
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACAO: RESGATE DIALÓGICO-AMBIENTAL DESDE UMA POSTURA 
HERMENÊUTICA 

 
 

       *Marcelo L. Pelizzoli1  
 

Resumo: 
 
Abordo uma perspicaz contribuição da Hermenêutica para a Educação partindo 
de uma crítica ético-epistemológica dos paradigmas dicotômicos das Ciências 
Naturais/Ciências Humanas; encontro o conceito de resgate dialógico-ambiental 
e a exemplaridade da abordagem histórica do “objeto Natureza” para demonstrar 
a ruptura em jogo; finalizo com análises conceituais e pedagógicas 
encaminhando a postura do educador dentro do âmbito de valores não 
dicotômicos e relação “ecoética” de conhecimento. 

 
 
Preliminar 
  
      Este artigo tem quatro partes e começa com uma análise do prisma de conhecimento e de 

“constituição de mundo” do que se chama a “visão cartesiana” vinda da modernidade, associada 

a uma sociedade e educação “para o progresso” e suas implicações; então, entra-se propriamente 

na perspectiva hermenêutica, aplicada ao modo como concebemos e nos relacionamos com o 

ambiente, e remetida a algumas proposições a partir de Gadamer, as quais podem ser frutíferas 

para uma racionalidade (eco)ética; e, enfim, reflete mais diretamente a aplicação desta 

perspectiva histórica na Educação. 



      Sempre com um olhar hermenêutico, podemos começar a fazer perguntas: em que implica a 

hegemonia do paradigma epistemológico da ciência moderna - como se vê na sua cosmovisão 

cartesiano-baconiana-galileana da Revolução Científica ?2 Não terão inserido um sentido de 

fundo reducionista e excludente, aplicado às metodologias das várias disciplinas e perpassando a 

ênfase (axiomas, princípios, bases...) do saber em geral ?  E quanto aos currículos e abordagens 

da Educação ? Que problemas, em nível sócio-político e de (a)historicidade, os paradigmas de 

conhecimento da modernidade têm apresentado ? O que eles têm a ver hoje com a crise 

“socioambiental” ? Como, se é o caso, resgatar a sabedoria, dentro de um trabalho teórico-

conceitual e geração de novos valores, nas práticas pedagógicas ? 

 

 
I - O paradigma “cartesiano objetificador” 
 
 
      É desde este prisma, relativo ao estatuto do saber técnico-científico moderno, que se centram 

investigações filosóficas, epistemológicas e críticas de tonalidade hermenêutica referentes aos 

procedimentos questionáveis da civilização tecno-industrial. Torna-se infrutífero repensar o 

saber, a ética e a Educação (“socioambiental”) sem revisitar os fundamentos do pensamento 

científico moderno e a motivação de seus modos de conhecimento, inatacáveis anteriormente. É a 

partir de contradições históricas e éticas reais, em meio às crises de paradigmas que entram na 

contemporaneidade, que se organizam as críticas, como resposta e positividade às mudanças do 

tempo. 

      Fazendo uma “arqueologia” das posturas questionáveis, se encontra o que apontamos em 

mais de um momento como “atitude objetificadora do ambiente”,  espelhada na supremacia da 

razão instrumental, ou como pensamento unilateral do hegemônico (império do Mesmo sobre o 

Outro). Essa forma de inteligência, tal como a ave fênix renascente, tende a posicionar sempre de 

novo a racionalidade ocidental como dominação - diante da natureza e do outro; torna-se um 

princípio absoluto, recriador de uma segunda natureza, cada vez mais tecnológico-artificial. O 
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grande salto deste empossamento do homem como senhor da Natureza e reprodutor de seus 

organismos - em escalas mecânico-tecnológicas, inclusive genéticas - pode ser acompanhado nos 

frutos do chamado “cartesianismo epistemológico” vindo da Revolução Científica, ponto crucial 

da lógica e da práxis reorganizadora e reapropriadora nas Ciências Naturais/Ciências humanas, e 

então da tecnologia, e assim da produção e economia, até chegar aos estilos de vida e consumo. 

      Nesta virada tem papel central o estabelecimento de padrões de apreensão da Vida não mais 

qualitativos, mas quantitativos; a linguagem matemática e as relações numéricas reordenam a 

visão de mundo (“a natureza está escrita em linguagem matemática” - Galileu). Este, torna-se 

um modelo concebido por uma “lógica que pressupõe a redução de todos os fenômenos naturais a 

relações matemáticas”, a passar pela decomposição analítica investigadora e recriadora. O que se 

configura, bem demonstrado por H. G. Flickinger a partir da postura da Hermenêutica, é um 

instrumental de interferência na ordem autônoma da natureza de base reducionista, o qual 

proporcionará uma relação objetificante e não mais "viva" com o real. Onde estão agora, 

perguntava R.D. Laing, as cores, cheiros, sabores, intuições, tradições, sensibilidades, o "mundo 

da vida"  ?   Como reafirma Mauro Grün, seguindo H.G. Flickinger, "a reprodução desta 

trajetória que vai do orgânico ao mecânico, ao nível da teoria do conhecimento, representa a 

perda do "orgânico" enquanto objeto de conhecimento. A conseqüência disto é que o conceito de 

vida é expulso da ciência. O paradigma mecanicista é incapaz de dar conta da vida enquanto 

processualidade"3.  

      A própria filosofia cartesiana é sintomática. Em sua meditação solipsista, Destartes tem uma 

"experiência mística iluminadora: o fato de a estrutura do universo ser matemática e lógica" 

(Bronowski & Mazlich, 232). Mais além das abordagens anteriores onde a Natureza resguarda 

sempre motivações internas, finalidades, relações existenciais - algo muito mais sutil do que 

qualquer descrição exata possa trazer  - Descartes "punha a concepção da natureza como um 

mecanismo, em que cada parte segue fórmulas exatas e lógicas" (idem, 234).   As concepções 

trazidas por Descartes e F. Bacon e pelos mentores da Revolução Científica, transformaram de 

fato uma visão milenar de mundo, onde a ênfase estava na vivência das pessoas em suas 

comunidades autônomas, em interação com os fenômenos naturais, por relações orgânicas com o 
                                                           
3 Grün,  27. Continuando, "segundo Galileu, os cientistas deveriam se restringir aos corpos materiais - 
formas, quantidades e movimento. A conseqüência disto é a perda da sensibilidade estética, dos valores 
e da ética". Galileu já não estava dentro da natureza, mas do lado de fora dela. Ele havia se tornado um 



mundo. A ciência de outrora tendia à uma sabedoria como compreensão da ordem natural e a 

vida em harmonia com ela (cf. Capra (1988), 51). A epistemologia moderna não questionou a 

dicotomia ciência versus sabedoria. A “Nova Ciência” abala as propriedades "subjetivas", 

estéticas, espirituais. O conhecimento será objetivo na medida em que domina e controla mais 

natureza e mais se afasta do primitivo e selvagem.  A Ciência e a própria Educação 

institucionalizada instrumentalizam um “antropocentrismo” instrumentalizante, um ethos anti-

ecológico e que, por conseguinte, mina o próprio Humanismo4. 

      Neste sentido, por um lado, ainda estamos nas mãos da ciência moderna e da tecnologia, as 

quais precisam reincorporar o caráter humano dos valores, o nível ético, estético e a problemática 

social. Como afirma Hoesle, criticando a racionalidade científica: "A dissolução dos valores pela 

absolutização da racionalidade contemporânea é certamente uma das causas da crise ecológica, 

que, entrementes, ameaça não só a natureza exterior do homem, mas também a própria natureza 

interior do homem, e que tem, assim, causas espirituais profundamente enraizadas."5 Se  

acirrarmos a situação é possível que, como diz Bornheim, a "técnica se torna até mesmo 

numinosa: ela pode salvar, mas representa o perigo... esconde em seu bojo o perigo da destruição. 

De certo modo, é ela que passa a dominar e a decidir, revelando nisto uma margem de 

irracionalidade surpreendente, que a aproxima do incontrolável"6. 

      Entrementes, não se trata de colocar todo o peso da questão no procedimento científico, mas 

antes trabalhar a dicotomização entre técnica e valores na própria prática e organização civil - 

educacional, ético-institucional. Por conseguinte, no entrecruzamento das duas instâncias não se 

pode passar ao largo do modelo que se conjuga material e economicamente em tal processo, 

espraiando-se em todos os níveis da sociedade, que é a forma capitalista neoliberal da Economia 

centralizadora e a permanência de seu status quo.7  
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Correntes da ética ambiental, no prelo. 



 

* * * 

      Já o novo paradigma que desponta pode ser chamado de dialógico, visando a recuperar a 

noção de interação efetiva (observador/observado, vivo/não-vivo, Eu/Outro) com o que se chama 

de “real”, e com o “ambiente”; sua força institucional ainda é menor que a do 

cartesianismo/reducionismo, do que o status quo, mas sua visão de ambiente ético-integradora, 

das inter-relações e da (auto)produtividade da vida como criação contínua tem se afirmado cada 

vez mais.  

      No nosso entendimento de Educação, na conformação do paradigma dialógico-ambiental, a 

saber, aplicado a uma pedagogia da Terra como diz M. Gadotti, não pode se tratar apenas de 

remeter as partes (analítico) ao todo (sintético) -, numa inversão simples, ou de uma “volta à 

natureza”, mas de priorizar a inter-relação (com contexto e história) e o equilíbrio dinâmico entre 

“identidade” e “alteridade”, ordem e desordem,  antigo e novo, um modo dialético de 

conhecimento e relação, e como contínua auscultação (dialogação) e respeito para com a(s) 

realidade(s) em suas várias abordagens. O papel da singularidade de cada um não deixa de ser 

essencial aí. Esta configuração, não estaria a revelar que a ética, como aquela que aponta para o 

respeito a todas as formas de vida, dialogal-integradora, não é apenas uma interface, mas o 

fundamento e sentido primeiro ?  

      Numa perspectiva hermenêutica, trata-se de recuperar práticas e saberes “soterrados” pela 

sociedade industrial-tecnológica moderna. Por exemplo: a produção da agricultura familiar, ou 

das comunidades indígenas, que não são apenas coletoras, mas trabalham uma agricultura 

sustentável. Ou então quando projetos e práticas em Educação Ambiental operam com a 

recuperação de histórias, situações e materiais de determinadas culturas locais que estão sendo 

sufocadas, e assim interagindo e projetando modelos e estilos novos de vida. É neste sentido que 

a abordagem dialógico-ecológica encaminha eminentemente uma reviravolta e um resgate 

contextual, histórico e que traz a experimentação e a observação de uma forma equilibrada, 

respeitando o que se constitui como “mundo da vida” e como sabedoria humana. 

 



II – Hermenêutica – interpretação e relação compreensiva entre seres humanos e com o 
ambiente8 
  

      Em contrapartida à separação Sujeito-Objeto, a compreensão hermenêutica deve-se à 

inserção do homem no horizonte da história e da linguagem, que, por princípio, não podem ser 

dominados. (...) As perguntas abririam o espaço no qual a experiência pode revelar sentido; 

experiência esta que, em última instância, expõe o sujeito a si mesmo.9 

 

      A hermenêutica implica em que, antes de obter uma explicação das coisas, que é a base do 

procedimento científico moderno, ou seja, definindo-as como um objeto palpável, em nome do 

rigor lógico do “de-finir” objetivo, trata-se de compreender, trata-se de outra aproximação à 

realidade, tomada como algo diferente, mas relevando o saber constituído  e as tradições. Implica, 

portanto, não num modo fraco do conhecer, mas numa abordagem que sabe que a penetração 

direta do “real”, do “objeto”, é sempre permeada de interpretações por parte do sujeito; e sabe 

que é necessário fazer vários rodeios, desvios e resgates de elementos que aparentemente não 

teriam  importância ou mesmo que passam ocultos, pois o “objeto” envolve uma rede viva e não 

dita. Isto é necessário porque o procedimento cartesiano e baconiano são sempre reducionistas; 

eles restringem elementos que não cabem nos limites da explicação acabada, da teoria e então da 

experimentação laboratorial - sob condições determinadas que obrigam a natureza a dobrar-se, 

como matéria inerte em geral. 

      Por aqui, vemos que nossa inteligência nunca tem um acesso direto às coisas, puro; e isso é 

uma questão relativa ao modo como conhecemos e formulamos a(s) “realidade(s)”, uma questão 

epistemológica, pela qual deve passar todo saber que não quer ser apenas dicotômico e 

cartesiano. O interpretar, apesar de fazer parte de nosso dia-a-dia, não é mero subjetivismo e 

intuicionismo, mas envolve um “fenômeno complexo e universal. ...voz que devemos ouvir e 

compreender. ...a compreensão é simultaneamente um fenômeno epistemológico e ontológico” - 

ou seja, diz da existência humana e de seu sentido que vai sendo construído no mundo. A 

compreensão “tem que se enraizar em modos de compreensão mais latos e primordiais que têm a 
                                                           
8 Este tópico inspira-se em boa parte na obra Hermenêutica, de Richard E. Palmer (Ed. 70). Lembremos 
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em voz alta, traduzir, transmutar uma mensagem cifrada; remonta ao deus-mensageiro Hermes, criador 
da linguagem e da escrita. Aponta assim para o processo de tornar algo compreensível, envolvendo 
sempre uma forma de linguagem aproximadora e não definitiva. 



ver com o nosso próprio ser-no-mundo.  ...é um encontro histórico que apela para a experiência 

pessoal de quem está no mundo. (Palmer, 21, grifo meu) 

      O fato de que vivamos num mundo de e como linguagem, rico em modos de significar, e que 

o encontro com as diferenças traz consigo formas diversas de cultura e de viver, mostra o quando 

esse fenômeno é primordial. “A linguagem molda a visão do homem e o seu pensamento – 

simultaneamente a concepção que ele tem de si e do mundo.” (Idem) E essa linguagem revela 

nossa forma de relação com as coisas; é por isto que consideramos fundamental refletir sobre os 

(pre)conceitos e expressões que as pessoas utilizam, relativos à Natureza e Ambiente, Ética e 

Educação, Sujeito e Outro, e ver como eles se modificaram, o que exprimem originalmente, 

como podem ser mudados ou então resgatados, num trabalho com os discursos, com as práticas 

pedagógicas e com as teorias diversas. 

 

  

A crítica de Gadamer à visão de conhecimento moderna 

 

      É Gadamer principalmente que levanta “o problema filosófico de desenvolver uma nova 

ontologia do evento da compreensão”, a saber, apontando que o conhecimento se liga aos 

elementos de interesse existencial, social, histórico e da cultura/linguagem dos povos. Neste 

sentido, temos aí uma crítica do método chamado científico (em geral “cartesiano”), e que de fato 

não seria o caminho para a verdade como tal. “A verdade zomba do homem metódico”. 

Hermenêutica, portanto, designa primeiramente “o movimento básico da existência humana, 

constituído pela sua finitude e historicidade, por conseguinte abrangendo a globalidade da sua 

experiência no mundo... O movimento de compreensão é englobante e universal”10 

      É por isto que Gadamer vai adotar como primeiro exemplo hermenêutico a experiência da 

obra de arte, na medida em que ela, não se esgotando apenas no “horizonte subjetivo de 

interpretação”, não se esgota também na racionalidade científica, e, apesar disso, tem ou faz um 

sentido - nos atinge. Ela não pode ser também captada ou produzida de igual modo pela 

tecnologia dos moldes da modernidade.  
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      Quando nos deparamos com a arte e, enfatizo, com a Natureza, surge a possibilidade do 

alargamento “dos horizontes do nosso próprio mundo e da nossa autocompreensão, de modo a 

vermos o mundo ‘a uma nova luz’ – como se fosse a primeira vez”11. Somos colocados em 

questão pela alteridade (sua diferença viva...) da Natureza e da obra de arte; ela nos intriga, nos 

fascina também, nos pergunta sempre, nos leva a uma experiência mais inteira e uma visão mais 

global, que nos inclui como seres humanos relacionais; daí que, de igual modo, é sempre um 

ensinamento. Na verdadeira compreensão da natureza e da arte, o conhecimento não advém 

apenas do esquadrinhamento analítico, do corte e divisão metódica em “objetos” calculáveis, mas 

desta abertura ao ensinamento, à escuta e ao diálogo, onde se dá, naturalmente, uma abordagem 

ética.  

      O hermeneuta vai, por conseguinte, olhar para o passado, de antes da Revolução Científica, e 

constatar que nossa tradição vem de uma visão de conhecimento menos dominadora e mais 

dialética, com o sujeito deixando-se admirar e impressionar mais pela Natureza, pela arte, pelo 

ser das coisas, a que só uma experiência existencial e concreta (com o “Outro”) pode 

“compreender”. Uma visão dialética é eminentemente dialogal, ouve a Natureza e a Cultura, 

interage cautelosamente. Se a verdade da Ciência é interessada, levando sempre à solidão (ego 

cogito) daquele que domina a natureza e os outros como objeto de conhecimento, a verdade 

dialético-hermenêutica é plural, aberta ao outro (mesmo o passado), não reducionista, relevando 

sempre aquilo que fica fora dos limites da razão instrumental do “progresso”. Neste sentido, é 

uma posição próxima à postura de defesa do Outro contra a hegemonização violenta do Mesmo, 

como aponta o filósofo E. Levinas12.  

      No método reducionista, o tema a investigar “orienta, controla e manipula a realidade, o 

“objeto”; na dialética, é o tema que levanta as questões a que irá responder. ...aquele que 

interroga descobre-se como sendo o ser que é interrogado pelo tema”, pela coisa real, o que leva 

sempre à auto-reflexão. É por isso que no método tecnicista impera o “esquema sujeito-objeto”, a 

noção de causa-efeito linear e dura (simplificadora), onde o próprio sujeito “torna-se agora 

objeto” (Cf. Palmer,170) 

                                                           
11 Palmer, 172. Observe-se que escrevo Natureza com maiúscula para indicar que esse não é um 
conceito simples, mas complexo, mutável conforme a história e as situações, dado a vários usos, tanto 
objetificadores quando humano-vitais e inclusive elementos míticos. 
12 Cf. o artigo Ética da alteridade, de P. Pivatto, in: Correntes da ética contemporânea, VVAA, Vozes, 
2000. 



      O “mundo da vida”, da sabedoria acumulada, dos saberes antigos, da experiência produtiva, 

do lidar com as pessoas como “humanos”, nas culturas diversas, estes elementos “abertos”, são 

não apenas uma fonte de conhecimento preciosa, mas condição inseparável do conhecimento 

científico e das tecnologias, que devem respeitar os chamados saberes sustentáveis em primeiro 

lugar. Assim, é fundamental considerarmos o nosso mundo da tecnologia e do american way of 

life hoje como uma possibilidade de mundo entre tantas outras que já ocorreram e que poderão 

ocorrer. O “mundo da vida” não se acaba simplesmente porque robôs e computadores inteligentes 

e a tecnologia de controle total surge; ele é ponto de partida e contém elementos de alteridade 

(singularidades humanas e da Natureza...) que não se dobram à objetificação da Vida. 

      Não se trata, contudo, de uma mera volta ao passado contra o conhecimento atual; não 

podemos ter nunca o entendimento do passado como tal; porém, devemos considerar os 

elementos da tradição que estão sempre em jogo quando nos relacionamos e conhecemos. Não se 

trata de acabar com os pressupostos, pois eles não são elimináveis, mas sim iluminar a sua 

participação e torná-la produtiva. Para a hermenêutica, o significado de uma experiência liga-se à 

“tradição da interpretação” sobre a qual estamos assentados, assim como as “possibilidades 

futuras que se nos abrem”;  tal tradição “é produto de relações, é o horizonte no interior do qual 

pensamos. (...) A autocompreensão não é uma consciência que flutua livremente...; é uma 

compreensão que já se situa na história e na tradição, e apenas pode compreender o passado 

alargando o seu horizonte” de modo a englobar aquilo que se apresenta13. É claro que ocorrem 

também os preconceitos negativos, que devem ser humanamente aceitos porém confrontados - 

para ver se não nos aprisionam ou tornam nosso pensamento “ideologizado”. 

 

  

Modos de relação e a experiência da sabedoria 

 

      À lembrança de M. Buber, Gadamer fala em três tipos de relação Eu-Tu, tentando explicar a 

força da consciência histórica que nos habita, e o que nos serve também para pensar a relação 

com o Outro e a pedagogia dialógico-ambiental.  

      Na primeira forma de relação, o Tu é um objeto dentro de um campo de conhecimento 

objetivo, e algo que tem um uso determinado para meus fins. As coisas, o Saber, “torna-se então 



um objeto separado de nós... (...). Uma “objetividade” destas, orientada para o método, domina 

nas ciências naturais e também nas ciências sociais, exceto onde a fenomenologia se faz sentir”. 

(Palmer, 194-195) 

      Na segunda forma de experimentar e compreender o Tu, ele é visto dentro de uma “projeção 

reflexiva”, é encarado como uma pessoa, “mas Gadamer mostra que esta relação ‘pessoal’ pode 

ainda manter-se prisioneira do Eu, sendo de fato uma relação entre o Eu e um Tu reflexivamente 

construído”. É uma relação guiada pela consciência dominadora, partindo da interioridade do Eu 

(do Mesmo); aí, por conseguinte, “há sempre a possibilidade de que cada parceiro da relação 

possa vencer a atividade reflexiva do outro.”14  

      A terceira forma de relação “caracteriza-se por uma autêntica abertura ao Tu. É a relação 

que não projeta o significado a partir do eu mas que tem uma abertura que ‘permite’ que algo seja 

dito...”; aqui, nos posicionamos de modo que o outro tenha face, nos reclame. “A pessoa ‘que 

teve a experiência’ não só não tem um conhecimento meramente objetificado ‘como tem uma 

experiência’ não objetificável que a amadureceu e a fez aberta à tradição e ao passado”, ao Outro 

e à Natureza viva. (Idem, 196) Aqui, sabe-se melhor lidar com a realidade; aprendeu-se o valor 

de lidar eticamente com as pessoas, na autenticidade e atitude de não-dominação (não-violência); 

indica sabedoria. 

      Nesta questão, deve-se enfatizar que, não poucas vezes, a experiência “lembra a dor do 

crescimento e uma nova compreensão. (...) A negatividade e a desilusão são partes integrantes da 

experiência, pois parece haver, no interior da natureza histórica do homem, um momento de 

negatividade que é revelado na natureza da experiência. ‘Toda experiência merecedora desse 

nome, contraria a expectativa’”. Gadamer aponta ainda que “a experiência é experiência da 

finitude”; no seu significado mais íntimo, ela “ensina-nos a conhecer que não somos senhores do 

tempo. O homem ‘experiente’ é aquele que conhece os limites de toda antecipação, a insegurança 

de todos os planos humanos. No entanto, tal fato não o torna rígido e dogmático, antes o abre a 

novas experiências”15.   

                                                                                                                                                                                            
13 Cf. Palmer, 186. Ainda: “A compreensão inclui sempre uma aplicação ao presente.”  (Gadamer). 
14 Idem. “A alteridade do outro e o passado do passado apenas são conhecidos do mesmo modo que o 
Eu conhece o Tu – através da reflexão. Ao pretender reconhecer o outro em todo o seu condicionalismo, 
ao pretender ser objetivo, aquele que conhece pretende realmente dominar.” (Idem, 195) 
15 Idem, 199. “Não somos tanto pessoas que conhecem como pessoas que experimentam; o encontro 
não é chegar conceptualmente a algo, antes é um evento em que um mundo se nos abre.” (idem, 211) 



      Nesta perspectiva de experiência, há sempre uma atitude de curiosidade, e uma estrutura de 

interrogação, a estrutura ontológica essencial para a hermenêutica que é a da pergunta. A 

interpretação/compreensão aqui, calcada no dialética/diálogo ao modo como já se dava por 

exemplo em Sócrates, traz a postura da abertura ao que eu não sei, ao que não pode ser 

dominado; no verdadeiro diálogo, não tento apenas impor o meu pensamento, não “forjo a 

natureza a dar respostas” como em Bacon; não “maquinizo” e desqualifico o outro como em 

Descartes. “Um diálogo não tenta derrotar a outra pessoa, antes testa as suas afirmações à luz do 

próprio tema.”16 A atitude de observação para com a Natureza é essencial, implicando então no 

respeito às formas de vida, numa linguagem interagindo com manutenção/construção de cultura, 

socialização e harmonia possível, conhecimento para a vida17.  

      Nós pertencemos a uma cultura, a um mundo, a uma tradição, e também a uma série de 

interações com os processos e ambientes que chamamos de Natureza. Ou seja, nada escapa a 

isso; não é possível ocultar o que produzimos e descartamos, bem como a nossa visão de ser 

humano e de mundo (de relação), que se refletem na concretude do dia-a-dia. 

 

 

III - Um resgate hermenêutico de concepções da Natureza18 

 
Primeiro: observa-se a suspensão da perspectiva dominadora do sujeito conhecedor em 
relação ao objeto de pesquisa através da estrutura autoreflexiva e autocorretora da 
postura subjetiva; segundo: a compreensão hermenêutica deve ser considerada como 
processo de configuração de sentido à base da interação do Sujeito com o horizonte 
constituído pelo ambiente histórico e da linguagem...  (Flickinger (1994), 41) 
  

      É preciso demarcar aqui que nesta concepção, onde o conceito de Natureza é chamado em seu 

histórico, a vinda da ética e da pedagogia dialógico-ambiental necessariamente passa pela 

reorganização da epistemologia, dos processos-raiz do Saber e das ciências. Segue-se que 

devemos retomar e rastrear os modus das teorias do conhecimento quanto a seus métodos, 

                                                           
16 Gadamer, apud Palmer, 202. “Para testar as afirmações do outro não devemos tentar enfraquecê-las, 
antes devemos procurar torná-las cada vez mais fortes, ou seja, encontrar no próprio tema a sua 
verdadeira força.” (Idem) 
17 Importa pois a  “compreensão partilhada pelas pessoas”, sendo que é a linguagem que possibilita esse 
fato. Ela é intransponível; assim como o mundo natural na relação com o mundo que criamos (e 
interpretamos) e com nosso “ser-no-mundo” (modos existenciais de ser). “O mundo é uma base comum 
que toda a gente reconhece, que une todos aqueles que nele comunicam.” (Palmer, 208) 
18 Este tópico se deve muito às classes de Hans Georg Flickinger no doutorado em Filosofia da PUCRS. 



axiomas, “objetos” (o que implica em abordagens da “natureza”). Em primeiro lugar o das 

ciências naturais que despontaram no cenário e sustentam a tecnociência e a produção. É 

justamente aqui que o papel esclarecedor, crítico e reconstrutivo de críticas filosóficas da 

Natureza, do ambiente e da Ciência tornam-se imprescindíveis, dentro de epistemologias não 

cartesianas e de temas éticos. 

      Como vimos, chama a atenção nas ciências da natureza,  inerente ao seu modo de conhecer os 

“objetos”, a necessidade de excluir, para o sucesso da investigação redutora e analítica, o 

contexto amplo de onde provém a “substância”, o “princípio”, a “energia”, a “força”, a “matéria” 

etc., em suas mais diversas interações. Já no Novum Organum de F. Bacon, percebe-se 

claramente a exigência, feita ao investigador, de forçar a natureza a dar respostas adequadas às 

suas investidas, suas precondições e intenções de transformação. 

      Na abordagem e resgate compreensivo-hermenêutico, esta redução é altamente questionada 

ab initio, sem precisar considerar que o homem viveu algum dia em harmonia plena com a 

Natureza, ao menos do modo naturalístico ou mesmo espiritual-holístico como tem sido 

apregoado. Sob esta luz, devemos retomar conceitos principais ligados a temática em jogo. A 

palavra Natureza vem do latim (nasci, nascor), e designa o nascer, crescer, ser criado; é uma 

visão processual da vida.  Conhecer a natureza é relacionar-se à sua gênese e seu processo de 

nascer/crescer. A palavra grega que é evocada aí é Physis, significando a natureza como um todo, 

incluindo os aspectos humanos; daí a palavra “física”, e onde phy significa “germinar”. Ou seja, 

novamente, o sentido de Natureza como brotar, bem diferente das noções modernas que a tomam 

como elemento permanente, substância material, puro objeto. Surpreendentemente, essa noção 

antiga – presente também no movimento do Romantismo - inclui aspectos da Natureza como 

“destruidora”, ou como morte: como as catástrofes naturais, a vida selvagem, maremotos, vulcões 

etc., lado que depois se tentou esquecer.  A Natureza era encarada pelos antigos como algo 

dinâmico. Já o nosso conceito de “realidade” tendeu à fixidez, perdeu a conotação de dinamismo, 

de fluxo, de dinâmica de forças.   

      Na questão conceitual, podemos retomar criticamente palavras relativas às conotações que 

temos, com perspectiva dicotômica, da relação entre ser humano e natureza, exemplos: 

Naturalmente, natureza de uma coisa (essência), sobrenatural/natural, in natura, 

natural\artificial, ao natural, desnaturado, natureza má e boa, natureza morta.   



      O que temos aí ? Idéias como de pureza, algo orgânico (vivo), original, a mãe, a instância 

sagrada, o substancial, a generosa, elemento físico, o ilimitado, a simplicidade, cosmos/ordem. E 

a natureza ameaçadora ?  E o elemento inabarcável de alteridade ? Na verdade, a idéia de 

natureza é perpassada até hoje com elementos de nossas expectativas, em especial as de cunho 

emocional e do Mito - do original, do sagrado.  

      Assim, pois, "naturalmente" serve para a pessoa que está adequada ao ambiente natural. Seria 

a natureza que ditaria a norma do comportamento; há uma lógica do processo natural, um ritmo  a 

ser seguido, idéia que se origina da observação da seqüência da natureza, dos planetas; o homem 

que se comporta naturalmente está adequado à natureza.  

      Natural/artificial: surge a partir da critica grega. A tecne (daí “técnica”) grega não era 

separada dos processos da natureza. Para Aristóteles, a tecne (arte) imita (mimesis) a natureza. A 

ciência da natureza devia adaptar-se à estrutura da natureza. Assim também em Platão, onde a 

polis deve imitar o cosmos. Já na Revolução Científica, com Kepler por exemplo, a tecne 

produziu uma segunda natureza; abriu-se um mundo novo com a luneta ! Então, hoje, a Natureza 

tornou-se o produto de uma tecne; sua (re)construção tornou-se técnica. É por isso que 

precisamos "reconstruir" a natureza e pensar o que significa recuperar o natural. 

      Natureza boa/má: o que é? Pode haver no mundo natural, de fato, um julgamento moral ?  

Esse julgamento de valor não alcançaria a natureza em si, com sua dinâmica e sua alteridade, 

seus mistérios. 

      Natureza morta: Vem de uma idéia oposta à idéia de devir da natureza,  idéia de Physis, de 

vida. A Physis é um processo contínuo de nascer e morrer. 

 

 * Agora, podemos já dar alguns exemplos da “objetificação cartesiana” e tecnológica 

ocorrida sobre o “objeto-natureza”, a partir de áreas diversas de conhecimento: 

 

      Exemplo em Biologia: Esta em determinado momento precisou de um objeto definido; mas, 

como fazer experimentações com a vida, a imensa vida natural ?? Precisou-se aí de uma 

delimitação e de informações a partir do objeto da biologia. Daí a necessidade de sistemas, de 

conjuntos que apreendem, explicam e definem. Precisou-se de um procedimento metodológico; 

este isolou portanto o elemento, da flora ou fauna,  a ser pesquisado. Um determinado conjunto 

de plantas vai para o laboratório, sob certas condições, sofrendo a abordagem indutiva, tornando-



se um experimento pronto a responder, enquanto objeto pesquisado, às demandas do 

investigador. Ali, busca-se o seu comportamento desde determinadas situações, sob mudanças 

controladas e previsíveis, num ambiente artificial. É evidente que ali não há propriamente 

"Natureza"; há antes uma objetificação da mesma, ou seja, de sua abordagem através do 

experimento; o processo natural é paralisado e aprisionado. Neste sentido, a química toma aí o 

papel central. 

      Exemplo em psicologia infantil: colocar crianças num grupo, pesquisar as suas interações, 

fazer as experiências devidas e tirar conclusões para fins institucionais (exemplo: “aluno 

problema”, “deficiência”). Não obstante, há um problema maior: como levar em conta a relação 

imprimida já na criação familiar e outras relações “extras” deste indivíduo ? Como ter 

abrangência para analisar os padrões de comportamento ? 

      Já no exemplo da psicanálise de Freud (descontando seu lado cartesiano influenciado pelo 

modelo científico do século XIX), com a teoria do inconsciente, a natureza subsumida através 

desse acesso (método cartesiano) racionalista instrumental, mesmo assim não pode nunca ser 

definitivamente dominada, como uma “cura” por um remédio químico. Pelo contrário, ela 

reaparece, pois habita o humano in profundis, nos momentos menos esperados, até nos 

sonhos/pesadelos, instintos e outras relações corporais-ambientais. A psicanálise, pela questão do 

inconsciente, não segue a lógica temporal imposta pelo Eu, na linha de tempo sincrônico, 

utilitário e progressivo. O inconsciente (re)apresenta-se, como epifenômeno, de fora da lógica 

imposta pelo homem. Aparece nos contextos onde o significado não se enquadra na corrente de 

significados atuais. Daí que é impossível falar em “conhecer o inconsciente”; se isso fosse 

possível, seria um bom exemplo da vontade de que a natureza em seus aspectos dinâmicos seja 

completamente dominada. Mas sua pulsividade está fora do tempo cronológico e da 

representação da consciência racional. Aqui se remete de novo a fazer outras experiências, que 

vão além do Ego. O conhecimento aqui não pode ser apenas dominador, como quem capta e isola 

e então elimina um vírus que causaria uma doença. A doença “seríamos nós”, ou melhor, a 

doença faz parte do equilíbrio dinâmico, ela tem sua lógica sempre maior que nosso pensamento 

simplificador. Certamente que é uma ameaça ao sujeito forte da autonomia, ao modelo do herói e 

semi-deus ventilado hoje. 

 

* * * 



 

      A virada epistemológica, na época moderna, toma a natureza como objeto investigado a 

partir de um instrumental cada vez mais sofisticado para a apropriação da natureza pelas ciências. 

Negligencia-se assim os aspectos mais orgânicos/integrais e vivos da relação com a natureza19. 

Qual é o problema então?  São as conseqüências necessárias dessa postura epistemológica. O 

sujeito racional torna-se a instância fundamentadora de todo conhecimento, e ele garante a sua 

autonomia pela transformação do conteúdo do conhecimento em objeto (a natureza).  Em 

Descartes, o espírito (res cogitans – coisa pensante) é único e inteiro; as coisas materiais (res 

extensa – coisa material) pelo contrário, são divisíveis, por mim. O espírito (o cogito (penso) em 

seu sum (sou)) é assim diferente e separado de todas as coisas. O espírito é uno, fundamento 

inconcuso, sem concorrência. O acesso à natureza dá-se unicamente através de sua divisibilidade. 

Está dado novamente o processo de objetificação, como conseqüência da objetividade imprimida 

nas coisas, e no próprio eu. Configura-se uma grande cisão (S – O), fundamentada em nome do 

progresso científico e tecnológico. Descartes também dividiu o universo numa parte física e 

numa parte moral, antes inseparáveis. No Discours de la méthode, baseado em suas experiências, 

descreve o projeto da ciência: “elas me mostraram que se pode chegar a conhecimentos muito 

úteis à vida; e que, em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, é possível 

encontrarmos uma filosofia prática (físico-matemática, MLP) pela qual, conhecendo a força e a 

ação do fogo, da água, do ar, das estrelas, dos céus... tornamo-nos dessa forma os senhores e 

possuidores da Natureza.”20  

      Vai-se aí do Saber ao Conhecimento como domínio; num processo de redução do sentido, do 

mistério, da pulsividade natural, dos saberes sustentáveis e intuitivos. Não se leva em conta que o 

Saber não implica as mesmas condições e conseqüências do pensamento tecnológico (no sentido 

da epistemologia moderna). Ele é impedido de ser orientado pela literatura, pelos mitos, pelas 

religiões, sensibilidade e experiências locais. Sabemos o preço pago por isso. Neste sentido, é 

essencial hoje recuperar a sabedoria das várias tradições. 
                                                           
19 Em Bacon, o saber para conquista da Natureza é algo bem prático e “útil”. Não se deve dar importância 
ao que a Natureza oferece como informação na medida em que esta informação não se enquadra dentro 
da minha pergunta. Ela só pode informar dentro do quadro prévio, do horizonte de questionamento 
científico do explorador/pesquisador. Tudo o que escapa a este quadro, embora seja essencial, é 
negligenciado.  A Natureza deve ser submetida às condições metodológicas que legitimam o nosso 
conhecimento - instrumental, lógico analítico ou empírico. 
20 Descartes, apud Japiassú, 78. Grifo meu. Quanto a isso, no texto de Descartes, cf. também a VI 
Meditação, item III. 



 

 

IV –Educação e ambiente: a dialética de valores recuperados e novos na inter-relação 
político-participativa 
 

      Focalizando diretamente no contexto e bases da Educação, em luz hermenêutica, trata-se de 

trazer elementos que a tornam mais auto-reflexiva e compreensiva, ou seja, menos tecnificadora e 

reprodutora de sistemas instrumentais dicotomizantes, objetificadores e dominadores. Por 

tópicos, podemos apontar para o seguinte processo que se coloca: 

• Se se impõe como configuração alternativa a transformação dos valores objetificantes 

e mercantilizantes da sociedade moderna, deve-se começar a pensar a partir da 

construção de um sujeito como ser inserido no mundo. Esse mundo é global, e é local, 

com instâncias diversas em relação. 

•  Esse sujeito resgata sua história, nas camadas que se (re)envolvem, e que partindo da 

mobilidade podem também se revolver, revolucionar-se e tomar configuração mais 

apropriada; aqui há uma dialética entre o resgate e a novidade. 

 

• A integração na comunidade torna-se fundamental, é nela que se dá em primeiro lugar 

as tradições, e ali que estão implicadas em primeiro lugar as relações (éticas ou não 

ética, ou intermediárias) com o ambiente, a alteridade em movimento com as 

identidades. 

• Pergunta-se pois: que ética permeou-nos até então ? Que modelos de comportamento, 

visões de mundo, formas de abordagem do conhecimento e realidades são vigentes 

agora ? Como foi antes? Como são os nossos valores ? Como foram antes ? O que 

pode ser retomado ou renovado ?  

• Questão importante: que tipo de autonomia, que tido de sujeito queremos ajudar a 

constituir ou desconstituir ? A busca de autonomia e liberdade está na base da 

educação e ciência; mas, não se deve perguntar sobre ela, no sentido de ver se não 

está contaminada, ou negligenciada em aspectos humanos e ambientais valiosos ? 

Exemplos: o homem estaria construindo a sua emancipação às custas da exploração da 

natureza e do Outro ?  



• Outro ponto é mostrar a reemergência da questão da Natureza e seu porquê, além de 

seu histórico; refletir o fato de que ela se torna hoje um sujeito, ameaçador, com 

fenomenalidade própria e imprevisibilidades.  

• Daí a busca do resgate social e institucional, que poderá levar a cabo a dinâmica de 

interação socioambiental mais harmônica e justa. Remonta-se pois ao sentido da Polis 

local, em nosso contexto de III Mundo, em direção ao pensamento e Ação, de um 

sujeito da cidadania. 

• Para isso o ethos dialogal-questionador é pilar; remete à curiosidade ante o mundo, 

mas também à experimentação conjunta e aberta dos horizontes de realidade, das 

formas de viver, de amar, de produzir.  

      *  Por conseguinte, a Educação (Ambiental), nesta abordagem, tem pontos fortes no 

questionamento dos valores, da subjetividade e da ética da modernidade e da contemporaneidade; 

na reapropriação de valores culturais locais e recalcados pela hegemonia do ethos tecno-

científico reducionista. Concomitantemente, busca rastrear nas bases educacionais, currículos e 

planos, como os valores anti-ecológicos se incrustam.  

      * E mais, quando à expressão “Educação Ambiental”: é possível uma educação que não seja 

ambiental, fora de um espaço, fora de um ambiente, sem situação físico-material e cultural ? Daí 

a necessidade de se adicionar o qualificativo de "ambiental", para lembrar a histórica dicotomia; 

o mesmo caso da palavra “socioambiental” por mim muito usada e que se sabe redundante. Isto 

está profundamente enraizado em nossa cultura (exemplo concreto: a desconexão, no 

entendimento vulgar, entre energia e natureza, materiais e natureza, meio ambiente e relações 

culturais, econômicas etc.). 

* * * 

      Neste sentido, apontamos sinteticamente, a partir da exposição feita por M. Grün, alguns 

ideais e pressupostos que permearam a Educação convencional, e que a tornaram “anti-

ambiental”: 

      1. Tornar-se humano seria distinguir-se o máximo possível da Natureza, na medida em que 

esta é selvagem, algo primitivo. 

      2. Ideal de dominar a Natureza (e também o corpo) exterior para através disto libertar-se a si 

mesmo, ser mais Eu, mais livre. 



      3. Sistematizar todo saber, de forma positivista omniabrangente, na forma enciclopédica, 

colocando-o à mão do pesquisador, como um mero instrumento. 

      4. Predominância excessiva da temática metodológica em detrimento ao sentido 

(socioambiental) e contextos (interdependências) dos conteúdos e experiências. 

      5. Inquirir a Natureza obrigando-a a nos dar respostas (como em Bacon); ou quando se usa o 

“H20” para  definir “água”, excluindo a gama de significados e fatores ecossistêmicos e humanos 

relacionados a água. 

      6. “Código curricular” cientificista, reducionista e deslocado. Expulsão de tudo o que não é 

“científico”. 

      7. Pragmatismo utilitarista, individualismo e competição exacerbados.  

      8. Educação seria questão apenas entre o indivíduo e a aprendizagem, instrumentalizante, sem 

o ambiente. 

      9. Afirmação da objetividade do conhecimento implicando em reducionismo, expulsando o 

que não cabe aí. 

      10. Modelo explicativo de mundo: causal-mecânico e químico-matemático. 

      11. Recalque dos saberes locais, sabedorias, tradições. Afã pelo novo tecnológico e desprezo 

pelo antigo. História como presente puro. 

      12. Educação objetificadora: legitimação do paradigma industrialista do capitalismo. 

      13. Educação: mão-de-obra para o mercado. Defesa das condições de produção e reprodução 

da lógica do capital. 

      14. Educação: desenvolver a “essência” humana em suas potencialidades, mas com uma 

concepção problemática do que seja o “humano”. Ideal: autonomia individual, mas dentro da 

ordem vigente. 

      15. História como mera historiografia, sem dinâmica e imbricação contextual e política. 

 

* * * 

 

      Por fim, acrescento, na busca do pensamento para a nova Educação (Ambiental), a importante 

e também dialógico-crítica postura de Paulo Freire, sempre fundamental para nosso contexto 

latino-americano: uma educação libertadora com uma pedagogia em que o oprimido tenha 

condições de descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua destinação histórica, para superar a 



pedagogia da dominação. Nesta linha, reitero o belo trabalho de M. Gadotti em torno a uma 

pedagogia da Terra, alargando as perspectivas anteriores para inserir novas posturas ambientais e 

que temos também apontado. Exemplarmente, a Educação exige um trabalho de sensibilização, 

compreensão e ação no contexto das relações homem/natureza; e isto não é apenas transmitir 

valores morais e “verdes” do educador ao educando; antes visa ao questionamento de valores 

impostos e a construção de conhecimentos diante das realidades locais. Demanda a percepção e 

vivência das contradições entre padrões dominantes e alternativos na sociedade em vista de uma 

síntese (postura) pessoal. Requer um verdadeiro diálogo com a realidade, com reflexão e práxis, 

valorizando a ação e a emoção21. 
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