entrevistar dirigentes políticos ou empresariais, os seus amigos ou 

qualquer visitante à escola. Podem estar à frente do muro para explicar a importância dos pontos de 

rutura ou os perigos sistémicos do aquecimento e do aumento dos oceanos. Podem fazer ouvir a sua 

voz sobre todas as suas esperanças e as suas preocupações em matéria de justiça — com a realidade 

científica para os apoiar. Escolas, empresas, instituições... todos têm muros. Encontra um muro. 

Pinta o teu mural no estilo de Norman Rockwell «Right to Know». Escreve as palavras «Save our 

future — Cut 11 % now».  

 

E deixa a imaginação e coragem fluírem dentro de ti. 

trans. Georgina Mattsson de Amorim (former EEB2) and Francisco Agostinho (s7poa) 

http://www.cut11percent.org/

