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Preâmbulo 

Ser e Pensar 

 

Tentar a Descrição da “Crise Ambiental” implica, naturalmente, a reflexão sobre a 

capacidade descritiva da Linguagem e a caracterização do que é isso de “Crise Ambiental”. 

Sendo certo que a principal intenção deste trabalho incide sobre a capacidade da Linguagem 

descrever coisas, estados de facto ou situações, não é menos certo de que a caracterização do 

algo que se tenta descrever pode ainda radicar, pelo menos, em dois patamares: de pensar a 

verdade da coisa que é e o patamar da possibilidade de conhecer a coisa (que é, que foi ou que 

está em devir). 

Ou seja, o dizer (descrever) implica, pelo menos, pensar algo e conhecer algo. É 

fundamental perceber isto: qualquer dizer supõe um compromisso ontológico e gnosiológico. 

Em períodos diferentes da tradição filosófica, esta focalização num dizer não deixa de 

estar presente. Recordo aqui a posição de Aristóteles no tocante à seguinte afirmação: 

 

O Ser diz-se de muitas maneiras – Aristóteles, “Metafísica”, 1003 a 33 

 

Ao fim e ao cabo, a grande preocupação com a verdade coloca-se, em primeiro lugar, ao 

nível de pensar o Ser que é e de dizer o Ser que é. 

Aliás, esta questão da verdade vai viajando desde a focalização no patamar ontológico 

(Platão, Stº. Agostinho, e grande parte da Idade Média) para o plano gnosiológico demarcado 

pela doutrina aristótelica e que resplandece com a entronização do sujeito cartesiano na sua 

viragem gnosiológica. Prossegue, − embora, com matizes importantes, em Kant, − e com Hegel 

rasga o horizonte com a força de um novo pensamento dialéctico, oscilando com a inversão do 

sentido da predominância da visão idealista para o sentido do materialismo em Marx. Reveste 

uma nova forma com a pergunta pelo Ser em Heidegger. Questiona-se, também, no enunciado 

à luz da Filosofia Analítica da Linguagem, dominante na primeira metade do sec.XX, e 

enraiza-se e ramifica-se em estruturalismos, ontologias de arquivo e de arqueologia, 

existencialismos, sentidos de acontecimentos raros e de hermenêuticas diversas. Nietzsche viu-

se cumprindo: abundam os fragmentos.  

Nos escritos sobre a linguagem em Hume, em Hegel, na Filosofia Analítica e no ensaio 

sobre textos de Joaquim Cerqueira Gonçalves, não podemos deixar de ter em conta, ao analisar 

a capacidade descritiva das respectivas linguagens, a interrogação sobre o investimento que é 
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feito nas respectivas descrições para pensarem, conhecerem e dizerem o que é o algo (ser) – ao 

fim ao cabo, a verdade do que é o que é, possibilidade de pensarem em verdade e de dizerem o 

verdadeiro do que pensam. 

Não deixará de se perguntar se o que é a Verdade se pode pensar de muitas maneiras e 

de dizer de muitas maneiras, então o critério da Verdade, só por si, parece que não permite 

escolher qual o melhor modo de descrição num enunciado linguístico. 

Sabemos hoje que a descrição não é imune à possibilidade de criar empatia (simpatia ou 

antipatia) com o destinatário da descrição, até para o sucesso ou frustração do dizer. 

Sem discutir agora que tipo de representação é mais vivo nas descrições das diferentes 

linguagens, uma descrição afecta sempre, passiva ou activamente, o seu destinatário. Uma 

descrição acompanhada de decisão de sentimentos de alegria ou de sofrimento, não tem a 

mesma instalação (ou desinstalação) no seu receptor. Há discursos motivadores de ação 

transformadora do mesmo passo que outros se comprazem em descrições de mera 

contemplação de coisas feitas. Não é certamente tão mobilizadora para a ação uma descrição 

verdadeira da “banalidade do mal” como uma descrição fictícia, verosímil, de situações ou 

factos que nos podem mobilizar para uma actuação no real cuja presença foi provocada pela 

evocação fictícia.  


