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Laudato Si e o Papa Francisco  

• Papa Francisco - nascido Jorge Mario Bergoglio, escolhe o nome Francisco em razão de São 
Francisco de Assis 

- '<Laudato di', mi' Signore> -  "Louvado sejas, meu Senhor"  cantava São Francisco de 

Assis. ' 1 

• O livro base é um exercício de reflexão sobre o conteúdo da encíclica 

- Parte 1 - Globalização, Política, Sustentabilidade e Meio Ambiente 

◦ A encíclica Laudato Si e a agenda 21 

◦ O sistema financeiro no Poder 

◦ Tudo está conectado 



◦ Oikonomia, forma de vida e ecologia integral 

- Parte 2 - Direito ambiental; crises hídricas e energéticas; sustentabilidade e 
cidadania 

◦ O caso Samarco como paradoxo do desastre 

◦ A agenda de inovação para o setor de mineração na Suécia: uma referência 

para o Brasil 

◦ A mineração de Ferro e as Comunidades 

◦ Energia e desenvolvimento 

◦ Planificação econômica e desenvolvimento sustentável 

 

 



Uma observação antes do livro, este ano tivemos o Prêmio do Banco Central Sueco em Ciências 

Econômicas em memória a Alfred Nobel (pop. Nobel de Economia) para dois economistas que 

integram em modelos macroeconômicos os impactos das mudanças ambientais e da inovação 

tecnológica.  " Do Real-Output and Real-Wage Measures Capture Reality? " Nordhaus - Um estudo 

como a mudança das tecnologias e dos tempos de atividade mudaram a qualidade da vida humana, 

em 1996, um dos trabalhos mais citados que demonstram numericamente que a inovação 

tecnológica de algo simples como a lâmpada e de sua acessibilidade econômica mudaram 

completamente a sociedade, mesmo sendo algo que passa de artigo de luxo (com l âmpadas e velas 

de poucos lumens feitas por artesãos) até lâmpadas fluorescentes que duram muitas horas e 
consomem uma energia elétrica que custa muitas poucas hora-trabalho.   

 



 

 

A encíclica Laudato Si' e a agenda 21 - O papel da encíclica no pensamento e na conformação das 

relações internacionais   "O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação 

de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos 

que as coisas podem mudar" (Laudato Si'-1,  13) "The UNFCCC secretariat (UN Climate Change) was 

established in 1992 when countries adopted the United Nations Framework Convention15 on Climate 

Change (UNFCCC). 

With the subsequent adoption of the Kyoto Protocol16  in 1997 and the Paris Agreement17   in 2015, 

Parties to these three agreements have progressively  reaffirmed the secretariat ’s role as the United 

Nations entity tasked  with supporting the global response to the thre at of climate change." 
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(UNFCC ) "Entretanto  a história tem demonstrado que, no campo das relações internacionais, essa 

consciência universal quase sempre confronta uma consciência nacional, de vez que esta assumes a 

forma tradicional de racionalização de progresso material dos indivíduos"(JOAQUIM RACY, 2018)    

 

 

O sistema financeiro no poder  "O Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica identificou 737 

grupos que controlam 80% do mundo corporativo, sendo que um núcleo de 147 deles controla 40%, 

e três quartos são instituições financeiras."(DOWBOR, 2018)  "De seu lado, incapaz de encontrar um 

real caminho de renovação a exemplo do economicismo neoliberal, a administração pratica por sua 

vez o que chamo de política da avestruz racional: ela continua a racionalizar (no sentido psicanalítico 

do termo) seu mode de agir e a justificar sua perseverança suicida na legitimação dos hiperegoísmos 

corporativos e patronais."(Aktouf, 2004) "O princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se 

de todas as outras considerações, é uma distorção conceptual da economia: desde que aumente a 

produção, pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da saúde do meio 

ambiente; se o derrube duma floresta aumenta a produção, ninguém insere no respectivo cálculo a 

perda que implica desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição. Por 

outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos. 

Poder-se-ia considerar ético somente um comportamento em que « os custos económicos e sociais 

derivados do uso dos recursos ambientais comuns sejam reconhecidos de maneira transparente e 



plenamente suportados por quem deles usufrui e não por outras populações nem pelas gerações 
futuras »" "O Dilema dos governos: a quem servir?"   

 

 

Laudato Si': Tudo está conectado  "Minhas palavras são como as estrelas, elas não se extinguem(...) 

Ensinem aos seus filhos o que ensinamos a nossos filhos: a Terra é a nossa mãe. "(Chefe Seattle, 

1855) "A Terra não pertence ao homem, o homem é quem pertence à Terra. isto nós sabemos. 

Somos parte da Terra, e a Terra faz parte de nós. Todas as coisas estão conectadas como o sangue 

que une uma família. O homem não teceu a Teia da Vida, ele é apenas um fio dela. Seja o que for 

que cai na Terra cai sobre os filhos da Terra. Tudo que o homem faz na teia, ele faz para si mesmo." 

(Chefe Seattle, 1851)  "O que está acontecendo com a nossa casa?" "Como nos posicionar perante 

essa crise civilizatória?" "Quais sinais estão surgindo nessa caminhada?"  "Os 3C do Coração: 
Compreender, Cuidar e Compartilhar"  



 

 

Oikonomia, forma de vida e ecologia integral: O retorno ao paradigma teológico da economia na 

carta encíclica Laudato Si'  "The most powerful tool in economics is not money, not even algebra. It 

is a pencil. Because with a Pencil you can redraw the world." (Kate Raworth , 2017)  "(...) se a relação 

entre economia e teologia de fato nos alcança hoje, como mostra Agamben, parece produtivo 

tornamo-nos uma recapitulação dessa relação, uma vez que à sombra da grande crise financeira de 

2008 e da proclamação de uma nova era geológica, a do Antropoceno, a revisão de teorias 

econômicas se pauta como central ao destino das sociedades contemporâneas."  (Gustavo Racy, 

2018)  "Be agnostic about growth(...) As these students quickly discover, our beliefs about economic 

growth are almost religious: personal in nature, political in consequence, privately held, and little 

discussed."(Kate Raworth , 2017)  "A crise ecológica demanda uma nova abordagem por parte dos 

líderes do planeta e tem sua origem, segundo o Papa Francisco, em dois fenômenos retroativamente 

relacionados: a tecnocracia e o antropocentrismo exacerbado. A revolução digital foi fruto de 200 

anos de incrível avanço técnico que, do mesmo modo como aliviou inúmeros males que afligiam a 

humanidade, legou ao ser humano um poder tremendo." (Gustavo Racy, 2018)   



 

 

O caso Samarco como Paradoxo do Desastre  (Os problemas do Direito do Desastre) "É consenso 

entre especialistas, que não importa o ângulo com que analisemos a evolução histórica dos 

desastres causados pela ação humana, seja do ponto de vista econômico ou geopolítico, elas estão 

atreladas à história do industrialismo e ao avanço do capitalismo mundial in situ. O outro lado da 

questão é que a nível global os países industrializados possuem tecnologia e recursos para 

reestruturarem espaços degradados, embora na prática suas empresas prefiram se instalar em 

localidades cujas as legislações trabalhistas, ambientas e de segurança e monitoramento sejam mais 

lenientes às irregularidades cometidas. Esse tipo de prática abusiva fez com que os desastres 

ambientais se tornassem mais frequentes(...)" (Nair d'Aquino Fonseca Gadelha e Rodrigo Priolli de 

Oliveira Filho, 2018)  "O diabo atua nos detalhes"  



 

 

 



 

 

A mineração de ferro e as comunidades: uma relação de vizinhança entre desiguais   "Cada um de 

nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro as ferraduras batem como sinos. Os 

meninos seguem para a escola. Os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só, na 

porta da venda, Tutu caramujo cisma na derrota incomparável" (Carlos Drummond de Andrade - 
2012   

 

 

Energia e Desenvolvimento: Uma análise da Política Energética Brasileira no século XXI 

• Números históricos e recentes.  



• Ultimo relatório 18(outros relatórios19) . Pontos interessantes: Solar chegou a 1% e Eólica a 
8.2% - Página 13-16, P 19 

(Beberibe/CE) 

 

 

 

Planificação econômica e desenvolvimento sustentável: A transposição do Rio São Francisco  

Primeiro Açude governamental em 1884-1906  Muitos planos de imediatismos para resolver a seca  

Impactos negativos em areas econômicas, sociais e ambientais  (Foto Canindé de São Francisco -
AL/SE)  

                                                                 
18http://www.mme.gov.br/documents/1138781/1435504/Boletim+de+Monitoramento+do+Sistema+El étrico+

-+Agosto+-+2018.pdf/52bd520e-11fb-4b92-a3d8-621f3e27ed78 
19http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-
do-sistema-eletrico?_20_displayStyle=descriptive&p_p_id=20 
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Caso haja discussão política 

Posicionamento dos candidatos: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,propostas-para-o-
meio-ambiente-sao-opostas,70002553680   
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