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PARTE I 
 
 

1ª Seçção - Caracterização da Crise Ambiental como relação ética 
 
 

Introdução 

  

Vamos circunscrever o significado dos termos usados no enunciado do tema numa 

primeira aproximação ao seu sentido, num esforço de redução semântica necessária à construção 

de conceitos adequados ao seu tratamento. Desde logo. «teoria». 

Teoria – No seu sentido próprio, do grego Θεωρία, é a visão de um espectáculo, visão 

intelectual, especulação. Na utilização que me proponho, limito-me a uma das cinco acepções do 

Dicionário de André Lalande: Teoria «por oposição ao conhecimento vulgar: aquilo que constitui 

o objecto duma questão metódica sistematicamente organizada e dependente por consequência, 

nessa forma, de certas decisões ou convenções científicas que não pertencem ao senso comum». 

Lembro, porém, aqui, os versos de Goethe: «Toda a teoria, caro amigo, é uma coisa 

cinzenta; mas a árvore de ouro da vida é verdejante» Fausto, acto I. 

Relação ambiental – O paradigma desta relação que vou adoptar é o tipo de teoria da 

relação jurídica entre sujeitos. Nesta relação, conquanto também ética, como é próprio do direito, 

o paradigma não sofre grande entorse. A analogia é projectada na nossa hipótese em cinco 

tópicos: 

i) Nos sujeitos da relação. 

ii) Na autonomia possível dos sujeitos: igualdade ou hierarquização dos sujeitos. 

iii) O objecto imediato da relação ambiental, isto é, o conjunto dos direitos e deveres 

de cada sujeito. Expressão linguística da relação ambiental. 

iv) O objecto mediato da relação: a ordem da Natureza (equilíbrio). 

v) Finalmente, na estrutura e natureza da relação a decidir entre dois horizontes, não 

necessariamente disjuntivos: ou numa relação vinculativa de direitos e deveres 

ou/e numa relação amorosa de doação (desinteressada). 
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Muito sucintamente, intentamos um esboço de algumas questões que se podem colocar em 

cada um destes tópicos. 

Comecemos, naturalmente, pelos sujeitos. 

 

1. Sujeitos 

 

Sujeitos da relação ambiental – Porventura, uma primeira observação é de fazer notar que 

nos afastamos das posições que só descortinam titulares de poderes e deveres na esfera dos seres 

humanos e, mesmo nestes, na inscrição da capacidade restrita da pessoa jurídica. Identificam a 

ética ambiental com o direito ambiental ou ecológico. É óbvia, nesta concepção, a 

instrumentalização do valor da Natureza confinado ao interesse dos homens. Nesta ordem de 

ideias antropomórficas o que se exige da responsabilização de cada homem é um comportamento 

em relação ao ambiente por causa do Outro. Para efeitos de proposta da nossa relação ambiental, 

vamos considerar o ambiente como o conjunto dos elementos clássicos – ar, água, fogo, terra, 

incluindo nestes todos os seres orgânicos e não orgânicos. O que vale dizer que, aqui, adoptamos 

uma atitude por causa das coisas da Natureza e não por causa do homem. 

Numa preliminar sistematização consideramos, então, para além da relação 

Homem/Homem, a relação Homem/Ser Natural, a relação Ser Natural/Ser Natural, e, 

logicamente a possibilidade da consideração Ser Natural/Ser Sobrenatural. 

Sem deixar de considerar relevante a legitimidade e a necessidade de normativizar a 

relação Homem/Homem, ela é tributária e carente de uma fundamentação metafísica que a 

constitua na força da convicção vivencial da urgência do cuidado do outro. A questão é saber e 

sentir o que é o outro: que outro e que cuidado. Mas isso já aponta também para outro nível – o 

da política do fazer. Regressemos ao pensar, isto é, à detecção dos conceitos que se vão 

constituindo e dizendo na linguagem humana. Mas será cautelar já aqui pensar que a relação 

ambiental não se diz apenas na linguagem humana. Uma vez que estamos a alargar o conceito da 

relação ambiental a outros sujeitos naturais, colocam-se, naturalmente, algumas questões: para 

além da autonomia desses seres, qual é a sua expressão linguística e qual a possibilidade de exigir 

respostas (responsabilidade) com a correlata necessidade de um código de expressão comum 

(comunicação). 
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Se a nível da ética jurídica ambiental a controvérsia do que é pessoa jurídica é uma 

questão que exactamente se torna extensiva na medida da globalização da questão ambiental, não 

é de supor que o problema seja mais fácil de delimitação dos sujeitos naturais da relação 

ambiental. No fundo, o registo histórico do pensar do Homem não deixa de revelar o progresso 

da pergunta sobre o mundo num processo que rastreia o espanto inicial perante o Cosmos e a luta 

da viragem da focalização da atenção para as coisas da Natureza e para dentro do próprio 

Homem1.  

Nota importante: Parménides proibiu ou advertiu, talvez mais neste último sentido, na 

expressão «não dirás o que não é», que se não deve dizer o que não é. Mas qual a razão - por ser 

impossível a existência do contrário do que é? Vale a pena confortarmo-nos aqui com a 

interpretação de Platão 2: o verbo ser pode interpretar-se nos sentidos predicativo, identitativo e 

existencial, o que permite fixar as modalidades que determinam a realidade e o discurso acerca 

dela, mediante os cinco géneros supremos: o ser, o mesmo, o outro, o movimento e o repouso. 

O ser diz-se das coisas que existem; o mesmo – daquilo que elas são identitativamente; o 

outro – diz-se dos que existem e se dizem diferentemente do outro (por exemplo o movimento é 

diferente do repouso); o movimento - diz-se das coisas que se movem e mudam; o repouso – diz-

se dos que permanecem. 

A título exemplificativo, vamos alinhar algumas concreções históricas dos diferentes 

conceitos do sujeito Homem e dos outros sujeitos naturais. 

 

2. Dos Sujeitos Activos (O Homem) 

 

Sem ambição para aqui especificar a natureza do ser humano no olhar de cada um dos 

pensadores a seguir elencados e das perspectivas históricas, não será desinteressante relembrar 

alguns predicados que predominam nas respectivas caracterizações: 

• No Homem pré-socrático encontramos duas orientações contrastantes: na linha de 

Parménides (o homem criatura e servo dos deuses do Olimpo grego) «é preciso que o ser, 

                                                 
1 Coube a Parménides ter influenciado a deslocação das perguntas sobre a origem e a constituição do Cosmo para a 
do próprio saber, incidindo sobre a análise do próprio saber, cfr. José Trindade Santos, Da Natureza de Parménides, 
Queluz, Alda Editores, 1997, p. 60. 
2 Santos, José Trindade, Da Natureza de Parménides, Queluz, Alda Editores, 1997, p. 130. 
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o saber e o dizer sejam». Na linha de Heráclito, uma visão evolutiva e transformadora 

sintetizada na expressão «nada existe de permanente a não ser a mudança.» 

• No Homem socrático - o homem como início de si no seu próprio conhecimento. 

• No Homem de Platão - a dualidade real da ideia Homem e da sua aparência no mundo.  

• No Homem de Aristóteles - o homem real, analisado nas suas faculdades de corpo e alma. 

• No Homem da Tora -o homem promessa de um Deus Salvador.  

• O Homem do Evangelho – o homem prometido na doação de Deus e vinda ao mundo de 

Jesus crucificado (na exemplificação do Homem criado à imagem e semelhança de Deus). 

• O Homem de Descartes - o homem dual de corpo e razão.  

• O Homem de Hume - O homem da empiria constituído por sensações e ideias-cópia das 

sensações. 

• O Homem de Kant - o homem da Razão Pura, da Razão Prática e da Faculdade de julgar, 

da Imaginação (que legitima o pensamento submetido ao tribunal da Razão mas que o 

obriga a ajoelhar em respeito suspenso no sentimento do supra-sensível do belo e do 

sublime). 

  

Esta relação predominante da focalização na consciência do eu do Homem explode no 

clarão final do vislumbre do fim da humanidade na perfeição do Absoluto de Hegel, como último 

estádio do desenvolvimento histórico da Natureza e do Homem.  

• O Homem da «suspeita» (Marx, Nietzche e Freud) − Não cabendo nesta história um 

resumo de como o homem tem sido encarado no pensamento, desde Sócrates até aos 

nossos dias, sem atribuir protagonismos a essa evolução, julgo que se poderá afirmar 

que, a partir Hegel, principalmente com Marx, Nietzsche e Freud se instalou a 

«suspeita» na caracterização do Homem como eu – sujeito integral.  

 

A crença na grandeza da dignidade do eu – autónomo – sofreu golpes sucessivos até à 

fragmentação actual na filosofia pós-moderna. A consciência, o eu pensante, deixam de se erigir 

como instâncias determinantes da constituição de seres autónomos e responsáveis, constituindo 

hoje tarefa urgente do saber – recuperar, reconstituir ou reconfigurar os estilhaços das faculdades 

humanas que sobram das intrusões de outras instâncias, boas e más, conforme as perspectivas, 

provenham elas do poder, da ética ou da estética.  
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A moral desta história é a pretensão de que a relação ambiental tem ab initio, uma 

narrativa determinada, desde logo, pelas características idiossincráticas do sujeito Homem 

incluídas no constructo do sujeito Homem na relação ambiental. 

 

3. Dos Sujeitos Passivos (A Natureza) 

 

Os outros sujeitos na relação ambiental podem ser englobados na designação de sujeitos 

naturais ou extra-naturais. Convém desde já notar que o objecto da relação ambiental é o 

conjunto dos poderes e deveres dos sujeitos ambientais. Não confundir o objecto da relação 

ambiental com os objectos sobre os quais as acções e os actos podem ocorrer, isto é, os elementos 

da Natureza já referidos: o ar, a água, a terra e o fogo, os seres colectivos não orgânicos e os 

orgânicos, onde se inclui o próprio Homem. Podíamos ceder à tentação de designar todo este 

conjunto pelo Ser Natureza. 

Vejamos, porém, as dificuldades. 

Desde logo, a polissemia do termo. Que é que se tem entendido por Ser Natural?  

Aqui as respostas são múltiplas. 

Há os que consideram os próprios seres inorgânicos – as montanhas, rios, vales, costas 

litorais, arribas, dunas como seres naturais a ter em conta na relação ambiental. A dificuldade de 

os considerar como sujeitos éticos reside na impossibilidade de lhes imputar um comportamento 

intencional para a eventual concretização de uma exigência de resposta (responsabilidade). Para a 

elaboração do «constructo do sujeito natural», para os incluir na relação ambiental, vamos 

caracterizá-los como sujeitos colectivos. Já é mais razoável pensar na inclusão dos seres vivos 

animais sencientes, por disporem de autonomia e de capacidade de resposta; são seres que sofrem 

e nos interpelam na partilha do sofrimento. Se sofrem como nós, qual a legitimidade para os fazer 

sofrer?  

Esta questão levanta a evidência da vida na Natureza: não se caracteriza ela por uma luta 

de vida e de morte dessas espécies à custa de outras espécies? Não é a vida um sistema de 

equilíbrio de ciclos de vidas orgânicas que funcionam na consumição e transformação de vida ( e 

morte) desses seres vivos em outros seres vivos? Parece uma evidência que no Mundo natural se 

verifica um comportamento de entreajuda entre os elementos da mesma espécie, ao contrário da 

hostilidade genérica entre seres de espécie diferente, afigurando-se «natural» que as aves se 
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alimentem de insectos, as baleias dos peixes, os gatos dos ratos, os leões dos outros animais … 

como natural, também, parece ser a exortação bíblica no livro de Génesis (1,28) «crescei e 

multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus 

e sobre todos os animais que se movem na terra». 

Mas se parece configurar-se natural que um animal consuma outro de espécie diferente, o 

que dizer duma actividade que dizima todos os indivíduos de uma mesma espécie? O argumento 

da preservação da espécie a bem da bio-diversidade, aqui, é posto em causa. A questão é, antes, a 

de perguntar por que é que a bio-diversidade é um valor em si; ou também, que razões 

utilitaristas podem ser aduzidas a benefício da utilidade directa para os homens ou da utilidade 

directa para a cadeia dos animais e, assim, também, da utilidade indirecta para os homens? Moral 

precária e cínica da história utilitarista: matar alguns indivíduos da mesma espécie, se for útil(!); 

dizimar a espécie, não. 

Mas não é possível pensar a bio-diversidade, para além dos argumentos utilitaristas, com 

outros fundamentos? Não poderão ao menos ser aduzidos argumentos estéticos e éticos também 

para as gerações futuras? 

 

4. Éticas Ambientais 

 

Sabemos que hoje há éticas não antropocêntricas, como a perspectiva «senciocêntrica» de 

Peter Singer3 ou a dos direitos dos animais de Tom Reagan, que dotam o ambiente de 

consideração moral indirecta (isto é, passam a constituir sujeitos de relação ética ambiental). 

Se, efectivamente, entramos no domínio da espécie, o ambiente ou Natureza4, as espécies, os 

habitats, os ecossistemas são entidades que reclamam um comportamento do homem em relação 

ao mundo natural e aos seus elementos. 

Mas nas perspectivas ditas ecocêntricas, como a «ética da Terra» de Aldo Leopold (1949) 

e Callicot (1989) o ambiente adquire uma personalidade ética própria ao pretender que as 

entidades colectivas que o compõem5 têm valor intrínseco. É por isso que se pode dizer que a 

                                                 
3 Cfr. Humberto Rosa, «A vida no Centro da Ética - O Biocentrismo em Perspectiva» in Éticas e Políticas 
Ambientais, coord. de Cristina Beckert e Maria José Varandas, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004, 
p. 111. 
4 Ibidem, p.110.  
5 Ibidem, p.111. 
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espécie «Mosca Doméstica» enquanto espécie passa a ter valor intrínseco pois ultrapassa a 

condição ética da sua utilidade para fins de outros, humanos ou não humanos, e integra a 

exigência do respeito que é devido a todas as espécies. 

Após reflexão sobre a classificação dos sujeitos, afigura-se-me mais fecundo destrinçar, 

na relação ambiental, os sujeitos activos e os sujeitos passivos, isto é, referidos aos agentes 

agressores do ambiente e aos agentes agredidos. E, nesta linha, por conveniências operacionais, 

pode-se ainda adoptar uma classificação analítica dos termos com potencialidades de enfoques 

diferenciados:   

Sujeitos Activos: O Homem, nas vestes de ser social integrante do Estado, Empresas e Famílias 

Sujeitos Passivos: A Natureza (inorgânica, orgânica e Humana).  

Na Natureza inorgânica, há ainda que considerar os seguintes sujeitos colectivos: o ar, a água, a 

terra e a energia. 

Na Natureza orgânica, consideram-se as componentes da natureza vegetal e da natureza animal 

(seres insencientes e seres sencientes). 

 Como poderá manter-se a característica da autonomia, neste esquema representativo dos 

sujeitos passivos? De que autonomia falamos quando se considera o ar como sujeito passivo? 

Desde já carece de melhor compreensão o conceito de «passivo». Não se trata de atribuir a 

qualidade da inércia a estes sujeitos; significa, apenas, que sobre elas incidem (e sofrem) as 

agressões que induzem desordem e desequilíbrios. Mantêm, todos, porém, a capacidade de reagir 

às acções danosas, por vezes em reacções em cadeia de efeitos amplificados. Exemplifiquemos 

com o ar: hoje é uma evidência que a emissão de CO2  provoca efeito de estufa, que por sua vez 

induz aumento de temperatura, degelo polar, perturbações nas correntes marítimas ventos e 

tempestades ciclónicas, maremotos, etc., com todo o cortejo de devastação e morte de seres 

vivos. Isto significa que o ar e a água reagem autonomamente segundo as leis físicas e químicas 

que lhe são próprias. 

Também nos sujeitos orgânicos (vegetais, animais e seres humanos), há, em todos um 

património genético que, sujeito a intrusão, reage segundo as suas próprias leis biológicas que 

guardam o segredo indesvendável da vida. 

Neste colectivo dos sujeitos passivos, o Homem sofre todas as agressões que os outros 

sofrem (esse sentimento de pertença convocava em S. Francisco de Assis a fraternidade em todos 

os seres – o irmão sol, a irmã formiga, etc.). Na sua qualidade de ser biológico, o Homem 
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agredido sofre os desequilíbrios da ordem perturbada – processos degenerativos, cancerígenos, 

com muito sofrimento e mortes precoces. Deste processo doloroso também não escapam os 

animais nem as plantas. 

O homem dispõe, para além da capacidade natural afectada, duma capacidade de 

compreensão e de vontade que o torna consciente que as agressões a todo o ambiente, nele 

incluído, têm origem no seu próprio comportamento. 

Só recentemente se deu conta de que as acções de cada sujeito (Estado, Empresas, 

Famílias), parecendo discretas e de efeito paroquial, adquirem o estatuto de globalização em 

cadeia. O que acontece ao ar de cada país, embora diferido, tem efeitos acumulados em todo o 

planeta. O acumular das pequenas acções discretas traduz-se, em poucos anos, pelos malefícios 

induzidos, em reacções em cadeia de dimensão apocalíptica – as grandes catástrofes.  

Os danos provocados ao ambiente (natural/humano) não são apenas oriundos do descuido 

com os elementos naturais (ar, água, terra, energia). O Homem é o maior predador do próprio 

Homem, e, por força maior, das outras espécies. A indústria da guerra é a primeira motivadora de 

todas as agressões ao ambiente. Outras actividades humanas estão na origem de outros malefícios 

que se traduzem em sofrimento e morte: as actividades das organizações para-estatais de droga 

(Estados e Máfias). 

 

5. Características da Crise Ambiental 

 

Os danos e malefícios não se podem descortinar apenas na desordem de escassez dos 

recursos naturais – seja o ar, a água, a terra pura, a energia limpa. Nas metáforas utilizadas (pura, 

limpa) afloram atributos que apontam para outros caminhos fora da órbita do valor económico e 

utilitarista da escassez: a pureza sugere valores de vida boa e, dentro desta, a irrecusabilidade, no 

mínimo, de contemplação do belo. 

Por outro lado, na dor, luto e sofrimento moral provocados nos seres humanos reside a 

capacidade de o Homem não se resignar, de se indignar e de usar o discernimento para identificar 

os grandes tiranos responsáveis pela hecatombe ecológica e, como dinossáurios devastadores que 

tudo dominam, erradicá-los da comunidade do afecto e do respeito.  
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6. Hierarquização dos Sujeitos 

 

Nesta secção sobre a Autonomia dos Sujeitos, coloca-se, muitas vezes, a questão de saber 

se todos os sujeitos activos (o Homem) e todos os sujeitos passivos (os elementos naturais, reino 

vegetal, reino animal e do reino do homem) têm o mesmo grau de dignidade ou se há evidências 

de hierarquização natural. Que todos têm autonomia, seja determinista nas leis naturais, seja  por 

livre arbítrio e acordo, nos seres humanos, é questão que colocámos como pressuposto de 

construção dos sujeitos da relação ecológica. Os biocentristas, na sua radicalidade de ética do 

respeito, conferem estatuto moral a todos os seres vivos. 

Paradigmático do biocentrismo é a afirmação de um pioneiro que foi Prémio Nobel da 

paz, o médico e missionário Albert Schweitzer6: 

 «A Ética consiste, assim, em sentir necessidade de praticar a mesma reverência pela vida 

em relação a toda a vontade-de-viver, tal como em relação à minha própria. Aí já disponho do 

princípio fundamental de moralidade. É bom manter e acarinhar a vida; é mau destruir e limitar a 

vida (…) Um homem é realmente ético apenas quando respeita o constrangimento que lhe é 

imposto em ajudar toda a vida que possa socorrer, e quando se desvia do seu caminho para evitar 

prejudicar seja o que for que esteja vivo.». 

Esta proposta de hierarquização dos sujeitos passivos pode deixar-se indiciada pelas 

propostas de alguns ambientalistas. 

 

7. Propostas de hierarquização 

 

 Numa primeira arrumação podemos repartir as  orientações éticas em três grandes grupos: 

relações antroprocêntricas, não antroprocêntricas, ecocêntricas e biocêntricas.  

 Vejamos os seus traços característicos.  

As relações antropocêntricas focalizam-se no valor intrínseco atribuído aos seres 

humanos. Nessa ordem seja o ambiente em geral, sejam as espécies e ecossistemas, apenas são 

                                                 
6 Cfr. Humberto Rosa, «A vida no Centro da Ética - O Biocentrismo em Perspectiva» in Éticas e Políticas 
Ambientais, coord. de Cristina Beckert e Maria José Varandas, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004,  
p. 114. 
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considerados de estatuto moral indirecto devido a ter interesse para a satisfação das necessidades 

humanas.  

Já no que diz respeito às propostas não-antropocêntricas o ambiente também goza de 

consideração moral, adoptam critérios psicológicos encontrando valor intrínseco onde houver 

mentes. Têm estatuto moral os seres dotados de certos estados mentais (desejos, interesses 

conscientes). Nesta linha cabem as perspectivas sencio-científicas de Peter Singer (1996) e 

também as perspectivas dos Direitos Humanos de Tom  Reagan (1984). 

No que diz respeito às orientações ecocêntricas, o traço característico é o de o ambiente 

ter estatuto moral directo. É o que acontece nas obras de Aldo Leopold, Ética da Terra (1949) e 

de J.Baird Callitot (1989). 

 Finalmente são classificadas como biocêntricas aquelas em que o que conta como mínimo 

ético não é o facto de ser racional ou ser senciente – o que conta é o facto de se estar vivo. É a 

posição protagonizada por Paul Taylor. 

É uma posição marcadamente centrada nos seres vivos7 em geral enquanto indivíduos e 

atribui valor intrínseco aos seres vivos considerados individualmente, mas não aos seres 

colectivos, sejam espécies ou ecossistemas. 

Vejamos uma definição 8 de Stenmark (2002): 

« … é a perspectiva de que o comportamento das pessoas para com a natureza deve ser avaliado 

com base na forma como afecta os seres vivos (incluindo os humanos) e apenas eles» 

 A dicotomia não é entre antropocentrismo e biocentrismo mas entre individualismo e o 

holismo por um lado, e entre o antropocentrismo e não-antropocentrismo por outro. 

O que é comum às correntes antropocêntricas e não-antropocêntricas individualistas é o 

primado ético dos interesses próprios (só os seres humanos e outros seres vivos superiores 

«sencientes», ao contrário de uma pedra ou de uma porção de água) que não têm interesse 

próprio. 

O biocentrismo veio estender o interesse próprio a todos os seres vivos. 

O biocentrismo é uma progressão da ética animal, na base de deixar de centrar a  

consideração do estatuto moral no interesse próprio. 

                                                 
7 Cfr. Humberto Rosa, «A vida no Centro da Ética - O Biocentrismo em Perspectiva» in Éticas e Políticas 
Ambientais, coord. de Cristina Beckert e Maria José Varandas, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004, 
p.112. 
8 Ibidem, p.113 
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Mas há um aspecto que distingue a ética animal da ética biocêntrica. 

É a visão psicológica da ética (Agar) que recorre a noções psicológicas correntes. 

 Critérios adoptados apoiam-se em noções psicológicas correntes (seres com software e 

hardware biológicos: mamários e sistema nervoso central), do tipo racionalista ou/e do tipo 

hedonista.  

A ética animal e a ética convencional partilham a visão psicológica. 

O Biocentrismo – veio dizer que a existência de interesses não depende necessariamente 

das mentes. 

• Kenneth Goodpaster (1978) foi o primeiro filósofo a teorizar o critério de “estar vivo”, 

argumenta que «todos os animais e plantas têm interesses» e, portanto, devemos ser 

abrangidos na esfera da consideração moral directa. Acrescenta à racionalidade e à 

senciência a condição de estar vivo 9 , mas faz a distinção entre «consideração moral» e 

«relevância moral» e «deixou em aberto a possibilidade de hierarquizar o princípio do 

respeito pela vida com os outros critérios éticos: a sensciência e a racionalidade». Não era 

um igualitarista, antes um hierárquico ou pluralista. 

• Nicholas Agar (2001),  Life’s Intrinsic Value, o valor intrínseco da vida,  defende que os 

estados psicológicos são considerados como «tipos naturais». 

Dentro dos tipos naturais de estados psicológicos agrupa estados com algum grau de 

semelhança. Então, onde houver algum padrão de similaridade com o padrão «popular» das 

noções psicológicas sobre intencionalidade, inteligência, sofrimento, estaremos na presença de 

um «tipo natural». 

Os objectivos da vida dirigidos ao ambiente são designados de «biopreferências». 

Vai para além da ética da senciência, acolhe uma ética das biopreferências (por ex. permite tratar 

diferentemente os animais domésticos e os animais selvagens). 

 

 

 

 

                                                 
9 Cfr. Humberto Rosa, «A vida no Centro da Ética - O Biocentrismo em Perspectiva» in Éticas e Políticas 
Ambientais, coord. de Cristina Beckert e Maria José Varandas, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004, 
p. 115. 
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8. Do Objecto da Relação Ética Ambiental 

 

À semelhança do paradigma da teoria da relação jurídica, entende-se por objecto e 

conteúdo da relação, o conjunto dos poderes e deveres de cada um dos sujeitos activos e passivos. 

Desde logo, qual o domínio de exercício desses poderes e desses deveres? Já verificámos 

que alguns dos sujeitos não são susceptíveis de exigência ética como é o caso dos sujeitos 

passivos naturais colectivos e os do meio animal e vegetal. Ou seja, não lhes são exigíveis 

deveres de acção. Mas, não sendo exigíveis dispõem dos seus poderes naturais, que 

necessariamente respondem, (autodeterminados, cujas leis são objecto da ciência e dos seus 

métodos): os sujeitos singulares e os colectivos (como os sistemas ar/água) reagem, 

necessariamente, às agressões de que são alvo. Sobra para os humanos a possibilidade de imputar 

a exigência ética, isto é da sua responsabilidade. 

Já vimos por onde é urgente começar: obter a consciencialização universal dos danos 

provocados pelas tecnologias actuais que, como Prometeu, furtaram o fogo do céu, emergir a 

vontade colectiva bem arreigada de diminuir drasticamente a utilização de tecnologia para 

finalidades agressivas a outros seres. Desde logo, a mais maléfica de todas as agressões, sem 

exemplo na Natureza, a agressão a seres da própria espécie, como é a actividade guerreira do 

homem, escandalosamente justificada para protecção de interesses energéticos10; por outro lado, 

alargar as considerações estéticas e éticas que já afloram nas limitações ao direito de propriedade: 

o estilicídio, o direito de vistas, a proibição de ruídos e de cheiro, a ética da hospitalidade, a 

cultura dos afectos e dos cuidados com o outro. Só neste caldo cultural a normatividade do 

Direito do Ambiente poderá ser eficaz na protecção dos mais fracos. Só na força do Estado 

democrático, as exigências da relação do Ambiente se poderão transformar em normas coercivas. 

 

 

 

 

                                                 
10 Assistimos hoje à perversão da utilização da energia: 
O ciclo: energia – tecnologia – energia para a Vida virou: energia – tecnologia – energia para a Morte (guerra e 
roubo de mais energia). 
A mediação da tecnologia virou o feitiço contra o feiticeiro: em vez da vida e da paz (o Amor) gera-se a morte, dor e 
sofrimento (o ódio). 
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9. Como Dizer “Crise Ambiental”? 

 

A Linguagem dos Sujeitos Passivos. 

Perguntar-se-á, neste processo, como é que os sujeitos passivos (que não o Homem) 

podem fazer ouvir a sua voz? Onde está a voz da Natureza? (mineral, vegetal ou animal) ou a dos 

elementos colectivos (ar, terra, água, energia)? 

Sabemos como, desde a Antiguidade, os povos sempre escutaram e leram os sinais de 

«grafia» da Natureza. A astrologia, os oráculos, os deuses que encarnavam as forças da natureza, 

não são outra coisa que as tentativas de interpretar os fenómenos ocorridos nos astros, nas terra, 

nas próprias entranhas dos animais, como símbolos expressivos da linguagem dos seres. 

Como relembra J. Cerqueira Gonçalves (Natureza e Ambiente: Representação na Cultura 

Portuguesa, Coord. de Cristina Beckert): tem sido uma metáfora frequente (significativa na obra 

de S. Boaventura) a utilização da metáfora do livro para a significação da Natureza – O Livro de 

Deus. Anota, ainda, que a prenhez da comparação releva, desde logo, para a cumplicidade do ser, 

do pensar e da linguagem, já referida por Parménides: «É necessário que o ser, o dizer e o pensar 

sejam o mesmo», como destaque para o entrosar das coisas, do pensamento e da linguagem que 

os exprime (quer as coisas, quer os pensamentos). 

No tocante à interpretação da Natureza como  leitura dos seus sinais abrem-se duas linhas  

de hermenêutica: 

i) uma interpretação logicista, tendendo a reduzir a realidade a uma grelha de 

explicação científica ou transcendental. 

ii) Uma interpretação literal do tipo de sintaxe gramatical que pressupõe o real 

envolvido numa teia discursiva de palavras. 

 

Ora, pergunta o mesmo Autor, por que razão se descura a linguagem das coisas, a 

ontologia? Efectivamente, diz, «o que tem sido, afinal, a história da filosofia ocidental senão a 

sucessão de batalhas entre ideias, palavras e coisas, sem termo previsível para a guerra?». 

Concede que a lógica e a gramática são meios para traduzir preferências nos valores, nos 

gostos e interesses. E tem-se ligado o verdadeiro ao bom e ao melhor, o falso ao mau e ao pior. 

Observa, ainda, que antes de catalogar as coisas, pelo cânone da verdade, as observamos por um 
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critério de preferência: boas e más, comestíveis e peçonhentas, minhas e tuas, a que «nenhum 

ambiente (…) consegue eximir-se». 

Reconhece, porém, que a cultura é isto mesmo: uma actividade estruturalmente 

axiológica, embora de raiz ontológica. Nela entram as coisas, os valores, as ideias, as palavras, os 

sentimentos, os sonhos, os pesadelos, sem que estes últimos necessariamente os 

antropomorfizem. 

Condensa, assim, na cultura, a dinâmica da realidade cultural desenvolvida pelo 

«protagonismo dos entes que pensam, imaginam e agem livremente». Por esta actividade cultural, 

o universo metamorfoseia-se em livro, a que é inerente um movimento de transformação 

permanente. Sendo a realidade do mundo esta dinâmica ontológica, o processo pode 

compreender-se melhor, fenomenologicamente, se consideramos o mundo como um tecido que se 

vai hierarquizando de valores. Esta valoração não é apenas característica do homem, está presente 

em todas as manifestações ontológicas, todas «marcadas pelo incoercível ímpeto de 

desenvolvimento». 

Na metáfora do mundo como livro, esta cultura identifica-se como uma actividade 

linguística, sendo esta  «o medium  de realização da poética do mundo: uma totalidade ontológica 

e axiologicamente organizada, em constante procura de unificação, universalização e 

diferenciação…». Mas esclarece que não se trata de actividade linguística das palavras, quando a 

identificamos com a cultura. Nem se trata duma tentação de busca de uma linguagem científica 

como foi o anseio iluminista, na redução do mundo à sua apreensão e compreensão pelo sistema 

hipotético-dedutivo da lógica totalizadora. 

Sem excluir o valor científico, que é também uma linguagem de cultura, a linguagem 

natural readquire o seu valor constitutivo de cultura, maxime da sua expressão literária e poética. 

A metáfora repristina-se no seu estatuto transformador e contribui para a resposta à necessidade 

de descrever o mundo enquanto património natural e cultural como organismo vivo que exibe 

uma intencionalidade de vida. 

É certo, porém, que a literatura, só por si, não tem tido força para contrariar a atenção da 

linguagem centralizadora da ciência e da técnica. A esperança de construir outros futuros pela 

imaginação humana – o futuro também se constrói – repousa na possibilidade de harmonizar a 

pulsão de intencionalidade do mundo e a da imaginação humana. 
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Precisamos dos textos da linguagem da ciência que a cultura vai exigindo – esta 

construção permite descortinar o que pode acontecer. Mas se a inércia se resignar com o sentido 

da necessidade e não for secundada com a urgência de criar, na linguagem natural, mundos de 

liberdade, põe-se em causa a possibilidade de outros mundos, com horizontes diferenciados de 

sentidos de vida, dos valores e do bem. Na expressão da linguagem transformadora da metáfora 

literária, a actual dinâmica de atenção ao ambiente focaliza-se não apenas no respeito pelo 

estatuto moral do Homem, mas nas outras expressões de modos de ser e, também, de outros 

modos de ser outro. É urgente regressar ao Ser 11 12. A linguagem da Natureza será escutada e 

apontará caminhos diferenciados e unificadores que intensificarão o curso da vida, em que cada 

ser poderá dizer para todos os outros – o teu nome circula em mim! 

A remissão para o regresso ao Ser frustrado com a redução da problemática da questão 

«Crise Ambiental» ao domínio do dever−ser implícito, ficaram suspensas as perguntas 

fundamentais relativas aos compromissos ontológicos e epistemológicos, escamoteados ou 

esquecidos no reduto do abrigo jurídico. 

Cumpre assinalar que o texto inicial sobre a caracterização da relação ambiental é 

entretecido num esquema de paradigma da relação jurídica, socorrendo-me mesmo das suas 

categorias elementares denunciadas nas analogias ontológicas e epistemológicas  que lhe são 

próprias. Trata-se, claramente, da utilização do modelo de relação jurídica, categorizando os 

sujeitos em torno dos polos do Homem e da Sociedade (os sujeitos dotados de consciência e de 

vontade) relacionados por causa da Natureza, como objecto mediato. 

Assumiu-se como indisponível a necessidade de reorientação da reflexão filosófica sobre 

os textos de Hume, Hegel e da metodologia da Filosofia Analítica de raíz fregeana a partir de 

uma leitura atenta do Professor Barata Moura que foi decisiva para focalizar, mais do que as 

naturais insuficiências deste trabalho, as inconsistências da itinerância da busca, em conversação 

com autores tão diferentes, e também incoerências radicadas na ambiguidade de pergunta. Com 

efeito, o que é que se tem em conta na designação de «melhor descrição de Crise Ambiental?». O 

                                                 
11 Propomos, desde já, como palavra de ordem, o «regresso ao ser» e «a ontologia traduz uma relação positiva de 
afecto para a realidade», em J. Cerqueira Gonçalves, Em Louvor da Vida e da Morte, p.42. 
12 Para a questão «o outro do ser», é indispensável a sua ligação ao tempo. Para esta questão primeira, cfr. Cristina 
Beckert, “Subjectividade e Diacronia no Pensamento de Levina”, p. 10 e ss. e também Cristina Beckert, “Levinas 
entre Nós”, p. 108 e ss., onde cita Paul Célan «eu sou tu, quando eu sou eu»  e na interpretação que explicita : «sou 
eu na exacta medida em que sou aquilo que o outro faz de mim, heteronomia absoluta, mas também unidade absoluta 
que garante a substituição, isto é, que eu seja tu por ter sido eleito (por ti) o único para te substitui.». 
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atributo «melhor» está vinculado à capacidade de caracterizar o quê (a coisa); ou do modo de a 

conhecer ou do modo de a dizer? Estas são as questões centrais do filosofar de sempre: a questão 

do «ser enquanto tal», a questão do conhecer e do seu modo, ou a questão da descrição verbal? 

Efectivamente, só a elucidação destas questões nos permite, com a segurança possível 

dum caminhar de séculos, orientar o horizonte da pesquisa e a escolha dum caminho 

minimamente coerente. 

Seja como for, não estaremos num caminho já bem palmilhado, se nos orientamos pela 

pesquisa de critérios de Verdade e do seu método? Como é que o Homem pode escutar a 

linguagem da Natureza?  

Ouçamos a resposta de Cerqueira Gonçalves expressa em vários pontos da sua obra, numa 

visão de raiz marcadamente ontológica.  

 


