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Introdução 

 

Inserido no âmbito da Filosofia da Linguagem, o projecto que me proponho desenvolver 

foi conduzido com dois objectivos: 

 

1. Caracterização da “Crise Ambiental”.  

2. Testar a capacidade de algumas metodologias filosóficas para «melhor 

descrever» o conceito de “Crise Ambiental”. 

 

Condicionado pelas limitações próprias num trabalho de mestrado e por outro lado, em 

resultado da minha própria experiência de aprendizagem na frequência de três mestrados de 

Linguagem – Filosofia da Consciência e da Linguagem, Filosofia Ética e Política e Filosofia do 

Ambiente – intento testar algumas metodologias adequadas a descrever o conceito “Crise 

Ambiental”. 

Assumiu-se como indispensável a necessidade de reorientar a reflexão filosófica sobre 

os textos de Hume, Hegel, Russel, Putnam e Kripke, a partir de uma frequência dum seminário 

do Professor Barata Moura, sobre a problemática da Verdade. Foi decisiva para me focalizar, 

mais do que na correção das naturais insuficiências deste trabalho, ou nas inconsistências da 

itinerância da busca, em conversação com autores tão diferentes, na dilucidação das 

incoerências radicadas na ambiguidade de pergunta. Com efeito, o que é que se tem em conta 

na designação de «melhor descrição de Crise Ambiental?».  

Buscámos conforto de guiamento nas lições ministradas por Barata Moura num Curso 

de 2012, sobre a Verdade, para nelas recolher o que se me afigurou indispensável para 

enquadrar a leitura com os autores referidos sobre a «descrição verbal mais adequada» para 

descrever “Crise Ambiental” no uso das respectivas categorias linguísticas. 

Antecipando os horizontes a perspectivar, quanto aos critérios da Verdade, implícitos 

em cada um deles, organizámos os percursos tendo em mente três dimensões da Verdade: i) o 

critério da Verdade do Ser (o que é que é) -  É a questão ontológica; ii) o critério da Verdade 

para conhecer o que é - Questão gnosiológica e iii) o critério da Verdade para uma descrição 

Verdadeira do que se conhece em Verdade  - Questão da descrição verbal do Ser que se pensa 

em Verdade. 

  



10 

 

O atributo «adequado» está vinculado à capacidade de caracterizar o quê (a verdade)?; 

Ou o  que é o modo de a pensar ou o modo de a dizer? Estas são as questões centrais do 

filosofar de sempre: a questão da verdade do «ser enquanto tal», a questão do conhecer 

verdadeiro e do seu modo, ou a questão da descrição verbal. 

Iniciámos, na Parte I, na 1ª Secção, a caracterização da “Crise Ambiental” mediante 

uma Teoria da Relação Ambiental. Sendo certo que este enfoque metodológico é influenciado 

pelo paradigma da Teoria da Relação Jurídica, não é de estranhar que se desdobre na 

abordagem das Ciências Ambientais com marcado assento na vertente da Ética. Na 2ª Secção, 

testa-se, numa abordagem dum artigo de Joaquim Cerqueira Gonçalves, uma metodologia 

também atenta à fenomenologia hermenêutica, desentranhar um conjunto de possibilidades de 

elaboração dum conceito de «Crise Ambiental» aberto à história e ao futuro, na confluência das 

linguagens conceptuais da explicação e da compreensão, já abordadas por Dilthey. 

Na Parte II, busco enquadrar a influência da imaginação, seja na concepção ou na 

expressão, no constructo teórico da Filosofia de Hume, enquanto ontologia e epistemologia. 

Na Parte III, dedicado à recolha dos conceitos indispensáveis para a elaboração do 

Conceito e da Linguagem em Hegel, a tentativa de descrição de “Crise Ambiental” encontra 

um meio satisfatório de dialeticizar uma realidade em devir e, por outro lado, um modo 

expressivo de grande intimidade com a natureza plástica do real. 

Na Parte IV, explicitada a capacidade da semântica Fregeana para tratar o significado e 

o sentido da linguagem, conclui-se, à maneira de Kurt Gödel e do «segundo» Wittgenstein, que 

o rigor lógico da predicação, necessário para certos enunciados é, porém, incompleto, para a 

captação das subtilezas mais finas da realidade. Basta ter em conta as dificuldades da lógica 

formal para lidar com os fluxos de diferenciação contínuos, tanto quanto ele mesmo, no 

discurso silogístico, pressupõe entidades elementares discretas de distribuição quantitativa em 

conjuntos extensionais.  

Finalmente, na Conclusão, desfilaremos um sumário das abordagens efectuadas a partir 

de Hume até às abordagens analíticas do séc. XX bem como o esboço de uma proposta de 

elaboração duma matriz operacional de quatro tensores: a integração numa matriz matemática 

dos vectores: subjectividade/alteridade; idealismo/materialismo; accionalidade/potencialidade e 

o vector da temporalidade cronos/kairós. 

 

 


