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Conclusão  

 

Até aqui, a partir de Hume, Hegel e as abordagens analíticas do sec. XX, constatámos 

que a Filosofia, enquanto discurso sobre a realidade do mundo e do Homem, desenvolve-se 

adentro da linguagem. No aforismo de Nietzsche, «o filósofo está preso nas redes da 

linguagem» é a história desta prisão e das lutas para sair desta rede que tentámos vislumbrar 

nas obras de alguns filósofos. Não passaram despercebidas as interrogações sobre as relações 

entre filosofia e as ciências exactas, designadamente a matemática, desde Pitágoras e Platão até 

Husserl. Noutra via, nomeadamente no sec. XIX, Auguste Comte procurou os laços entre a 

filosofia e as Ciências Humanas, esforço prolongado até aos estruturalistas. Também é sabido 

que a própria estética concentrou a reflexão em Kant e Hegel, embora em espaço regional. Só 

ganhou foros de cidade com Nietzsche e Heidegger. Para alguns autores, a linguagem só entra 

na filosofia na desconstrução desta, atravessando o campo das Ciências Humanas. Mas não 

podemos esquecer os limites desta desconstrução: é que a Filosofia marca necessariamente o 

campo epistemológico das Ciências Humanas. Por vezes ainda hoje assistimos a surtos sobre o 

caracter irredutível, em termos disjuntivos do discurso científico e do discurso filosófico. Mas 

também assistimos a uma tendência forte de libertar a tendência enclausuradora da filosofia 

estruturalista, num mundo dominado pelo discurso do poder económico e político da linguagem 

unidimensional. Mantêm-se viva a possibilidade de libertar os desejos e os imaginários do 

advento do Homem habitando como poeta sobre a terra.  

Vimos, também, confluírem a força da imaginação estudada em David Hume, a 

dinâmica do devir de Hegel e também o cuidado duma racionalidade que ultrapassa a lógica 

matemática e do silogismo. Abre-se também aos contributos da fenomenologia hermenêutica e 

duma lógica dos sentidos, numa tensão entre a ratio e o pathos, no respeito pelo Ser, construído 

em acção em devir, na participação e cooperação com os outros entes, em inserção na instância 

cultural e ambiental da circunstância. Não prescinde de incorporar a temporalidade do passado, 

do presente e do futuro.  

 A Crise Ambiental, enquanto descrição efectuada nas instâncias das ciências, contém-se 

no domínio do explicável ou do inexplicável, isto é, dos enigmas que interpelam, perseguem e 

prosseguem nos caminhos das pesquisas sindicáveis nos critérios de verdade científica. Quando 

captada nos domínios fenomenológicos do sensível, articuláveis no inteligível, a questão 

remete às exigências da compreensão. Ou seja, na perspectiva aqui recolhida na reflexão sobre 
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a crise ambiental no artigo do Padre Cerqueira Gonçalves, inscreve-se nas categorias duma 

Ética de raiz ontológica no panorama do círculo hermenêutico. Nela se radica também uma 

hermenêutica da interpretação tensa entre a tradição histórica e a pulsão vital do ser-em-devir 

no mundo aberto ao futuro. 

 Nesta pesquisa de metodologias adequadas ou satisfatórias para dizer o que é a coisa e 

como dizer a coisa não posso deixar de reconhecer uma suspeita obsessiva de que o método 

para dizer o como está indissoluvelmente ligado à ontologia do que é. É a divisa de 

Wittgenstein: “o movimento precede o objecto e esta precedência justifica que domine o como 

para compreender o quê e não o inverso”(..) “diz-me como procuras, dir-te-ei o que procuras”1  

 O ensaio que aqui se tentou, a propósito do tema da relação ambiental do Homem, 

careceu, primeiro, de um estreitamento do seu âmbito e, do mesmo passo, uma particular 

focalização. É conhecida a ambiguidade do termo Ambiente, proveniente do étimo latino 

“ambiente”, composto de ambi – os dois lados – e ente (de ira), isto é, o que vai aos lados, o 

que vai rodear, o que envolve. Traduz a ideia da “ambição” (do mesmo étimo) do domínio do 

que está aos lados, do que está em redor.  

 O termo deixa-se atravessar por uma subjectividade onde ressume uma intenção de 

apropriação daquilo que o rodeia. Está muito longe do conceito de Cosmos ou mesmo de 

Natureza – cola-se-lhe uma respiração antropológica de fruição do que está próximo. 

 É este o estreitamento do domínio filosófico da relação do Homem com o meio próximo 

que o rodeia e sobre o qual exerce a sua ambição: os elementos primários (a água, o ar, o solo, 

a energia) ( − a temperatura e a luz − ) mas também a relação do Homem com a vida vegetal e 

animal do seu habitat. Indubitavelmente, a relação com estes elementos naturais determina 

crenças e acções idóneas para o sucesso das suas ambições e, principalmente, relações de poder 

com os outros homens concorrentes ao domínio sobre os mesmos bens ambientais. 

 Verificada a predominância deste dualismo, implícito na linguagem comum da “luta 

pela vida”, a questão que se coloca no mundo ocidental é, subjacente a ela, saber se o próprio 

ambiente tem um valor intrínseco ou, ao invés, é o campo das lutas do Homem contra o 

Ambiente e do próprio Homem contra os outros humanos por causa do domínio/fruição desse 

meio ambiente. 

 A ciência da Ecologia enquanto “estudo de padrões na Natureza, de como esses padrões 

se originam, de como mexem no espaço e no tempo, e da razão porque alguns são mais frágeis 

                                                           
1 Antonia Soulez, “Comment écrivent les philosophes” Édition Kimé, p.19 
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do que outros”2, sendo tão abrangente, requer para a compreender nas suas aplicações à 

resolução de problemas ambientais e superação dos conceitos vagos de “equilíbrio” ou 

“estabilidade” ou “sustentabilidade” ecológicos, tão equívocos e imprecisos que arruínam e 

falsificam as determinações quantitativas empíricas das variáveis integrantes dos falsos 

problemas assim construídos. 

 Ao verificar-se, no estudo de carácter ecológico sobre o valor intrínseco da Natureza, 

que a Ecologia, por “tratar das relações entre os seres vivos e o seu ambiente, é a mais 

abrangente das ciências”3, daí decorrerá a sua dificuldade em cumprir leis e previsões bem 

sucedidas.    

 É costume dividir a Ecologia em dois campos metodológicos: a Ecologia Dura e a 

Ecologia Suave. A ecologia suave, que é geral e quantitativa e providencia princípios 

científicos, tem frequentemente falta de precisão e de capacidade preditiva, focalizando-se em 

processos e funções biológicos (tais como fixação do azoto ou purificação da água) e centrar as 

suas abordagens ao nível do ecossistema, nas suas explicações científicas de “cima para baixo”. 

Daí a necessidade dum tipo de ecologia que forneça fundamentos precisos capazes de prever e 

de explicar os fenómenos ocorrentes em estruturas ecológicas correntes, como comunidades da 

população, com abordagens individualistas, de base estatística, explicando de base para o topo. 

Ora o que é mais defendido, fazendo apelo às duas abordagens é que a “ecologia necessária 

para «compreender uma filosofia ambiental sólida requer que as pessoas evitem os extremos de 

apenas usar uma das ecologias» e que lancem mão duma “ecologia prática” fundada em estudos  

casuísticos, na história natural e em regras de bom senso. 

 

§1. Problemas com os conceitos de “Harmonia da Natureza” “Equilíbrio” e 

“Estabilidade”. 

 

 A verdade é que estes temas “harmonia, equilíbrio, estabilidade”, ao pretenderem dar 

corpo a conceitos ecológicos, dissolvem-se em nenhum sentido preciso, que possa ser testado 

ou falsificabilizado, evocando qualquer ligação conceptual e uma medida de distância em 

relação à homeostasia  ou o que quer que seja  de critério de estabilidade. No pressuposto dum 

estado homeostático de ecossistema equilibrado ou estável, a falácia dum poder heurístico com 

                                                           
2 Kingsland 1995, p.1, citado por Dale Jamieson in Manual de Filosofia do Ambiente. p.313 
3 Peter 1991, pp. Xi, 2, ibidem 
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potencialidades dedutivas deixa no vazio qualquer utilidade pragmática. Porquanto só a retórica 

metafórica vagueia no seu lugar. 

 Paira nas mesmas nuvens da abstração a visão da diversidade/estabilidade sustentada 

por MccArthur4. Muitos outros contra-exemplos têm surgido nas pesquisas dos últimos 15 

anos. O que não obsta a que muitos políticos continuem a firmar muitas das suas exigências 

jurídicas e éticas numa hipótese não verificada da diversidade/estabilidade. 

 Os pântanos são simples quanto às espécies e são estáveis e não são ecossistemas 

diferentes. 

 Claro que é possível argumentar contra a extinção das espécies, não por pretensas 

razões científicas, nem pela existência de éticas eco-centricas ou bio-centricas baseadas em 

conceitos teleológicos, valor imanente ou valor intrínseco. Também há fundamentos 

antropocentristas por se achar errado causar sofrimento desnecessário aos animais ou por 

egoísmo destrutivo arbitrário. Então, a teoria ecológica não pode fundamentar uma filosofia 

ambiental puramente ecocêntrica5.  

 Aqui os problemas levantados pela ecologia são como os da ciência médica. Também 

aqui se debatem com os problemas do que significa “equilíbrio” e do que é saudável. 

Também, se carecem de especificar critérios de saúde e de equilíbrio para avaliar o sucesso da 

sua prática científica. 

 É mais fácil na ciência médica procurar um critério de rigor quando se trata do objecto 

do bem-estar do paciente individual. 

 Os problemas ambientais, ao invés, envolvem milhares de comunidades, espécies ou 

indivíduos. É por isso que não se vislumbra a constituição dum saber ecológico que especifica 

um conceito de equilíbrio ecológico sem saber o que é um sistema equilibrado para o conjunto 

de tantos seres. 

 Reconhecendo estas dificuldades e constrangimentos, a remissão da Filosofia 

Ambiental para problemas éticos colocados por um mundo em constante devir, depara-se 

perante a necessidade de se prover duma matriz de conceitos que confira alguma satisfação 

para dar conta do fenómeno ambiental, enquanto relação em crise. Num duplo sentido crítico: 

enquanto crise da própria relação entre o Homem e os biótipos e cronótipos que o rodeiam; por 

outro lado, como é que esta relação real dos entes pode ser captada num dizer constitutivo. 

                                                           
4
 Manual de Filosofia do Ambiente, p.361. 

5 Taylor 1986, pp.4 segs. 81-5, 174-6. Ibidem. 
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Com este “dizer constitutivo” quer-se significar uma capacidade ontológica e epistemológica 

que capte os seguintes ingredientes: 

- A característica dialética da relação ambiental. 

- A linguagem mais adequada à construção de juízos e textos que persigam a verdade em 

fuga. 

- Qual a visão filosófica mais adequada à transformação das crenças (explicação) em 

ímpeto para a acção.  

 

A intenção inicial desta tese sobre “Crise Ambiental” foi a de tentar indagar, no âmbito 

de estudos parcelares sobre a linguagem em alguns filósofos, das respetivas potencialidades 

para melhor compreender e dizer a problemática envolvida. 

O texto inicial, enquadrado no paradigma da relação jurídica configurado numa 

ontologia clássica do Direito enquanto inter-subjetividade a garantir os direitos e obrigações na 

coercibilidade da força do Estado moderno, desde logo revelou as suas fragilidades. Consabida, 

por demais, a assimetria dos poderes das posições subjetivas, a conceção do fenómeno 

Natureza que é pressuposta na referida relação está ipso facto, arruinada pela desigualdade das 

respetivas forças. Só em grau diminuto, de permeio com uma retórica discursiva dominada pelo 

grande Outro, da ideologia dominante (impregnada nas Instituições culturais (públicas ou 

privadas), e nas imperceptibilidades mais subtis), as normas jurídicas resistem a flexibilizar-se, 

até ao limiar da rutura. 

No entanto, a reflexão jurídica sobre “Crise Ambiental” tem algum mérito (enquanto 

ética) pela própria definição do Direito a Crise Ambiental não é uma nova relação do Homem 

com a Natureza, como se os grandes males causados à Natureza radicassem, prioritariamente 

no comportamento individual. 

Se fosse essa a génese, difícil seria argumentar contra os que não se esquecem de 

salientar a desumanização das forças telúricas da própria Natureza contra as quais a disputa do 

desequilíbrio provocado por cada Homem seria insignificante. A questão não reside no 

comportamento de Robinson.  

As grandes alterações provocadas na Natureza no ambiente propriamente do ser Vivo, 

radicam na exploração desenfreada dos recursos da natureza por tecnologias multiplicadores da 

ação humana incidente na destruição cada vez maior do habitat dos mais fracos, a benefício dos 

cada vez mais poderosos detentores das técnicas do Poder.  
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Alegadamente salvíficas dos danos colaterais, não é nada de novo ao que já Platão 

afirmava do “pharmacon… o terapêutico vira veneno”. O que como curadoria de Bem-Estar, 

devém no veneno do consumo e da reprodução duma legião de escravos que alimentam o Poder 

com o ”salário de bronze”, temperado com a visão mirífica dum porvir redentor na esperança 

da Ciência.  

 

§2. Num primeiro momento de avaliação de conclusões do ensaio sobre como “dizer crise 

ambiental”, avultam, desde logo, alguns aspectos relevantes 

 

  Seja na magnificação do papel da imaginação na edificação do conhecimento a partir 

da “empíria” enfatizado por Hume, com a implícita consideração da temporalidade, seja, em 

Hegel, toda a construção da dialéctiva idealista, seja nos seus derivados, materialistas ou 

idealistas, a introdução do tempo não mais abandonou a maioria da doutrina do pensamento 

filosófico como ingrediente do devir da coisa filosófica. Coisa, aqui, tomada no sentido de “o 

que está em causa”, como também é usada no sentido jurídico. Isto é, o devir só fica no limbo 

ou em suspenso na filosofia do método analítico ou, de certo modo, na fenomenologia de 

Edmundo Husserl dos primeiros escritos, que não recebe, porém, adesão dos seus discípulos, 

designadamente, de Heidegger, cuja obra principal é, exatamente, a consideração do tempo em 

“Sein und Zein”. 

 Longe pairam as cristalizações das “ideias” platónicas da Verdade, Bem e Belo, 

atenuadas, porém no realismo aristotélico das categorias da “ousia” que, embora agarradas a 

uma genética do “motor imóvel” demorou séculos até à influência dos estudos de Tomás de 

Aquino abrir o caminho ao conceito de “ousia” como sentido de abertura ao devir, próximo 

aliás do sentido grego enviesadamente mal traduzido pelos árabes para o latim “susbstantia“ 

que lhe acentuou o aspecto estático. 

 

§3. A tese, linearmente, alinhou-se nos seguintes tópicos: Ambiente, Crise, Linguagem e 

Dizer 

   

i) Ambiente 

 Concluímos, na Primeira Parte, que a ambiguidade do termo “ambiente” carece de 

clarificação conceitual: à uma, para não se acentuar demasiado a sua literalidade impregnada de 

antropocentrismo “em torno de”; à outra, para não entificar como substância o que 
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consideramos como conjunto matricial de várias relações entre o Homem e Natureza em que o 

Homem também é natureza e a natureza também contem o Homem. Para além de despedir os 

dualismos cristalizadores das ontologias substancialistas, abre as clareiras dos devires dos 

objectos, das situações, das relações, enfim dos casos na terminologia de Wittgensstein. 

Desbravam-se novos métodos nesta abertura; o mesmo é dizer outros caminhos, outras luzes, 

ouros horizontes. 

 

ii) Crise 

 O termo “crise” veicula, em si, uma dimensão temporal, uma duração. Pressupõe um 

processo, um passado, um presente e suscita perspectivas, expectativas ou conjecturas sobre o 

futuro. É, sobretudo, na dimensão do horizonte que se alimentam as manifestações dos 

enunciados e anúncios da “crise da relação”. 

 Vimos que essa relação é, por um lado, susceptível de apreensão das Ciências Naturais 

(que lidam como conceito de causalidade e lei natural da Física, da Química, da Biologia, etc) 

e, por outro lado, desenvolve-se, também, a partir do polo da subjetividade do Homem. Esta 

bipolaridade, entendida em sentido dicotómico, conduziu Dilthey a enfatizar a separação de 

Ciências Natuais/Ciências do Espírito, relegando para a sombra a questão mais decisiva das 

suas interações matriciais. Por exemplo, nas relações intrínsecas ao pensamento do próprio 

Homem, importa focalizar a relação constitutiva Corpo-Mente. Ora é, justamente, na 

temporalidade da relação que se instala a questão da crise: relação em devir indefinido (finito 

ou infinito) ou colapso da mesma relação nas várias modalidades de ruptura. 

 Creio, assim, que uma das conclusões possíveis nesta pesquisa comparativa  de alguns 

autores sobre “como dizer crise ambiental” decorre da temporalidade. Dos métodos que 

analisámos salientam-se os da dialéctica  (materialista, idealista ou de conjugação de ambas), 

com sobredeterminação de uma ou de outra) que se afiguram como os mais adequados à 

apreensão duma relação evolutiva entre objectos de natureza diferente, subjectivos ou 

objectivos. 

 Quer na velha acepção tomista da questão da existência ou da versão restaurada na 

fenomenologia de Husserl/Heidegger, ou mesmo do ser-em-si existencial em Sartre, a questão 

da linguagem, seja a dos conceitos filosóficos, científicos ou da linguagem comum, não deixa 

de ser convocada à sua função, no mínimo instrumental, de averiguação das condições 

materiais e espirituais determinantes na formação do indivíduo, singular e social. 

Reciprocamente, também em processo de retro-acção sustentado, conhecer da influência da 
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subjetividade nas suas dimensões do entendimento, sensibilidade e actuação. Razão, 

imaginação e praxis não são faculdades separadas – são processos holísticos de “formas de 

vida” (Wittgenstein). 

 

iii)  Linguagem e Dizer 

Ressalta do que apurámos até aqui que o “dizer a coisa” se situa no 1º momento do 

dizer que se configura no “desvelar a coisa”, isto é, da apreensão epistemológica dentro de nós, 

nas diferentes modalidades de recepção que nos constitui. Em consequência o 1º dizer que nos 

interpela será a tentativa de expressão da recepção das respostas às perguntas de investigação 

(heurísticas) que os colocámos, moldadas pela grelha das categorias utilizadas, implícitas ou 

explícitas. Perguntas das Ciências ou moldadas pela Filosofia ou pela experiência do 

quotidiano têm, naturalmente, a primeira resposta formulada no mesmo aparelho conceptual. 

Foi, da mesma ordem, o pressuposto que orientou esta pesquisa. A resposta dificilmente seria 

diferente. O “Como” da pergunta formulada num domínio conduz, naturalmente, a uma 1ª 

resposta no mesmo campo. O que não significa, bem pelo contrário, que não se considere esta 

apreensão no âmbito relativo de apenas se desvelar um aspecto da coisa investigada. 

 

§4. Dizer aos outros (comunicar): revelar o desvelar 

 

A outra questão que se segue a este “desvelar” dum aspecto é que a coisa é susceptível 

de ser perguntada por outros sentidos filosóficos, científicos ou práxicos. Mas, antes de tudo, na 

ordem do dizer, impõe-se uma questão prévia: dizer aos outros, revelar o desvelar. Levanta o 

problema da tradução. Iniciada a questão do ser e do conhecer (desvelar) segue-se a revelação 

do que apreendemos. Confrontamo-nos, agora, com a inauguração de outras instâncias: o que é 

que vale revelar? Revelar para um usufruir? Revelar para um dever? Revelar para um fazer, 

individual ou social (praxis)? 

Nas opções do termos do dizer confrontamo-nos ainda com os modos do dizer: - 

Retórica do poder encantatório do uso das metáforas, para além do heurístico, do pensamento 

das imagens picturais ou analógicas, sem esquecer os próprios ritmos dos enunciados, escritos, 

orais ou gestuais? No fundo, como escreveu Wittgenstein, «a poesia como forma de filosofar»? 

Mas essas são outras estórias da história do dizer. Que aqui não tiveram lugar, por falta de 

espaço… e de fôlego para tão grandes andanças! Mas permanece a inquietação. Permito-me 

alinhavar uma proposta de construção duma matriz de eixos vectoriais que dêem conta duma 
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ambição maior de captar o real do homem no mundo, no seu confronto em devir dialético com 

o outro, na materialidade do seu viver. 

Das perguntas básicas sobre o Ser a reflexão orientadora sobre a sua natureza Una, 

constituída e enformada pela sua integração em verdadeiro, Belo e Bem, foi sempre objecto de 

grandes cuidados, ao longo da história da filosofia. 

Ao intentar o ensaio “Como dizer Crise Ambiental” claro que este modelo de horizonte 

não deixou de comparecer no painel dos instrumentos do pensamento. São três “entidades 

alinhadas no tema: o “como” (isto é, o modo), a coisa (crise ambiental) que, no caso, é uma 

relação; e dizer. Este léxico verbal – o dizer –  traduz uma ação: exprimir, na linguagem, o que 

se pensa de algo. O que vale dizer que essa acção implica apreendee – mediante as nossas 

capacidades de conhecer dos métodos adequados à captação sensorial ou mental das entidades 

– o uso regrado dos utensílios linguísticos na nomeação, questionamento e respondimento às 

perguntas essenciais sobre o Ser. Designadamente, acerca dos Universais da Verdade, da 

Beleza e do Bem. Não há dizer sem conhecer e sem pensar. O dizer vem ao colo dum 

compromisso ontológico e epistemológico, a maior parte das vezes implícito nos hábitos 

culturais sedimentados na materialidade do viver. Filosofar exige a criação de ferramentas que 

se aplicam no uso dos sentidos, cuidando, desde logo, das condições e dos limites da verdade 

de utilização dos respectivos aparelhos. O patamar de reflexão seguinte é o das relações entre 

as sensações e as percepções mentais da sua recepção, o que muitos designam pelo problema da 

mente-corpo, com determinações assimétricas nos dois sentidos, eles próprios problemáticos. 

No patamar do pensamento ocorrem muitos aspectos e muitos modos: «há muitas 

formas de pensar» (Platão). Desde logo, fazer incidir o pensamento direcionado para Dizer a 

Verdade, dizer o Belo ou Dizer o Bem. 

Neste trabalho a incidência da tarefa é focalizada no objectivo de “Dizer a Verdade”, 

isto é, qual é o significado do que é a Verdade e como se diz. 

Naturalmente, que há uma grande intimidade entre a Verdade, o Belo e o Bem a ponto 

de ramificar a Filosofia como “Teoria da Verdade do Bem e da Estética”. Não foi por acaso que 

Kant dividiu a sua obra monumental em três pesquisas: Critica da Razão Pura (a Verdade), na 

Crítica da Razão Prática (a Ética) e a Crítica do Juízo (o Gosto). Também, em “Verdade e 

Método”, Gadamer parte da “Verdade da experiência do Belo para construir o seu conceito de 

Verdade. 

Não se esgota, a questão do dizer, nestes três aspectos. Já na Antiguidade clássica o 

“como dizer” foi pensado enquanto capacidade de demonstração ou de persuasão e foi objecto 
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de estudos sobre métodos racionais de exposição (lógicas de argumentário exposicional) bem 

como métodos de persuasão por técnicas de empatia e de comunicação por mais agradáveis de 

representação e de efeitos estudados numa disciplina – a Retórica. 

Não foi disto que nos ocupámos. A questão primeira é a Verdade ontológica. Muito 

difícil é certo, mas não é possível escapar a ela, com a certeza segura que há outras coisas 

também importantes fora das raízes, como o Belo e o Bem. 

Não apenas para saber delas. Mas, principalmente, para agir sobre o real, 

transformando-o. 

 

§5. Reflexão 

 

Reflexão sobre a possibilidade de construção de uma matriz frugal de apreensão e 

compreensão do Ser e do Agir 

 

 Constatadas as insuficiências do “Dizer a Verdade” na trajetória efectuada as longo 

deste trabalho, desde a concepção clássica da Verdade em Aristóteles, de passagem pela 

influência das paixões em Hume, da redução hegeliana da Verdade remetida para o Absoluto, 

até às vulnerabilidades da Semântica Fregeana, nas várias vertentes da necessidade e da 

contingência, deparámo-nos sempre com a tensão entre a Verdade da frase (ou/e da proposição) 

e a Verdade da Crença. Essa tensão também não foi superada com o conceito da Verdade de 

Tarski6. 

 Permanece a questão: dizer descritivo ou dizer avaliativo? Não sendo aqui o lugar para 

reflectir sobre esta matéria, não é ousado afirmar que é da mesma natureza da problemática da 

oposição entre as questões de facto/questões de valor e que tanto têm arruinado, também, o 

discurso jurídico, O desenvolvimento desta matéria tem sido encarado na discussão filosófica 

das relações entre as crenças e a sua racionalidade, teórica ou prática.7 Ligadas a esta forma de 

                                                           
6Segundo Putnam, muitos autores utilizam o principio da equivalência que consiste em dizer que um enunciado é verdadeiro 

equilave a afirmar este enunciado. Socorrem-se  dos trabalhos do lógico Alfred Tarski que mostrou como se pode definir, 
numa linguagem formalizada, (apta a exprimir lógica simbólica) o predicado «verdadeiro» para esta linguagem numa 
linguagem mais possante (metalinguagem). É o caso do célebre exemplo «(T) «A neve é branca» é verdadeira se e somente se a 
neve é branca». Putnam, Hilary. Raison Verité et Histoire, p.146 e 147.  
7
 A Questão da verdade e da racionalidade Miguens, Sofia. Racionalidade. 1ªed 2004 – Ed.Campo das Letras. 

Esta questão da acção e da racionalidade insere-se em dois projectos de investigação (Racionalidade, Desejo, Crença 

motivação para a acção do ponto de vista da teoria da mente e Subjectividade e Racionalidade − Fenomenologia e 

Hermenêutica) desenvolvido pelo Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
Com o fito de analisar a Questão Ética (a Verdade e a Racionalidade) e de saber se este conceito tem potencial para analisar o 
Real complexo (a Verdade do Real o que é senão a tentativa de o apreender com um mínimo de fidelidade?) e a Verdade do 
Dizer (não é a capacidade de simbolizarmos um Real através doutro Real mediado através duma linguagem?) qual é o mais 
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racionalidade também alguns autores têm reflectido sobre outras formas de ligação entre a 

Verdade e o dizer como em literatura Portuguesa se tem ocupado a Sofia Miguens e António 

Zilhão.
8 

 Permitimo-nos, agora, uma reflexão sobre a possibilidade de construção duma matriz 

frugal de apreensão e compreensão do Ser e do Agir. 

Neste arranjo instrumental de que vou lançar mão, para procurar extrair um dizer mais 

ou menos satisfatório das doutrinas de alguns autores, vou tentar uma matriz com quatro 

vectores, todos dialéticos, em sentido a especificar: 

1. O vector de subjectividade/alteridade 

2. O vector do idealismos/materialismo 

3. O vector da accionalidade/potencialidade 

4. O vector temporal do Cronos/Kairós 

As razões das escolhas destes quatro vectores, para além das motivações que não cabem 

aqui esmiuçar, assentam nos seguintes pressupostos: 

 

1º. Pensamos que construir uma caixa de ferramenta metodológica que propicie situar o tema 

no campo da ação práxica em torno do vector de accionalidade/potencialidade, requer a 

dialética do devir que cabe, razoavelmente, enquanto história do Mundo e da Sociedade na 

temporalidade do idealidade/materialidade; e a questão da linguagem também se pode dar 

conta dela no tema problemático do Corpo/Mente tão focalizado no discurso analítico 

capaz de propiciar uma abertura na linguagem como acto inaugural duma praxis que diz e 

que faz, ou e que legitima a sua análise como elemento de explicação e como fenómeno 

hermenêutico do polo social da compreensão. Daí a escolha do vector bi-polar 

explicação/compreensão propiciar uma abordagem analítica da linguagem a complementar 

com uma hermenêutica fenomenológica da compreensão da linguagem. 

2º. Ambiciona-se uma linguagem que pensa, que diz e que faz. Ao fim e ao cabo, o sonho de 

Parménides: mais ambicioso do que o de Aristóteles: “é preciso que o ser, o pensar e o 

                                                                                                                                                                                        

satisfatório de dizer o Real? Se o Real é um devir, o que é a sua Verdade? A verdade dum momento (um facto) ou a narrativa 
do seu desenvolvimento que se mostra hoje, com as vicissitudes das lutas vencidas documentadas nalguns vestígios implicando 
um escritura arqueológica ou de arquivos (Foucault?) ou procurar detetar nesses devires o movimento serial das imanências de 
Deleuze? Penso que as diferentes fenomenologias, desde a do Espírito de Hegel, à fenomenologia redutora e cartesiana de 
Husserl e do fenómeno da aparição do Ser-aí (Dasein) Heideggeriano, esta ferramenta, como o par que lhe é associado do 
Vector Cronos/Kairós, pode propiciar uma travessia em jeito de voo panorâmico, deixando, porém, muitos buracos encobertos 
– que só uma investigação, digamos, mais micro-filosófica, poderá desocultar. 
8 Zilhão, A. Animal Racional ou Bípede Implume? – Um ensaio sobre acção, explicação e racionalidade. 
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dizer sejam”. Aristóteles bastou-se com o Ser, que pode ser dito em muitos modos. A 

matriz cumpre assim, os três requisitos: 

i) as forças representadas pelos vectores reportam-se entre dois em relação dialética; 

ii) as descrições discursivas permitem significar movimentos mediante a dialéctica pela 

articulação de juízos predicativos em cada um dos vectores; 

iii) a formulação dos enunciados dos juízos referidos implicar uma ontologia de objectos e 

uma linguagem que os nomeie e os relacione ou qualifique. 

 

O objectivo da aplicação destas ferramentas à análise dos conceitos disponíveis nos 

diferentes textos filosóficos é o que se subsume na intenção deste ensaio: saber quais os 

conceitos doutrinários disponíveis mais adequados para pensar e dizer o fenómeno da crise 

ambiental dum modo mais feliz – isto é, que nos interpele e accione. Para encontrar a paz numa 

acção pensada, querida, desejada e sentida. Com a força das crenças para muitos, quiçá com fé 

para alguns. 

Mas é esta uma de outras fundamentações como o atestam os mitos ainda persistentes 

em culturas primitivas, nas religiões orientais ou mesmo nas religiões do livro, como se podem 

ver nas revelações da Biblia, do Evangelho ou do Corão. Mas isso já é da Teologia. 

 

3.º Acolhe-se aqui a tese histórica da metafísica do ser como fenómeno em devir «a categoria 

da totalidade desempenha um papel nuclear na prevenção do real. Por ela, através dela, ele 

passa a ser considerado na unidade em que verdadeiramente consiste»9. «A compreensão 

adequada das coisas e das sociedades no seu movimento de desenvolvimento e transformação, 

estabelece-se, sem dúvida, como reflexo da realidade objectiva, no entanto, não pode ser 

esquecido o facto de que esse reflexo sempre nos aparece mediado por diferentes formas 

subjectivas de apreensão, elas próprias, aliás, resultantes da realidade objectiva que visão 

reproduzir. Finalmente, como terceiro elemento importante «que todo este dispositivo 

subjectivo que se manifesta no processo concreto do conhecer não tem, em última análise um 

fundamento subjectivo. Mesmo quando considerado enquanto equipamento estrutural 

subjectivo (linguístico, conceptual, lógico, etc.) ele guarda uma fundamental, uma primordial 

relação com a realidade objectiva»10. 

  

                                                           
9 Cfr. Barata Moura J.Totalidade e Contradição-Acerca da Dialética, Coleção Razão e Diálogo, Livros Horizontes. p.130. 
10 Barata Moura, op.cit., p.131. 
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4.º Vamos radicar a dialética no balanceamento do vector materialismo/idealismo corporizado 

numa dimensão de espaço-tempo histórico, capturável em matrizes tensoriais com quatro 

vetores determinantes: o do vector materialismo/idealismo com dominância do 1º polo; o 

vector da subjetividade/alteridade susceptível de abarcar os mecanismos e os dualismos mais 

conspícuos das doutrinas filosóficas mais influentes na formatação das ideologias; o vector da 

pontencialidade/accionalidade; e finalmente, para captar o devir, a matriz tem de incluir o 

vector temporal. Tem como pressuposto a distinção entre contradição dialética e contradição 

lógica, bem como a consideração de que nem todos os contrários ou «emparelhamentos de 

contrários.»11 constituem contradições. Com efeito, «a contradição dialética é uma relação 

objectiva em que os elementos integrantes de uma coisa ou de um processo guardam entre si 

uma ligação estreita e forte, que os torna dependentes uns dos outros e os faz constituírem-se 

numa totalidade.»12.…«O mero emparelhamento de contrários carece de uma unidade orgânica 

que suporte e determine a sua luta»13… «E da própria essencialidade do tipo de conexão entre 

os contrários…..» … é «que vem a resultar a possibilidade da contradição dialéctica se 

apresentar como núcleo central dos processos de desenvolvimento e transformação que o real, 

enquanto totalidade objectiva em devir, conhece.»14.   

 Esta abordagem filosófica, pelo paradigma do cálculo matricial, do domínio da 

antropologia implícita nos tensores (materialismo/idealismo, subjetividade/alteridade e 

accionalidade/potencionalidade) não é operacional nos termos da física, dadas as dificuldades 

de medida das variáveis em jogo. São, porém, susceptíveis, da aplicação em termos 

sociológicos, pela introdução dos inquéritos estatuídos sujeitos às susceptibilidades das 

margens de erro (mesmo de acrasia e mentira) na interpretação de dados qualitativos colhidos 

em amostras de lógica de racionalidades estranhas. Mas não é disso que se trata aqui. O 

problema é filosófico, de ordem ontológica, epistemológica e práxica, como dissemos.  

Há aqui, porém, outro problema: A realidade da subjetividade humana, tanto mais 

difícil de identificar em devir histórico, tem que ser avaliada, fundamentalmente, não por 

números traduzidos por Leis da causalidade física, antes por critérios de identidade que 

permitam, pelo menos, comparação de mais e menos, em ambiente de diferenciação contínua. 

Desde logo, no tocante à temporalidade, esta não é suscetível do critério da medida linear como 

o tempo medido pela rotação e translação dos astros. Não é o tempo de cronos – é o tempo da 
                                                           
11 Ibidem, p.172.  
12 Ibidem, p.172. 
13 Ibidem, p.173. 
14 Ibidem, p.173. 



 

153 

 

vida dos homens, vividos nos ritmos históricos de aceleração e da travagem advenientes na 

aventura da liberdade da criação, do pensamento e do fazer. 

A temporalidade partureja-se ela própria nas consciências e inconsciências do sentido 

do viver e do porquê de haver coisas, reveladas com maior ou menor intensidade nas 

capacidades do desenvolvimento da linguagem constitutiva da memória criadora. É esta ligação 

intrínseca à linguagem como motor do devir criativo, nas capacidades específicas da nomeação, 

da análise e da síntese que originam as possibilidades associativas  confluentes nos enunciados 

da predicação e da reflexão, que nos sugere a sua condensação num tensor temporal.  

Possibilidades essas que, ao mesmo tempo que nos obrigam a ter em conta o que é preciso ter 

em conta, abrem uma porta, em alguma medida aos meios de comparação de  maior ou menor 

da intensidade da força. A dificuldade, como nos outros tensores, finalmente é a adopção de um  

critério da identidade. Mas, sendo um problema real, não é impossível, pelo menos, admitir 

aproximações sucessivas. 

Dito isto, relativamente à configuração e significação desta matriz temporal, carece 

ainda da explicitação das suas polaridades. As tensões, já o dissemos, uma vez que um dos 

nossos pressupostos é o de um devir em diferenciação dialética (oposição de forças não 

lineares) à semelhança das tensões de gravidade nos rizomas das raízes das plantas contrapostas 

às forças do impulso do crescimento no sentido da florescência e do fruto, também o tensor da 

temporalidade é representado pelo vector  bi-polar do tempo do cronos e do tempo kairótico, o 

tempo do calendário e o tempo da frutificação, o tempo do relógio e o tempo da vida. (A 

Amália Rodrigues dizia isto  genuinamente - «nasci no tempo das cerejas». É uma constância 

no pensamento filosófico, o problema da reflexão temporal. É bem conhecida a consideração 

de Santo Agostinho sobre o tempo, dizendo que, sabendo o que é, se lhe perguntarem não sabe 

dizer.    

A utilização deste conceito matricial não se esgota numa analogia metafórica de sistema 

como alinhamento linear de quatro tópicos – o tensor idealismo/materialismo, o tensor 

accionalidade/potencialidade o tensor subjetividade/alteridade, e o tensor temporal 

cronos/kairós. 

A consideração matricial também não é compreensível em alguma forma de integração 

em sistema  fechado. A caracterização em abordagem matricial traduz os pressupostos 

adoptados acima referidos: os tensores interagem entre eles por duas ordens de razões: A 

primeira, desde logo, por haver componentes comuns nos quatro tensores escolhidos. Por 

exemplo: a consciência e o tempo integram os quatro tensores. Por outro lado o conceito de 
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subjectividade, como força, exige o de alteridade. Só há força se houver resistência, isto é, 

contraposição de outra força. 

Claro que a força física, a força do saber e a força da palavra criam e usam “a uma 

linguagem com os conceitos construídos nas suas próprias categorias. Uma linguagem militar, 

por exemplo, erige-se em torno das imagens do herói (da coragem) do prémio que lhe é devido 

(a Honra da História) e por aí fora. A linguagem das Ciências da Produção e Distribuição de 

Bens e Serviços refletem o Saber de quem estabelece o domínio da ciência: os recursos da 

terra, do trabalho , da ação do homem e o próprio trabalho de construção do saber dos conceitos 

operacionais é identificado com a designação do Universal “Recursos Económicos”. 

Os idealistas cingem-se apenas ao pólo da consciência das ideias no vector da matriz da 

subjetividade/alteridade excluindo a ação do Homem no Mundo, dos próprios e dos outros. Os 

materialistas pensam a realidade nas relações com o próprio mundo, humano e natural. O 

mundo do necessário convoca o Homo Faber e este implica o Homo Economicus, cujas 

relações se constituem em relação de domínio, originados na clivagem do poder, ínsito na 

apropriação do saber e do seu produto, exponencialmente sustentado na força da sua 

acumulação e da escassez provocada pela retenção e especulação dos stocks. Mesmo com o 

desvario recente de mercantilizar no presente bens de consumo  primários, como o trigo e a 

água, de que dependem milhões de vidas, no casino das apostas de risco dos produtos 

financeiros, “estruturados”, tantas vezes financiados com os fundos da própria Segurança 

Social. O risco dos responsáveis dos grandes conselheiros da indústria bancária não é o da sua 

fazenda: é apenas a possibilidade  de continuar a arriscar os bens que lhes confiam.   

Tomamos aqui o conceito de matriz formalmente decalcado duma matriz matemática de 

tipo m x n sobre o conjunto dos números  reais R e do conjunto C dos números complexos, a 

que chamamos números ou escalares. M e n é o mínimo das linhas e de colunas, 

respetivamente: 

    a11 a12 … a1n 

        A = a21 a22  … a2n 

     

    am1 am2 … amn 

               Notas 1 e 215 

                                                           
15

 Nota 1 - Chamam-se matrizes quadradas às que têm  o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. 
Não cabe aqui desenvolver as propriedades matemáticas permitidas pelos seus pressupostos, tais como adição e multiplicação 
destes operadores. Para além de permitir equacionar problemas de sistemas de equações lineares de m operações a n incógnitas 
e inquirir da sua possibilidade; impossibilidade de determinação ou indeterminação. 
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 Estas características do Determinante são acolhidas no nosso conceito matricial. Só há 

tensão  matricial na dialética  do devir no caso dos tensores serem de intensidades diferentes e 

de que se pode apreciar o efeito dos vetores determinantes. Perguntar-se-á, numa aproximação 

às matrizes matemáticas, que valores poderiam ser afetados aos vectores que aqui vamos 

considerar, nas diferentes combinações binárias entre os três: o vetor da subjetividade, o vector 

social e o vector da accionalidade sobre o mundo.  

Como dissemos atrás, acolhemos nesta construção a consideração ontológica do Mundo 

como Uno em devir que se vai diferenciando dialeticamente em diferenças e sínteses sucessivas 

de recomposição do mesmo. Também convém referir que não nos abrigamos na letargia da 

concepção hegeliana da espera inelutável da transformação do ser em travessias de voos 

noturnos à mercê do destino do Espírito, na sua aventura em direção ao tempo do Absoluto, 

separado do mundo. Ao solipsismo do Espírito e á preguiça a que nos convoca a sombra da 

resignação e da passividade, embarcamos antes no movimento da Terra, do Sol e do Mundo. É 

o que temos para pensar neste espaço da bênção da terra fecunda que nos dá a vida e do Sol que 

a energiza e dá a força para o movimento que nos constitui e alimenta a esperança – pelo menos 

– de mais existir e ser. 

Mas esse tempo não é apenas o que experimentamos no fluxo dos dias e das estações, o 

tempo medido pelos astros, o tempo do Cronos. A beleza do Amor, da Natureza e da Arte que a 

persegue, que a humaniza na passagem do transcendente para o imanente da condição 
                                                                                                                                                                                        

Nota 2 – Outra consideração relevante nesta aproximação ao conceito matricial matemático  é de admitir outra 
propriedade que é imprescindível ter em conta. A propriedade é a seguinte: só faz sentido falar em matriz inversa para uma 
dada matriz quadrada, o que é o nosso caso.  

Qual é a importância de se considerar a possibilidade da matriz inversa? Tem as seguintes propriedades: 
1. Cada matriz quadrada só tem uma matriz inversa, e só uma, quando existe.  
2. A existência da matriz inversa  de uma dada matriz permite associar a cada matriz  um número que dependa 

apenas  de elementos da matriz, que é chamado o determinante da matriz, que não pode ser neutro. 
Este número adquire, na análise filosófica de relações a que nos propomos, um significado de maior ou menor no 

tocante à expressão (pelo menos, em termos de maior, igual (ou menor), de intensidade das forças dominantes em espaço 
dialético. 

Note-se que a matriz invertida é exactamente aquela cujo produto com a original reconduz à unidade. Não se trata da 
diferença de matrizes, é antes da variação de intensidade em relação de produto matricial que conduz a um determinante igual a 
1, que é exemplificado por exemplo, numa relação matricial de igualdade dos tensores tipificada nos seguintes algoritmos que 
nos dão os critérios de identidade para os determinantes igual a zero e igual a 1. 

Determinantes:      a a 
       D =         = ac - ac = 0  
  c c 

 O que significa que dois vectores iguais se anulam 
 Caso geral de dois vectores             a          c 
      Matriz A=      b      d 
Admite-se a inversa se: 
Determinante D = ad-bc ≠ 0 
O determinante unitário traduz o seguinte caso de dois vectores inversos   1 0 
                0     1 
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quotidiana, nesse vai-vem entre a Arquê e o Telos, é também o espaço da nossa respiração, da 

sístole e da diástole doutro tempo – o tempo do Kairós – o tempo do ócio, da poesia, da entrega 

ao outro. Por isso mesmo, esta matriz de análise não pode deixar de lhe associar a matriz dum 

vetor que é também linha e coluna; diacronia e sincronia, nos vectores do Kronos, e no vetor do 

Kairós. Imiscuem-se um no outro, em bipolaridade tensional, não estática, no espaço da 

subjetividade/alteridade, temperados com os graus de dominância específicos em cada cultura. 

Assim os tempos serão de liberdade para uns e escravidão para outros (no tempo de Platão, os 

homens livres eram os que não trabalhavam, contrariamente à condição própria dos escravos). 

Também hoje, há tempos de ócio para uns, de negócio para outros, principalmente na 

exploração do tempo com os juros da usura e da ganância. 

Em termos sumários, é do contorno deste conceito que se pretende um conteúdo com 

mais rigor que a vaguidade da matriz como metáfora, como alinhamento de tópicos sem 

possibilidades da operacionalização cognitiva ou expositiva, sem maior exigência. É da ordem 

da evidência do conceito matemático de matriz que as componentes dos vetores da nossa 

ferramenta não são susceptíveis de mensuração numérica para caracterizar as intensidades dos 

vectores filosóficos em análise. Mas permitem, pelo menos, comparações analógicas de 

qualificação de maior e menor, de forte e fraco, de mais e de menos. Por exemplo, nos 

ingredientes de composição do vector accionalidade/potencialidade, tradutor das Acções sobre 

o Mundo (Natural, Animal, Humano) as acções são susceptíveis de qualificação de fortes e 

fracas. Mas também, na formulação de juízos sobre a interpretação das próprias acções, há 

susceptibilidade de as considerar mais ou menos racionais, de par com as interpretações 

heurísticas, por exemplo as qualificadas de “frugais e rápidas”. 

 

Aplicação desta ferramenta conceptual 

 

Já vimos que se destina a captar o real na sua complexidade de ligação nas 

manifestações da subjetividade, da alteridade e da ação no e do Mundo. Mas o olhar para estas 

manifestações do Ser já sabemos que não parte do suposto da sua entificação, de subsistência 

na substância, antes num ser em devir em movimento tensorial dialéctico, isto é, dinâmico. É 

um olhar sobre o fenómeno-facto mas configurando-se sempre como a aparição fulgurante que 

nos pode deslumbrar. Mas que é mais do que isso o facto é um momento dum processo 

histórico que vem das lonjuras e no momento em que nos impressiona e configura a nossa 

percepção, esta é subjectivamente representada em função da mente, social e privadamente 
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formatada nos hábitos das culturas em que medram os esforços pessoais de reflexão. Também, 

do mesmo modo, a direção do olhar se orienta para os aspectos diferentemente conspícuos aos 

costumes de cada um. Por isso, este esquema conceptual permite detectar, no jogo das forças 

entre a subjetividade e a alteridade, qual o tensor determinante para a influência do Mundo na 

sua acção sobre o corpo e sobre a mente. As tensões determinantes, mais do lado da 

subjetividade ou do polo da alteridade, desviarão o foco mais para pensar o Sujeito sem o 

Mundo − os idealismos − ou a pensar nos termos de Subjetividade/Alteridade nos termos de 

acção do Mundo sobre o Homem e do Homem sobre o Mundo. Reside aqui a compreensão da 

possibilidade da haver acção para a transformação do Mundo (Natureza, Sociedade e Homem). 

Nesta linha de inclusão do Mundo e da História o que aparece, como facto iluminado, não é 

mais do que o lapso dum momento dum devir que nos convoca a compreender o seu processo e 

a tentar apreendê-lo numa linha evolutiva dum processo hermenêutico (circular ou não, é outra 

questão que exigia mais espaço e outro fôlego).  

 

 

 


