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PARTE I 
 
 

2ª Secção – Ambiente e Linguagem em  Joaquim Cerqueira Gonçalves 
 
 

O que é e como dizer “Crise Ambiental” 
 
 
Introdução 
 

 
Comentar o texto Ambiente e Linguagem

1, de Joaquim Cerqueira Gonçalves, 

publicado nas actas do colóquio Natureza e Ambiente constitui uma tarefa ambiciosa. Só 

encontro perdão confessando o espanto que me provocou: a entrada do artigo lança-nos logo 

no maravilhoso da interpretação da linguagem radical da metáfora do mundo como livro. No 

fim perguntamo-nos, deslumbrados, que caminhos foi necessário percorrer para nos inquietar, 

embalados no «suspense» e no enigma. Não tendo sido seu aluno, fui procurar referências. O 

Professor Cerqueira Gonçalves conviveu o seu saber e a sua mundividência na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa até se jubilar no ano de 2000. Na homenagem que colegas e 

alunos lhe prestam no livro Poiética do Mundo, pude respigar algo do muito que foi.  

Impressiona, desde logo, a citação que fazem de dois parágrafos da sua obra Fazer Filosofia – 

Como e Onde?
2:  

«Se a figura do mestre tem sentido em filosofia, ela não pode de modo algum eclipsar o 
conteúdo, de que esta não pode prescindir. O papel de Mestre deve ser mesmo 
entendido em função desse conteúdo. Mas este não é algo definido pelo Mestre e 
entregue ao discípulo, tudo efectuado com escrupulosa fidelidade. O mundo do Mestre 
excede-o e é precisamente esse excedente que vai interpelar o discípulo, a fim de este o 
desenvolver no seu impulso para mais. O Mestre transmite um conteúdo, mas 
indicando-o, insinuando-o, apontando a direcção dos seus vectores. 
É por isso que a figura do filósofo como mestre do silêncio – fundamental estrutura da 
linguagem – ganha cabal pertinência. Ele como que desaparece perante o conteúdo, 
mormente perante os referentes desse conteúdo, o seu raizame e o seu horizonte. Pelo 
silêncio, atinge o Mestre o cume da expressão remetendo para donde vem e para onde 
vai o seu mundo. É ainda por isso que o Mestre vale sobretudo pela vida, mas, para que 
tal suceda, esta deve ter as características de um texto, de um mundo.» 
 

                                                 
1 Cerqueira Gonçalves, Artigo Ambiente e Linguagem, (doravante AL), inserido em Natureza e Ambiente – 

Representação na Cultura Portuguesa – Edição Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa – 2001, 
(doravante NA), p. 9 
2 NA, p.9 
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Representa-se aqui3 «…o modo de viver e ensinar a filosofia que foi a do seu autor.” e 

dos que se sentiram interpelados, provocados e convocados por ele para o pensamento por 

“pensarem de modo diferente  e até contra ele; para pensarem por si próprios, para além de si 

próprios e até contra os si próprios». O Padre Cerqueira, como familiarmente é tratado, dada a 

sua condição de Padre franciscano, tinha este «modo natural de generosidade, nem sempre 

bem compreendida ao primeiro choque, mas que fazia coerência com toda  uma concepção da 

filosofia como ministério da linguagem, do saber como exercício diagonal dos modos de ver e 

ser no mundo, do homem como  construtor de mundos e de sentido, não pela repetição mas 

pela diferença, do ser, enfim, como inesgotável expressividade e manifestação.» 

Feita a apresentação da impressão que me causou a primeira leitura do artigo Ambiente 

e Linguagem e do entusiasmo que se foi desdobrando nos interstícios dos silêncios das outras 

palavras que foi escrevendo, vamos agora ao que venho. E que se constitui na descrição da 

tarefa de aportar aqui, na compreensão da metáfora do livro inscrita em Ambiente e 

Linguagem, primeiro uma nota prévia sobre o nome do título e, depois, invocar quatro dos 

seus conceitos que considero fundamentais para compreender a tese deste artigo: tentar 

perceber o alcance do privilégio que reclama para o discurso filosófico valorizar a dinâmica 

da linguagem natural, criando texto literários, em vez de «algemar as coisas com um sentido 

único, como sucede com a linguagem científica». Aliás, o termo tese quadra mal nas 

concepções de Cerqueira Gonçalves: em aparência paradoxal com a sua condição de 

académico, não há teses no sentido clássico. O paradigma que o anima, se este termo não 

desajuda ainda mais, não é o silogismo da fixação da hipótese, dedução e tese. Sem o alijar da 

carga da tradição, o discurso da ciência é insuficiente – para os muito sentidos em que a 

realidade se desdobra. É que, efectivamente, ao longo do seu artigo, as afirmações constituem 

uma aplicação dos seus conceitos radicalmente ontológicos: o de cultura, o da natureza, o do 

ser e o da linguagem. 

Para aclarar o sentido do essencial do seu artigo citemos uma parte do seu final4: «O 

que se torna necessário é continuar a dizer mais sobre as inesgotáveis possibilidades da 

realidade, em vez de paralisar e uniformizar as que já foram estabelecidas. Dinamizar a 

linguagem natural, criando textos literários, é certamente uma forma privilegiada de o fazer, 

porque nela crescerá também o sentido do mundo, dos valores e do bem. É que a 

intencionalidade da linguagem, tal como as figuras estruturantes dela, em vez de algemar as 

coisas com um sentido único, como sucede com a linguagem científica, abre-lhes horizontes 

                                                 
3 Poiética do Mundo - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Edições Colibri, 2001, p.10. 
4 AL, p.18. 
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de possibilidades múltiplas, que a ciência ajuda a realizar em cada momento e na 

configuração histórica de cada cultura.». 

Talvez se compreenda melhor, o nosso espanto, quando um Mestre da Filosofia 

reclama a urgência da «dinamização da linguagem natural» que criando textos literários é 

certamente «uma forma privilegiada de o fazer, porque nela crescerá também o sentido do 

mundo, dos valores e do bem». É uma provocação, em alguma medida, desconcertante. 

 

Comecemos pela nota referente à denominação do próprio título: Ambiente e Linguagem 

 

1. Já vimos que este texto foi objecto de comunicação num colóquio realizado em 1998 

denominado Natureza e Ambiente: Representação na Cultura Portuguesa. Iremos ver na 

obra de Cerqueira Gonçalves como a sua grande preocupação é a de nos dar conta do que 

a primeira grande atenção na obra do seu pensamento é com as palavras da cultura em 

que crescemos5: os nomes dos conceitos introduzem categorias que não sendo mais do 

que constructos mentais, não raras vezes camuflam a sua origem de instrumentos simples 

de apreensão da realidade. O perigo constitui-se no momento em que são ontologizados 

como entes. E é tanto pior quando surgem como categorias que o pensamento dualista 

tende a antagonizar em maniqueísmos geradores de pólos aglutinadores de milícias 

arrebanhadas por causas sedutorame exaltadas e hipostasiadas em torno do eixo do Bem e 

do Mal. 

No caso em apreço, a simples apresentação do tema do Colóquio sob o título de Natureza 

e Ambiente pode inculcar, pela conjunção de dois nomes diferentes – natureza e ambiente 

– que haverá, também, realidades opostas sob os mesmos nomes. É o problema que uma 

conjunção sempre levanta: trata-se da conjunção de realidades opostas e antagónicas ou 

de conjunções de realidades complementares? 

 

 

 

 

                                                 
5 Converge com a tese principal de Wilhelm von Humboldt in Sur le caratère national des langues et autres 

écrits sur le langage, Éditions du Seuil (édité et presenté par Denis Thouard et Jean Rousseau) Presses 
universitaires du Septentrion, 1999:  o ganho resultante da influência da língua reflete-se em duas formas: por 

uma capacidade linguística acrescida  e por  uma visão original do mundo. Aprende-se a dirigir  melhor e  com 

mais segurança o pensamento, afluí-lo em formas novas e desafiadores e tornar menos sensíveis os obstáculos 

que língua, separando e ligando, coloca à fluência  e à unidade de pensamento puro. 



 

32 
 

Em Cerqueira Gonçalves, quando trata do ambiente, mesmo noutros escritos, 

nomeadamente em Em Louvor da Vida e da Morte – Ambiente – a cultura ocidental em 

questão onde trata de  “Ambiente e Cultura”  e “Ambiente e Comunidade”, é nítido o cuidado 

em não tematizar a matéria sob o título Ambiente e Natureza, uma vez que, associados por 

conjunção, têm corrido o risco de se contaminarem ou se gerarem bipolaridades antagónicas 

entre dois termos que podem ter relações de sobreposição. Não parece acidental que no tema 

seja reiterado o termo ambiente em conjunção com a linguagem, acautelando os equívocos do 

termo natureza.  

 

2. Outro cuidado revela-se na pergunta “Que natureza?” É na plurissignificação deste 

conceito que se revelam os danos causados na «ontologia ocidental», como a descreve 

Cerqueira Gonçalves. Refere-se esta ontologia da natureza às múltiplas noções que com 

ela se foram articulando: a de essência, a de definição e a distribuição de realidade em 

estruturação de géneros-espécies. Acrescenta que «com predomínio geral e dilatado no 

tempo, esta «ontologia» tem sido fundamentalmente a ontologia ocidental, o que significa 

a redução de uma ontologia do ser, o protótipo do saber ontológico, a uma ontologia da 

natureza, que só poderá representar uma ontologia regionalizada.». Mais adiante radica 

nesta ideia de «natureza», pelo prestígio do saber ontológico, a pretensão de acentuar a 

sua dimensão real, afastando a ideia de que se trata duma construção lógica, de âmbito 

apenas mental, em função de preocupações estritamente humanas. Isto é um exemplo 

claro da consideração cultural da natureza, por isso mesmo sujeita a riscos das 

contingências culturais. A própria escola, sustenta Cerqueira Gonçalves, aceitou esta 

ontologia «conseguindo mesmo convertê-la na linguagem e nos hábitos mentais do 

quotidiano… A natureza surge, assim, através do filtro mental, definida pela captação das 

essências desta, consoante a organização géneros-espécies»6. Esquece-se que o que afinal 

se capta são as naturezas de cada espécie separadas das naturezas das outras espécies, 

consideradas ab initio separadas na sua diversificação no mesmo género. Assim sendo, a 

espécie humana só será clarificada pela noção que se tiver da sua própria essência, 

separada nesta ontologia que a arreda da relação constitutiva com os outros seres. 

 

 

                                                 
6 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte, p. 41. 
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 Voltaremos mais em detalhe a esta deriva da ontologia ocidental a que o Professor 

Cerqueira Gonçalves não tem dúvidas em inscrever como um dos seus riscos, «em termos de 

consequências», o desequilíbrio actual dos nossos ecossistemas. O conceito da natureza foi 

assim «entregue às vicissitudes do processo cultural, quer estas se refiram às suas possíveis 

cristalizações quer ao próprio abandono da ideia da natureza.». 7 

Daí resulta o cuidado primordial com o lugar da linguagem nas categorizações 

filosóficas na construção do discurso ambiental em Cerqueira Gonçalves.  

Logo, na pág.11, de Em louvor da vida e da morte diz: «A recuperação da terra, de 

uma nova terra, bem como o equilíbrio da existência teriam de passar pela transformação do 

saber, estimulando mesmo um novo saber.». Locais? Primeiro na escola8 (Livro: A escola em 

Debate. Educar ou profissionalizar? E depois o próprio saber.9 – Fazer filosofia. Como e 

onde? 

A vontade duma sorte comum (para a escola e para a vida) exige, à escola, que deixe 

penetrar «por todos os seus poros, a interpelação ambiental».10 

Acrescenta, ainda, que a vida da terra é uma obra de arte, onde colabora a natureza, a 

humanidade e o tempo. 

A tarefa de construção do universo, que se impõe face à prova da destruição da terra 

por responsabilidade humana, exige que o cuidado com o mundo seja uma tarefa prioritária e 

constitutiva. 

A reflexão escrita de Cerqueira Gonçalves desdobra-se neste tríptico: 

- A Escola em debate 

- Fazer Filosofia. Como e onde? 

- Em Louvor da vida e da morte ambiente – A cultura ocidental em questão 

Nesta última obra, repartem-se os sub-temas por: 

i) Respirar e Pensar 

ii) Ambiente e Cultura 

iii) A aventura do Mundo 

iv) Que Natureza? 

v) A epopeia ontológica 

vi) Ambiente e Comunidade 

vii) Morte – Avareza ou Generosidade 

                                                 
7 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa,1998, 
p. 42. 
8 Cerqueira Gonçalves, J., A Escola em Debate – Educar ou Profissionalizar? Braga, Faculdade de Filosofia da 
Universidade Católica Portuguesa, 1989. 
9 Cerqueira Gonçalves, J., Fazer Filosofia, Como e onde?,  Braga, Faculdade de Filosofia da Universidade 
Católica Portuguesa, 1990. 
10 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte, p. 11. 
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Vale a pena, para melhor entendimento dos conceitos que vamos importar de 

Cerqueira Gonçalves (cultura, natureza, ser e linguagem) perpassar, em breve leitura, como 

apresenta na introdução Respirar e Pensar – o sentido de um Depoimento, em jeito de 

narrativa, o seu peregrinar no mundo, na vida e do pensamento. 

Começa por rememorar as delícias da infância: correr, respirar, galgar os campos, 

sentindo terra e corpo, unidos no mesmo organismo, numa explosão de vida, «em permanente 

rito de parto festivo».11 

Em contraponto, alude à primeira grande dor que sentiu: a da separação ocorrida na 

escola entre o saber que apenas satisfazia a curiosidade infantil mas não «afagava os sentidos 

nem acalentava o sentimento». Apenas no desenho ressumava a nostalgia da vida da natureza 

trazendo-a, assim, ao interior das frias e grossas paredes da sua escola. 

Piores recordações guarda do ensino secundário, então ministrado na cidade urbana. 

Os altos edifícios perfilados ao longo das ruas escondiam-lhe o esplendor do sol, apenas 

vislumbrado nos percursos estreitos que lhe evocavam corredores de prisões. O próprio saber 

fragmentava-se em disciplinas num modo semelhante à perda da unidade existencial. Nelas 

não palpitava a vida, encarceradas em construções abstractas. Só na história pátria encontrava 

algum consolo. No seu caso, circunstâncias felizes de exercícios ao ar livre, em contacto com 

a natureza, proporcionaram-lhe um encontro, decisivo, com a mundividência franciscana. 

No trajecto universitário, privilégio então de minorias sociais, já rejubilou com o 

regresso a uma certa unidade do saber. Constituiu o início de um processo de reflexão nunca 

mais acabada, animado pela influência inspiradora da vida franciscana a que se acolheu. Mas 

não esquece a contradição detectada entre a necessidade da aprendizagem e da bondade 

intrínseca da ciência e o mal estar que nela se vivia. Há alguma culpa da escola e do saber? E 

no «alastramento da angustia na cultura ocidental e na deterioração do ambiente»12? Como é 

que um mundo cada vez mais poluído pode conviver com a nostalgia do regresso à terra? 

Daqui emergiu o desejo de compreender, a vontade de criar uma terra nova e o recurso à 

imaginação que deve transpor todos os limites com vista à criação da esperança de um futuro 

mais promissor. «Se os muros da escola representam o adeus à vida, a ideia duma sorte 

comum para a escola e para a terra começou a ganhar consistência».  

                                                 
11 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte, p.9. 
12 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte, p. 10. 
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É este o tema da sua reflexão: «nem a vida do universo escapa às malhas da 

racionalidade nem o saber se desenvolve em asséptico e fechado circuito, indiferente a um 

movimento da realidade.».13 

A vida da terra é uma sinfonia onde colabora a natureza, a humanidade e o tempo. Só 

agora, após se constatar a possibilidade da destruição da terra, é que se impõe a tarefa 

«prioritária e constitutiva», do ideal da construção do universo. 

Penso que podemos recolher nesta introdução uma imagem que, impressivamente, 

simboliza o pensamento de Cerqueira Gonçalves: O ser humano, galgando os campos e os 

bosques, em unidade com todos os seres, respirando fundo o sentido vital do desenvolvimento 

da realidade escuta-a na sua linguagem própria e interpreta-a nas racionalidades da 

composição do contexto da «escrita», da «fala» e do movimento da própria realidade em 

devir.  

 Comecemos pelos conceitos de: natureza e cultura. 

 

 

                                                 
13 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte , p.11 
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CAPÍTULO 1 

 

 Natureza e Cultura 

 

1.1   A Natureza 

 

Com raízes na tradição grega, a natureza vem sendo articulada em torno das noções de 

Essência, Definição e Distribuição da realidade em géneros-espécies. 

Tem sido esta a ontologia ocidental da natureza. 

Ora isto representa a redução ontológica da ser à natureza, o que só poderia 

representar uma ontologia regional. 

A escola também a tem cultivado como a verdadeira ontologia, convertendo-a na 

linguagem e nos hábitos mentais do quotidiano (que alguns interpretam como critério de 

verdade, associando-o tanto ao bom senso como ao senso comum). Neste texto, eis o foco 

principal onde radica, a sua reflexão sobre a linguagem14. Só no artigo publicado 

posteriormente, em 2001, objecto deste comentário, trata da questão da linguagem em relação 

com o ambiente: Ambiente e Linguagem 

Neste último ensaio inscreve a figura da «metáfora do livro» utilizada frequentemente 

na cultura ocidental, livresca e escolar, que traduz a «racionalidade do mundo, do cosmo, o 

que supõe um esforço harmonioso de diferenças. O mundo é como um livro e para os 

criacionistas é mesmo «o Livro de Deus». 

Constituído assim o mundo como texto, afigura-se legítimo aplicar a ele as práticas 

hermenêuticas apuradas para decifrar o texto. Também no mundo haveria: Coisas, Discursos e 

Ideias. 

Louva-se na citação de Parménides: «É necessário que o ser, o dizer  e o pensar sejam» 

Mas tal como as leituras dos livros estão sujeitas a várias interpretações, vale a pena 

destacar duas: 

- uma interpretação logicista, atenta às ideias, reduzindo a realidade à grelha da lógica   

(transcendental ou científica) 

- uma interpretação gramatical, envolvendo o real numa rede discursiva de palavras. 

 
                                                 
14 Cerqueira Gonçalves, J., Em Louvor da Vida e da Morte , p. 42. 
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Nota, logo de entrada, as insuficiências desta dupla interpretação, uma vez que não 

parecem salvaguardar a consistência das coisas. O desequilíbrio desta interpretação ou se 

inclina para a hegenomia da lógica ou da gramática e não cura das coisas, isto é, da ontologia. 

No que toca à lógica gramatical, o pressuposto é que o ser humano vive e pensa pela 

palavra, vendo o mundo pelo «rendilhado dos textos.». Assim, as coisas nascem, são e 

morrem como as grandes cosmogonias as descrevem. O mundo não passa duma paisagem, 

dramática ou arrebatadora, pintada por uns, descrita por outros, mas sempre ao ritmo do sentir 

humano». 

É esta redução aos dois paradigmas, o da lógica e o da gramática, que desencadeou 

uma luta de morte entre elas: a história da filosofia ocidental não é senão a história das 

guerras entre ideias, palavras e coisas. 

Ora, é no húmus do campo da lógica e da linguagem que se tem procurado 

fundamentar o pensamento. Esta alegada fundação tem porém, que ser confrontada com a 

fragilidade do seu pressuposto: as opiniões axiológicas da cultura resultam de contingências 

históricas e aleatórias. É aqui, na cultura orientada para o abstracto e o geral, que ordenamos 

as preferências pelos critérios dualistas do bom-mau e do meu-teu. 

É isto a cultura: de estrutura axiológica, mas de enraizamento ontológico. 

Podemos dizer que, sendo a cultura vista como15: 

 

«(…) a cultura é isto mesmo: uma actividade estruturalmente axiológica, se bem de 
enraizamento ontológico. Ela é uma acção complexa, na qual entram as coisas, os 
valores, as ideias, as palavras, os sentimentos, os sonhos, os pesadelos, sem que estes 
últimos necessariamente a antropomorfizem. 
Podemos ver a cultura como o exercício de organização de uma totalidade diferenciada, 
a partir de uma outra totalidade, também cultural, previamente dada, para que seja 
ontologicamente enriquecida, num movimento, desenvolvido no tempo, que, 
simultaneamente unifica, universaliza e diferencia.» 
 

É nesta instância que assenta a lógica e a linguagem. Sendo assim, é possível 

interpretar a cultura como uma actividade linguística, tomada então como o “médium” de 

realização da poiética do mundo: numa totalidade ontológica e axiologicamente organizada, 

em constante processo de unificação, universalização e diferenciação. 

O saber, na época moderna, tende a tornar-se ciência, numa ânsia de domínio, rigor, 

exactidão e eficácia. 

                                                 
15 Cerqueira Gonçalves, artigo Ambiente e Linguagem,  inserido em Natureza e Ambiente – Representação na 

Cultura Portuguesa – Edição Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa – 2001,  p. 15. 
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Por isso, exige uma linguagem própria, uma linguagem científica, em que a realidade e 

o pensamento tenham perfeita correspondência. A importância conferida à metodologia pode 

mesmo anular a linguagem, reduzindo-a à perfeição do mundo mental, a uma linguagem do 

tipo da matemática (unívoca e definitiva). 

Mas se a linguagem científica é importante, ela não está preparada para a constituição 

dum mundo que se desenvolve no tempo histórico num sentido global, pelo menos se por 

ciência se entender a mais frequente das suas definições: um sistema hipotético – dedutivo. 

Temos de reconhecer que, para além dela – da linguagem científica - todas as 

linguagens participam no processo de transformação e axiologização da  realidade. 

 

 

1.2  Racionalidades 

 

É manifesta a condenação de Cerqueira Gonçalves dos dualismos maniqueístas que têm 

nutrido a tradição cultural do ocidente. Muito sumariamente, convém aqui reter o essencial da 

sua posição: 

- Pensa «a questão ambiental» no terreno da cultura, resumida na expressão: 

«actividade de transformação da realidade, numa dinâmica de apuramento do sentido, 

elaborado em processo de Universalização, Diferenciação e Unificação». 

- em que a visão cientificante da cultura privilegia o vector da universalização, onde 

não tem lugar nem a diversidade simples nem a diferenciação temporal; 

-  em que a cultura deve ser anti-necessarista e, pelo contrário, a libertação só pode 

resultar no processo de estimular as diferenças; 

-  em que a universalidade abstracta não convive bem na vida da comunidade; a 

universalidade tem que ser concreta, diferenciante. 

 

Qual a razão da vitória da ciência no mundo ocidental? 

Distingue três formas de racionalidade como modelos: O Mito, a Filosofia e a Ciência 

A racionalidade científica é a atitude que pretende simplificar e, nessa perspectiva, o 

mito é a mais complexa. 

No mito, convém reparar numa atitude característica perante a existência do mal: a 

identificação com o que excede a capacidade humana. Isso seria a irracionalidade e, 

naturalmente, o bem seria definido negativamente. 
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É possível, porém, pensar o contrário: o excesso entre o real e o ser humano seria o 

bem, isto é, o enigma do que não entendemos. 

Na cultura filosófica ocidental, esta está mais contaminada pelo excesso do mal. 

Porquê? Talvez, acrescenta Cerqueira Gonçalves, pela sensibilidade doentia à sua condição de 

finitude, hipostasiando em mal o que a transcende. Daí supor-se uma originária 

irracionalidade do real múltiplo e a estratégia do mito. Assim a racionalidade humana, em vez 

de ser a apreensão do real no qual se poderia maravilhar no espanto e com ele fraternalmente 

comungar, procura, antes, a remoção desse excesso, encarado como excrescência maléfica. 

Daí o surgirem os «obstinados dualismos»: sujeito-objecto, homem-mundo, espírito-

matéria e necessidade-contingência. 

 

1.3  A Transformação Cultural 

 

Assim, do ponto de vista de Cerqueira Gonçalves, é no campo cultural que assentam os 

instrumentos da ciência e da técnica como instrumentos de libertação. 

Porém, a degradação ambiental faz surgir alguns esconjuros sobre a ciência e a teoria. 

Daí, a necessidade duma revolução cultural. Há que indagar outra ontologia. A ciência e a 

técnica são expressões da cultura, embora nelas se tenham polarizado, indevidamente todos os 

factores da cultura. 

Sendo o movimento da cultura contingente e manifestando-se por opções axiológicas , 

é possível e urgente a transformação cultural: Atente-se, porém que nada do passado deixa de 

interferir no futuro (o papel da reminiscência, em vez da rememoração?) 

Em certo momento, fala da «crise ambiental»16, que suscita a ideia de um novo saber. 

Mas não se trata apenas duma mudança epistemológica. Esse é o caso do fenómeno da cultura 

“pós-moderna” mas que não deixa de ser um caso de substituição de paradigma. No entanto, 

isto já permite, pelo menos, recuperar o valor da complexidade e da diversidade. 

Mas a transformação cultural é mais do que a substituição de paradigma. Deve tocar 

todo o entrelaçamento do tecido da cultura, substituindo as categorias de luta e ódio pela  

relação afectiva do apreço e amor. Mas será isto abandonar a gesta da racionalidade? Deve 

indagar-se, primeiro, das razões e motivações que levam a hipostasiar o esquema da luta em 

vez da instância do amor. Não compreende como o amor pode representar um horizonte 

psicologista, enquanto o ódio se pretende impor como categoria transcendental. 

                                                 
16 Cerqueira Gonçalves, Natureza e Ambiente – Representação na Cultura Portuguesa – Edição Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001, p. 24. 
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A interpelação ambiental pode significar a grande oportunidade de reflexão 

A metamorfose cultural exige o repúdio dos dualismos. 

O movimento da realidade não obedece ao ritmo binário de opostos. É um processo 

teórico e global. O saber, até aqui, girava em termos do par sujeito-objecto, a terra era 

transformada em objecto. O ser humano e o universo inserem-se, no pensamento especulativo 

moderno, na expressão «ser-no-mundo». Ora, só por si, isto reconverte já a nossa habitual 

linguagem, obrigando a integrar a terra e o ser humano na construção do mundo, esta como 

totalidade organizada, universal, una e diferenciada. Consigna, assim, neste processo de 

constituição cultural do mundo, a intencionalidade do desenvolvimento da realidade. 

A palavra de ordem passa a ser «regresso à natureza» em vez de «acesso à cultura». 

Esta não pode ser dissociada nem do tempo nem da capacidade do ser humano, como 

«homo sapiens e homo faber». 

Ora, a transformação é global, não se limita a uma conversão mental. É preciso 

aproximar dois temas: civilização e cultura. A técnica e a ciência não são o mal. Elas têm 

lugar nuclear: não esgotam toda a riqueza de acção num só, nem são, só por si, compensação 

de penúria e de desequilíbrio da natureza. 
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CAPÍTULO 2 

 

 O Ser na Instância da Acção 

 

 

A necessidade do Autor sublinhar a importância do «regresso ao ser», traduz a 

esperança de recuperação da ontologia, mas duma ontologia que traduza uma posição de 

afecto para com a realidade. Trata-se duma ontologia que dê atenção à transformação: 

polarizada no agir, na atitude dos que remetem para a ontologia; não confundida com o fazer, 

na atitude dos que remetem para a Ciência e a Técnica. 

A história negativa de ontologia está articulada em torno das noções de Essência, 

Definição e Estruturação da realidade em categorias género-espécie que tem sido, 

fundamentalmente, a evolução da ontologia ocidental. E a escola, perversamente, tem 

assumido esta como a verdadeira ontologia e está mesmo convertida na linguagem e nos 

hábitos mentais do quotidiano. 

A ética também não corresponde, senão, a uma radicação antropológica do ser, não se 

podendo considerar um fundamento para o desenvolvimento do mundo, dada a utilização que 

o ser humano faz dos outros entes para as suas inclinações egoístas.  

Só na experiência da acção, mais do que colocar o ser na natureza, o ser vem a 

colocar-se no exercício da acção. Através do exercício da acção, adquire-se uma nova visão 

do real que se contrapõe à categorização do ser como natureza, como essência ou como 

integrado no esquema género-espécie. 

A experiência da acção é um exercício de manifestação, desenvolvimento e afirmação 

do valor da realidade, que solicita ao ser humano uma atitude de fidelidade a esse ímpeto de 

ser. É a experiência fundamental do ser humano. Aí o humano aflora como expressão 

adjectiva do ser humano. 

Tendo acompanhado esta construção do mundo nos horizontes da natureza, da cultura 

e do ser a posição sustentada por Cerqueira Gonçalves afirma que é na instância do ser na 

acção que se gera um movimento de abertura que se continua na natureza e na cultura. O que, 

por vezes, acontece é que esta dinâmica pode ser bloqueada nas ontologias do tipo da essência 

ou do esquema género – espécie. O vector de desenvolvimento só ganha sentido se atingir a 

totalidade e as diferenças, gerando-se relações de cooperação e não de lutas de sobrevivência. 
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O processo de diferenciação, assim entendido, não se cristaliza e fossiliza nas naturezas ou 

espécies, antes se abre ao processo de participação de cada ente no ser. Diferencia-se por 

singularização e dessa forma colabora na diferenciação dos outros. 

Sendo certo que a escola e a tradição do quotidiano têm sido hostis a esta concepção 

do ser inscrito na instância da acção, a esperança é que o ser humano, constantemente 

interpelado na sua experiência existencial, continue a abrir-se aos muitos sentidos em que a 

realidade se vem desdobrando na revelação e expressão das próprias linguagens do mundo 

«lido» como um livro.  
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CAPÍTULO 3 

 

A Linguagem 

 

Mostrou-se, assim, também, a linguagem inserida na instância cultural: 

«É nesta instância da cultura, nunca a precedendo, que assentam a lógica e a 

linguagem.».17 

Na metáfora do livro interpretando a cultura como uma actividade linguística, esta é o 

médium da realização da poiética do mundo: uma totalidade ontológica e axiologicamente 

organizada, em constante processo de unificação, universalização e diferenciação, requisitos 

indispensáveis à própria actividade de valoração. 

A que linguagem estamos a referir-nos, quando a aproximamos – ou identificamos – à 

cultura? 

O saber sobre o mundo tendeu a tornar-se ciência (linguagem cientifica): 

A linguagem e o pensamento teriam perfeita correspondência. 

Houve o desejo de anular o pensamento e reduzi-lo só à lógica. 

É aqui que se revela a aparente conflitualidade traduzida em guerras de linguagens. – 

Em Cerqueira Gonçalves ela resolve-se, não em antagonismos de oposição mas, antes, como 

complementaridade de linguagens. Sendo certo, porém, que privilegia o discurso literário 

sobre o discurso científico como uma das mais conseguidas mediações da cultura. 

O discurso literário, «é o que continua a dizer mais sobre as inesgotáveis 

possibilidades da realidade em vez de paralisar e uniformizar as que já foram estabelecidas».18 

  

Cabe, assim, perguntar: qual a razão do discurso filosófico dever privilegiar o discurso 

literário sobre a linguagem científica? 

 

  O desconforto dos escolares com o saber e a constatação da degradação do ambiente 

gera uma situação angustiante que, numa leitura descuidada pode surgir como relação de 

causa e efeito entre a tecnociência e a destruição da terra. A ciência e a técnica seriam assim 

as primeiras responsáveis do desequilíbrio dos ecossistemas decepcionando as grandes 

expectativas que se geraram no iluminismo cientificista. A ciência já tinha procurado fora de 

                                                 
17  Cerqueira Gonçalves, artigo Ambiente e Linguagem,  p.15. 
18  Cerqueira Gonçalves, artigo Ambiente e Linguagem,  p. 18. 
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si a explicação para a ausência da unidade do saber e a necessidade de procurar, também fora 

de si, os critérios da sua aplicação. 

  Não faltaram, na busca de explicação do prestígio da tecnociência, argumentos que a 

pretenderam incluir na plenitude da cultura, como também, não deixaram de ser alegados 

argumentos de eficácia. Mas os efeitos perversos deste critério convidam a recorrer a outros 

critérios de análise. Não se trata, apenas, de erradicar causas ou da extirpação dos sintomas, 

como se fossem mecanismos lineares. A questão surge do deslocamento dos paradigmas: os 

paradigmas da ciência não podem ser usados pela cultura. Esta tem uma vida própria como o 

dum organismo total, em que convive o passado, o presente e o futuro. A cultura emerge num 

«movimento de intencionalidade proversiva19 que lhe é inerente, em direcção ao futuro. A 

ciência é apenas uma dimensão da expressão da cultura e a ordem da ciência é que tem de ser 

analisada num horizonte da globalidade cultural que reclama a consideração fundamental da 

temporalidade. «A cultura é uma actividade de transformação da realidade», uma dinâmica de 

apuramento do sentido, elaborado num processo de universalização sempre articulado com as 

coordenadas da diferenciação e da unificação»20. A visão cientificista da cultura privilegia o 

processo de universalização, vazia e abstracta; ora o importante é a diversificação singular 

qualitativa no horizonte do devir. A formalização abstracta resultante da ciência, a ser aceite 

como tendência, reduziria a cultura a uma fatalidade determinista. Conquanto se constitua 

como processo de libertação das diferenças, aceitar esta formalização abstracta teria como 

resultado o abandono do carácter constitutivo da cultura – o seu teor anti necessitarista. 

 Mas, a ser assim, não se entende então a adesão que no mundo ocidental se verifica ao 

ideal, quase absoluto, da ciência, e mesmo encontre expressão nos ideias da existência, seja 

no domínio afectivo, seja nos hábitos do quotidiano. 

 A resposta talvez se possa encontrar no que se assume, indevidamente, como critério 

indiscutível da verdade: a universalidade da ciência. Vai surgindo, porém, na reflexão 

ocidental, a consciência do sentido convencional desta universalidade. O eixo de valor da 

universalidade vai-se deslocando para o da dimensão universal da comunidade humana. Ora, 

esta não convive bem com a universalização abstracta, pois ela, ao contrário, sente uma 

impulsão para uma universalidade concreta. A perversão consiste, nesta medida, na 

transformação desta intencionalidade fundamental da comunidade concreta, como 

participação recíproca das diferentes comunidades – na universalidade abstracta de todas as 

comunidades confundidas no «império iluminista» das pulsões afectivas, racionais e políticas. 

                                                 
19 J.Cerqueira Gonçalves, Em Louvor da Vida e da Morte, p.16. 
20 J.Cerqueira Gonçalves, Em Louvor da Vida e da Morte, p.17. 
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Vimos que, no pensamento de Cerqueira Gonçalves, o que exalta é a realização de uma 

unidade diferenciante, que se não compadece com a universalidade abstracta e vazia. Se a 

determinação necessita disto, se, em nome do ideal da ciência, são aquelas as características 

da cultura ocidental, convém então tratá-las como sintomas e não como causas. Sintomas de 

quê? Atentemos nas formas de racionalidade que, diacrónica e sincronicamente se verificaram 

na cultura ocidental, como vimos, num ponto anterior. 

 

Crise Ambiental como Crise Ética ou Crise da Ética? 

 

 É relevante notar que o processo de racionalização, desde o mito até à ciência não 

constituiu uma marcha de simplificação como pretende a atitude científica. Nesta perspectiva 

redutora o mito traduziria a interpretação mais complexa. Nesta configuração do mito é 

importante relevar uma característica que se lhe atribuí: que a racionalidade se definiria pela 

sua posição relativa ao mal identificado como a instância que excede a capacidade da razão 

humana. Identificam assim o mal com a própria irracionalidade: o mito traduzir-se-ia pela 

atitude de espanto perante esse excesso negativo – o mal. Mas nada impede de pensar que é 

possível uma outra categoria de espanto perante um excesso de realidade positivo – uma 

instância ontologicamente boa. A questão da negatividade da ontologia ocidental permanece: 

Porque é que a cultura está mais inspirada pelo excesso do mal que pelo excesso do bem? 

Cerqueira Gonçalves adianta uma explicação: a sua inclinação para a «doentia sensibilidade 

humana à sua condição da finitude», a raiva de Prometeu pela punição da ousadia de usurpar 

o fogo aos deuses. Constituindo-se a problemática do mal neste horizonte, deslocando a sua 

genealogia do mito para a filosofia e a ciência, o ponto de partida da racionalidade ocidental é 

o da erradicação do mal na irracionalidade do real múltiplo. A tarefa da cultura ocidental 

impôs-se, assim, como uma técnica da libertação do mal, pelo regresso a uma unidade 

originária coesa, tarefa essa que só a atitude científica da abolição da diversidade do real e da 

universalização do uniforme permitiria efectivar. A função da racionalidade humana, nesta 

perspectiva assumida na cultura ocidental, não é a da apreensão do real mas, antes, a remoção 

do excesso considerado excrescência maléfica. A estratégia dessa tarefa passou pelo exercício 

do conhecimento, o da filosofia e o da ciência, com origem no maniqueísmo assumido das 

categorias do mal e do bem, associadas à irracionalidade do mal assim construída. Traduz, no 

fundo, a continuidade das atitudes maniqueístas e gnosticistas. Este expediente maniqueísta, 
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na raiz da cultura ocidental, foi extremamente eficaz: o saber constituído como técnica da 

libertação do mal: 

i) A realidade, primeiro convertida em «rendilhado mental» constituindo-se a 

mente como a única fonte de racionalidade pura e transparente; 

ii) Num segundo momento, este mundo mental é transferido pela técnica para a 

categorização do pólo oposto ao espírito – a matéria que identificada com a 

mente substitui o «irritante dualismo em indiferenciado monismo». 

 

 Construído assim o mundo da natureza, mundo empírico, não passa de uma 

degradação do mundo mental. O iluminismo e o mecanicismo, «as duas estrelas da cultura 

ocidental»21 acolhem esta estratégia de aniquilação da matéria, do múltiplo e do tempo. O 

Iluminismo estreita-se num caminho de sentido único: traduz uma tentativa de extirpação das 

diferenças, construindo oposições obstinadas e dualismos antagónicos em esquemas de luta.  

 Aproximamo-nos assim, do momento, em que se vislumbra o privilégio concedido à 

literatura, para sem arredar a participação complementar e relevante das outras linguagens, 

designadamente o discurso científico, se constituir como a mediação mais adequada para dizer 

o ser. 

 Como vimos, o ser, em Cerqueira Gonçalves, é construído em acção em devir, na 

participação e cooperação com os outros entes, em inserção na instância cultural e ambiental 

da circunstância. Vimos que nenhum saber do mundo incorpora todas as racionalidades sem 

se dar conta, também, da intencionalidade da vida no mundo. O saber do mundo, isto é, da sua 

interpretação, é o da hermenêutica. Este saber não prescinde da incorporação da 

temporalidade do passado, do presente e do futuro. 

 Na clarificação desta hermenêutica, aporta o autor os conceitos, recolhidos também 

em  Paul Ricoeur, da diferença entre explicação e compreensão, que está ligada à cisão dual 

entre Ciências da Natureza e Ciências do Espírito. A compreensão insere-se no horizonte da 

hermenêutica, enquanto a explicação é a actividade própria da ciência, no desvelar  

metodológico das linearidades causa-efeito. Os horizontes da compreensão, embora não 

descurando os elementos construídos e determinados objectivamente, visam inventar sentidos 

novos «descobrindo e  organizando vivencialmente valores com os quais se vai formando 

uma obra, sempre em aberto». Em termos de protagonismos humanos, a construção do mundo 

supõe a acção, mergulhada nas opções axiológicas, que têm raízes na intencionalidade do real. 

                                                 
21 J.Cerqueira Gonçalves, Em Louvor da Vida e da Morte, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 1998, 
p.21. 
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Tanto a sabedoria e a destreza se conjugam para concretizar também estes fontes de 

racionalidade. Não é outra a metáfora de Cerqueira Gonçalves da construção do mundo dada 

também pela imagem do mundo como oficina. Nela distingue o artífice industrial dos artesãos 

e dos artistas. O artífice, enquanto possuidor duma técnica de transformação, confunde-se 

com o «homo faber»: o que luta contra a realidade – traduz-se no dualismo da luta contra a 

terra e contra os outros humanos. O artesão e o artista, pelo contrário, caracterizam-se por 

colaborar no desenvolvimento da realidade, orientando-a para as suas possibilidades, numa 

valorização global que propicie a aparição de múltiplos sentidos. Ora esta é a tarefa da 

hermenêutica, da heurística dos múltiplos sentidos, que só a consideração da linguagem 

metafórica e metonímica pode proporcionar. Esta metamorfização é o campo de excelência da 

literatura. O discurso científico, sendo também necessário, tem outro objectivo: predicar o ser 

com um sentido unívoco. É herdeiro do ser «pesado», da física de Newton. O discurso 

literário da descoberta dos novos sentidos está mais próximo da interpretação heurística das 

aporias em que se debate a física quântica contemporânea.  

Cabe agora concluir com duas observações sobre duas teses de Cerqueira Gonçalves. 

1ª Tese: O destroço ambiental e as ambiguidades da cultura do instinto da vida e da morte. 

2ª Tese: Ambiente e a sua conexão com os conceitos antagónicos de sociedade e comunidade. 

  1ª Observação. A tese central de Cerqueira Gonçalves tem como ponto de ancoragem 

ontológica um ser em devir, primariamente ser-no-mundo, aberto, porém, à experiência 

fundamental da ação num exercício de participação no desenvolvimento das possibilidades do 

real, fiel ao ímpeto do ser, para além do âmbito antropológico. Consignando uma dinâmica de 

unidade, é «uma dinâmica de unificação diferenciante»22. É, ao mesmo tempo, uma 

experiência da temporalidade e da singularização na medida em que o ser se manifesta numa 

diversidade que o singulariza no mesmo solo ontológico de comunicação. Na ação 

constitutiva, a questão do ser despede-se do seu aprisionamento secular nas malhas da 

fossilizada alternativa natureza-cultura. Não há natureza, há naturezas que se encontram no 

ser «a referência fundente e unificante». A natureza, a cultura e o esquema géneros-espécie 

são, antes, expressões do ímpeto ontológico da preservação do ser. Resultam dos vectores 

ontológicos da construção do mundo-unificação, universalização e diferenciação. A 

experiência do ser é «sempre de irradiação e de abertura, dinâmica que pode ser transmitida à 

natureza e à cultura». A acção impele à totalidade e às diferenças, realizando-se, em 

cooperação determinante, numa unidade diversificada. Que é, também, realização de 

                                                 
22  J.Cerqueira Gonçalves, Em Louvor da Vida e da Morte, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 1998, 
p.57. 
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singularidades em devir que são universalidades concretas e propiciam falar de 

universalidades regionais. Esta caracterização sumária da tese do “regresso ao ser” superando 

as do “regresso à natureza” e do “regresso à cultura”, valorizando as singularidades em 

detrimento das individualidades constitutivas da espécie, leva ao enriquecimento da vida de 

cada ente, atenuando a influência das sujeições mecanicistas. A singularização de cada um 

coopera na singularização dos outros entes. Sendo a individualidade referida à generalidade 

da espécie e a singularidade configurada como polo da universalidade do ser, também esta 

especulação arruina a dicotomia essencialíssimo/nominalismo. A raiz é o ser, não a natureza e 

as espécies. O ser em devir arruma o nominalismo. O autor confessa, porém, que as ciências e 

as escolas, nas reivindicadas autonomias das Ciências, são, antes, efeito das grandes 

propensões da cultura que, no seu perfil actual, está eivado dum forte preconceito anti-

ontológico. Restam os indícios da esperança que a escola se transforme e que se abra aos 

ímpetos vitais do ser, que mantém os recursos da libertação da «opressão anti-ontológica». 

Sendo certo que a cultura consigna vectores matriciais de manifesta determinação na 

moldagem do singular e do social, esta camada de formação estratificada no patamar do 

presente está assente em camadas mais profundas da história da acção, de praxis em que 

avultam movimentos mais duradouros da tectónica da História «em que o possível ganha 

recorrentemente estação como instância que convoca ao pensar e ao agir», «e porque a radical 

possibilidade dos entes finitos significa o movimento de cada um em direção à sua própria 

forma e também o movimento de todos para a forma do conjunto», acrescenta Barata-Moura: 

«em comunhão com um ambiente, de que, para o bem e para o mal se constituí filho e 

constructor» e, citando Cerqueira Gonçalves, concluí: «o homem é uma fundamental 

possibilidade de realizar, e só nesse exercício consuma a situação privilegiada da sua 

natureza.»23.   

2ª Observação. Notámos, na elaboração da construção do conceito “crise ambiental” em 

Cerqueira Gonçalves, a preocupação de, ao salientar, a especificidade humana na intervenção 

ambiental, enquanto ser, afastar-se, quer da antropomorfização da natureza, quer da 

naturalização da vida humana. Isto significa abandonar os privilégios ditados por uma ética 

antropologista, denunciando as ideias de unicidade e de monopólio do poder. Constatando-se 

um movimento pendular entre posições antropocentritas e reacções anti-humanistas e anti-

personalistas, considera necessário distinguir humanismo e personalismo. Se humanismo e 

naturalismo se contrastam ou se opõem, enquanto demarcados pelo horizonte da espécie 

                                                 
23 Poiética do Mundo, Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Edições Colibri, 2001, p.43 e 44.  
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humana e da natureza, o personalismo é referido à pessoa integrada na referência ao ser, não 

ao individuo indiferenciado pertencente ao conjunto espécie. A universalização do ser 

humano à instância do ser implica a sobreposição da comunidade dos seres à sociedade dos 

indivíduos. O modelo comunitário, em que cada ser humano participa na manifestação do ser, 

difere do modelo da sociedade dos indivíduos-dos-cidadãos-entes estandardizados com 

dimensão reduzida e desconsiderada da sua existência pessoal. Neste vazio das diferenças 

qualitativas, o individualismo arma-se de prerrogativas de tiranias sustentadas no privilégio da 

universalização abstracta dos indivíduos-atómos com vestes de apenas cidadão num colectivo 

numérico que abomina a construção da unidade diferenciada exigida pelo desenvolvimento 

dos vectores de qualquer comunidade que respeite as singularidades participantes. É a este 

predomínio das culturas individualistas contrastantes com os movimentos comunitários 

respeitadores das singularidades pessoais que Cerqueira Gonçalves aponta a responsabilidade 

pelos grandes desequilíbrios ambientais, designadamente, a vida nas mega-metrópoles. É 

necessário e urgente uma forma de vida diferente, de cariz comunitário, integrante das acções 

singulares não dominadas por acções de teor individualista.  

Como é que o Homem pode escutar a linguagem da Natureza? Responde o filósofo 

empirista David Hume na sua obra “Tratado da Natureza Humana”. Importa já sublinhar o 

enfoque na necessidade do discurso da imaginação criar, pela eloquência, no espaço público, 

a intensificação da paixão pela Justiça, louvando e censurando.  

 

 

 

 

 

 

  


