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RESUMO 

O presente artigo tem como principal objetivo, mostrar que a questão da relação homem-
natureza é ainda bastante complexa na atual sociedade, por isso deve ser discutida e 
repensada, uma vez que, essa relação continua partindo de uma visão superior, de supremacia 
e de poder que poderá afetar toda humanidade. Por isso, partindo da ética da responsabilidade, 
proposta pelo filósofo Hans Jonas, torna-se possível fazer uma reflexão quanto à 
reapropriação de novos valores, que regem o agir humano em sua relação com a natureza. 
Portanto, pode-se considerar que a educação é uma possibilidade para a construção de ações 
sustentáveis e responsáveis, porque cabe aos educadores aproximar e relacionar o saber 
técnico com o saber ético, contribuindo assim, para o processo de construção de uma 
conscientização ambiental. 

 

Palavras-Chaves: Homem-Natureza, Educação, Princípio Responsabilidade 

 

ABSTRACT  

The present paper has as main objective to show that the question of the relation man-nature is 
still quite complex in today's society, therefore it must be discussed and rethought, as soon as, 
this relationship continues starting from a higher view of supremacy and power that will be 
able to affect all mankind. Therefore, based on the ethics of responsibility proposed by the 
philosopher Hans Jonas, it becomes possible to reflect on the reappropriation of new values that 
govern human conduct in his relationship with nature. So, it is possible to be considered that 
the education is a possibility for the construction of sustainable and responsible actions, 
because it suits to the educators to bring near and to connect the technical knowledge with the 
ethical knowledge, contributing so, for the process of the process of building an environmental 
awareness. 
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A Ideia de natureza, homem e mundo. 

 

A questão da relação homem/natureza tem suscitado preocupação e várias discussões 

pelos diversos setores da sociedade. Trata-se de uma questão complexa, uma vez que, a 

relação com a natureza continua partindo de uma visão superior, de supremacia e de poder 

que poderá afetar não somente o sujeito singular, mas toda humanidade.   Por isso, Jonas2 nos 

alerta para o fato de que é uma propriedade imanente desta época até nova ordem, a 

responsabilidade do nosso destino e do futuro da humanidade.  

 

No entanto, o que acontece nessa relação  com a natureza hoje, situa-se entre o saber 

ideal da doutrina ética dos princípios e o saber prático relacionado à utilização política. No 

nosso caso a nossa política pública é a educação, mais especificamente a educação ambiental, 

a qual só pode operar com os seus diagnósticos hipotéticos relativos ao que se deve esperar, 

ao que se deve incentivar ou ao que se deve evitar. Assim, somos levados ao seguinte 

questionamento: o que se deve esperar da relação homem/natureza na contemporaneidade? O 

que queremos preservar no conceito de homem? 

 

Ora, para que possamos ser capazes de responder essas indagações precisamos 

primeiramente analisar o conceito de homem e para isso partiremos da definição grega de 

homem como zoon logon echon, ou seja, o animal que possui logos. Heidegger (2002, p.87-

91) nos traz o significado da palavra logos como o poder da fala em vez da razão que em 

latim, tornou-se animal rationale, animal racional. Para tanto, Heidegger faz uma distinção 

entre o homem e outro animal qualquer ao afirmar que nós possuímos ”conduta” (Verhalten), 

e os animais possuem “comportamento” (Benehmen). 

 

Heidegger (2002, p.87-91) faz essa afirmação devido aos outros animais não serem 

“aturdidos, cativados” (benommen) pelos objetos circundantes, não percebem “algo como 

algo”.  Por isso, o homem não é simplesmente mais um animal, ele se faz como é através da 
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sua relação com o ser e a verdade. Para Jonas (2004, p.247) Heidegger faz uma objeção contra 

a definição do ser humano como animal rationale, pois o situa baixo demais, ou seja, a crítica 

consiste no homem está incluído em qualquer ordem de grau ou de ser. Essa visão é atribuída 

à ruptura pela qual o homem, como único possuidor de uma alma imortal, é colocado fora de 

toda natureza. 

  

Por isso, mesmo podendo-se mostrar que a existência do mundo orgânico é 
necessária para a existência do corpo humano, como de fato é, não se podia 
mostrar que a existência precisamente deste corpo seria necessária para a 
existência do “ser humano” como eu pensante. (JONAS, 2004, p. 70-71) 
 

Mas essa responsabilidade que nós temos com a vida, não nos coloca em um patamar 

superior, organicamente aos demais seres vivos e sim parte da mesma natureza. O 

pensamento cartesiano é um forte ponto de partida para explicar a teoria da vida através de 

sua perspectiva dualista, homem X natureza que para Jonas (2004, p.69) tornou-se 

incompreensível, na medida em que Descartes3 estabeleceu no que se refere à substância 

pensante, o homem e a substância extensa, uma posição superior do homem sob os demais 

seres que estariam a sua disposição como um meio. 

    

 Para Heidegger, o pensamento cartesiano devido a essa dualidade apresenta sérios 

desdobramentos para o pensamento contemporâneo e sobretudo, quando consideramos o 

modo como se instaura a técnica. Seguindo a mesma linha de pensamento, Grun (2009, p.71), 

também afirma que o pensamento de Descartes contribui para compreendermos porque é 

necessária a discussão sobre Ética e Educação Ambiental, ao fazer a distinção entre objeto e 

sujeito, corpo e alma, natureza e cultura. Por isso a filosofia continua buscando um lugar para 

o sujeito que possa produzir significados.  

  

Perguntar qual é a essência do ser humano é o mesmo que perguntar o que é 
que distingue o ser humano dos outros seres vivos, portanto do animal. 
Perguntar qual é a diferença específica do ser humano é o mesmo que 
perguntar qual a característica em que esta diferença se manifesta de uma 
maneira perceptível e convincente. (JONAS, 2004, p.181) 

 

Pensar sobre a essência do ser, é tentar descobrir o caminho do ser, questionado sobre 

qual deve ser o verdadeiro fim da humanidade, a verdade ou a utilidade. Jonas (2004, p.227)  

afirma que essa questão permanece em aberto, devido ao fato da verdade e da utilidade 
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andarem juntas e não serem afetadas na sua prática. Por isso, podemos mudar nossos hábitos e 

atitudes perante a natureza, porque as relações de um homem com os outros homens não são 

inalteráveis como as de uma espécie animal. O homem se desenvolve, evolui desde criança e 

hoje é um dever prepará-lo para cuidar do meio ambiente que o circunda. 

  

No que diz respeito à civilização, Aristóteles considera conveniente que, 
quando alcançar um equilíbrio sustentável entre necessidades legítimas e 
meios para sua satisfação, ela possa aplicar o excesso para tornar possível a 
vida filosófica, a vida do pensar – o verdadeiro fim do ser humano. (JONAS, 
2004, p.228) 

 

No entanto, é necessário, na atual civilização, para que o homem alcance um equilíbrio 

sustentável, compreender também o conceito de natureza. A palavra Natur vem do latim 

natura que significa nascimento, característica, ordem natural etc. Para Heidegger (2002, 

p.125), o conceito de natureza se origina da palavra grega physis que significa crescer, vir à 

luz, o que é espontaneamente, o que subsiste em si mesmo. 

 

O significado de physis é também utilizado por Foltz quando se remete a Heidegger,  

afirmando que a terra compreendida originariamente, nos permite concebê-la enquanto força 

emergente e criadora da própria physis, caracterizando-se não somente como um lugar onde 

as plantas assentam suas raízes, onde as casas são construídas e onde habita o homem. Mas 

também está diretamente ligada a relação do homem com a terra tendo como base a 

possibilidade de salvá-la e de nela morar, o que significa preservar e proteger, deixar que seja 

e que permaneça aquilo que é. 

 

Essa relação com o meio natural fundamentada numa habitação cuidadosa é oferecida 

por Heidegger que desenvolve uma interpretação da crise ambiental, tomando como base uma 

nova compreensão da natureza, que diz respeito não somente a permanência da terra, mas 

àquilo que esta será se sobreviver. Ele trata dos modos como nos relacionamos com a 

natureza, como também, com a possibilidade de aprendizagem no que tange á habitação. 

  

Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem! 
Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança e 
arrasta as vagas imensas que rugem ao redor! ..... Os bandos de pássaros 
ligeiros; as hordas de animais selvagens e peixes que habitam as águas do mar, 
a todos eles o homem engenhoso captura e prende nas malhas de suas redes. 
..... Dotado de inteligência e de talentos extraordinários, ora caminha em 
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direção ao bem, ora ao mal.... (Antígona, de Sófocles apud JONAS, 2006, 
p.31) 

 

Jonas (2006, p. 31-32), a partir do canto do coral de Antígona, faz uma análise de que 

apesar do poder que homem exerce sobre a natureza, ele ainda continua pequeno diante da sua 

grandeza, pois o que lhe ameaçava não conseguia destruí-la. Mas atualmente a interferência 

do homem na natureza a destrói, prejudicando o equilíbrio da vida que cairá sobre a geração 

futura, se não buscarmos outros modos de nos relacionarmos com a natureza. 

 

Para tanto é necessário, segundo Foltz (1995, p.154) analisar como a palavra natureza 

vem sendo construída. Algumas vezes como vida corresponde à auto-emergência, como 

essência corresponde a um perdurar que predomina, como vida que corresponde à auto-

emergência intensificada, como matéria que corresponde à terra, como ordem normativa que 

corresponde aos céus, como cenário que corresponde à terra como terra natal, como criação 

corresponde ao sagrado, como objeto científico e reserva tecnológica corresponde à plenitude 

essencial da natureza. Por isso, diante de tantos conceitos, Foltz afirma que Heidegger propõe 

uma análise desconstrutiva do conceito metafísico de natureza.  

 

Foltz (1995, p.156-157) demonstra como Heidegger descontrói o conceito de natureza 

como simplesmente presente até à auto-emergência. Partindo, então do conceito de natureza 

como simplesmente presente, através do exemplo que Heidegger nos traz. Ao comparar um 

cinzeiro de plástico com uma rosa, ele afirma que os dois são meramente presente, se 

compreendermos o caráter desmundano dos objetos tecnológicos, pois as coisas “não estão 

meramente aí para serem olhadas, investigadas ou armazenadas por nós; ao contrário, ressaem 

e persistem espontaneamente” (FOLTZ, 1995, p.158) 

      

Quanto ao conceito de natureza como essência que corresponde a um perdurar que 

predomina, constitui segundo Foltz (1995, p.159) a phisis como auto-emergência que persiste, 

permanece e domina. Heidegger então demonstra que aquilo que perdura,  se dá através do 

nosso envolvimento com as coisas que tem significado para nós, que pode ser tanto a 

fertilidade da terra como o dissabor de uma derrota. Assim as coisas não perduram nem para 

sempre e nem da mesma maneira.  
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Os conceitos de natureza e de vida, segundo Foltz (1995, p.161) muitas vezes são 

considerados como sinônimos e que Heidegger ao reconhecer o significado da palavra grega 

phisis, como crescer e do significado da palavra latina natura, como nascer, mostra implícita 

a natureza como vida. Foltz (1995, p.165) mostra que essa compreensão da vida, de acordo 

com a interpretação de Heidegger, evidencia o papel fundamental das coisas vivas no 

ambiente natural e como elas estabelecem um contato com tudo que está ao seu redor. Esse 

contato também envolve o ser humano que pertence à natureza, por isso é chamado a 

preservá-la e protege-la. 

 

Foltz (1995, p.167) ao destacar a natureza como matéria que corresponde à terra, 

demonstra que para Heidegger a terra está presente como aquilo que essencialmente se abriga 

em tudo o que emerge. Ele exemplifica através do desenvolvimento de uma planta ou de um 

animal, que somente é possível crescer, devido a terra ser o suporte e servidor para vida. É 

aquela também que está debaixo dos nossos pés, é uma região do mundo, é onde todos 

habitamos. E se é a nossa morada precisamos salvá-la. 

 

Aquilo de que a terra deve ser salva é da tecnologia moderna, para a qual a terra e a 
sua atmosfera se tornaram matéria-prima, isto é, matéria ou material, no sentido mais 
extremo e mais real. O conceito metafísico de matéria encontra a sua realização na 
tecnologia moderna, na qual a terra não é apreendida meramente como material, mas 
plena exclusivamente revelada e agida como material inteiramente disponível e 
inteiramente maleável. É através deste processo que ocorre aquilo a que Heidegger 
chama a devastação da terra. (FOLTZ, 1995, p.168) 

 

Heidegger faz uma distinção entre destruição e devastação da terra. O primeiro termo 

consiste na demolição daquilo que cresceu e pode ser construído. Já a devastação bloqueia e 

impede qualquer crescimento futuro. Por isso, que ao falarmos sobre as interferências do 

homem sobre a natureza hoje, devido principalmente à questão econômica, percebemos que a 

natureza uma vez devastada, não consegue renascer, sobreviver, pois a tecnologia faz surgir 

em seu lugar extensas terras ocupadas por produtos de exportação ou grandes criações de 

animais. “A radical ofuscação do caráter auto-isolante, sustentador e nutridor da terra – uma 

ocultação que faz com que a dita ameaça seja possível.” (FOLTZ, 1995, p.168) 

   

Guardar a terra, portanto, significa não apenas salvá-la do ataque da revelação 
tecnológica, mas também permitir-lhe emergir e persistir à sua maneira 
própria – como fechada e escura, tranquila dentro das suas fronteiras, e 
consequentemente como a fonte contínua do possível. (FOLTZ, 1995, p.169) 
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 Quanto ao conceito de natureza como ordem normativa que corresponde aos céus, 

Foltz (1995, p.169) explica que para Heidegger os céus correspondem a uma região do mundo 

que estabelece uma relação especial com a terra, onde todos os elementos interagem entre si, 

constituindo um todo para proporcionar um mundo verdadeiramente habitável. Já ao destacar, 

o conceito de natureza como objeto científico e como reserva tecnológica que corresponde à 

plenitude essencial da natureza,  Foltz (1995, p.172-173), tende a mostrar que Heidegger faz 

uma crítica a ciência quando objetifica a natureza, pois ao tratá-la dessa maneira a obscurece e 

suprime o aparecimento da sua riqueza. Por isso Heidegger afirma que a riqueza e plenitude 

essências da natureza somente poderá ser encontrada por meio de uma morada fundada sobre 

o poético, ou seja, para que o homem possa morar poeticamente sobre terra, é necessário ter 

como ponto de partida o nosso envolvimento e cuidado com a natureza, assim conseguiremos 

conservá-la e salvá-la. 

    

E mesmo o mais cego de entre nós sabe que a natureza está mais próxima e é 
mais significativa para o mais simplório e o mais iletrado habitante nativo do 
que para qualquer um de nós, desempenhando o nosso próprio papel na 
sociedade da alta tecnologia e da grande mobilidade, não obstante a nossa 
erudição em ecologia ou a nossa sensibilidade estética. A questão aqui é se 
queremos – ou se somos capazes – de permanecer meros espectadores, viver 
afastados da natureza e sem uma casa. (FOLTZ, 1995, p.176) 

 

 Ainda sob a análise de Foltz (1995, p.174-176) ao abordar a natureza como cenário 

que corresponde à terra como terra natal, mostra que Heidegger define a terra como pátria 

aquela que é capaz da morada, que interage e envolve com o habitante, permanecendo numa 

harmonização como todos os seres. Já o conceito de natureza como criação que corresponde 

ao sagrado, Heidegger compreende que enquanto phisis,  a natureza pode ser chamada “o 

sagrado”, de mostrar-se como é, de ser apenas aí.   

 

 Portanto, de acordo com o que foi exposto acima, é notório perceber, através da 

abordagem que Foltz realiza sob a luz do pensamento Heideggeriano, sobre a descontrução da 

metafísica da natureza, a necessidade de compreendermos como o conceito de natureza vem 

sendo interpretado e utilizado, para que possamos entender melhor a relação do homem com o 

ambiente natural e que seja possível instituir uma ética ambiental.  
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Além, dos conceitos de homem e natureza é necessário buscarmos também o conceito 

de mundo que Heidegger4 nos traz através de três noções: a primeira é o ambiente, o mundo à 

nossa volta (Unwelt,); a segunda é o mundo com as pessoas que se relacionam com alguém 

(Mitwelt) e a terceira noção é o mundo-próprio, um precursor do posterior Dasein 

(Selbstwelt). Assim, o mundo é introduzido por meio do (Unwelt) familiar, e o ser-no-mundo 

mantém um tom de familiaridade, de saber seu próprio caminho no mundo.  

 

 Portanto, o mundo e os entes como um todo não são um ente, nem simplesmente um 

somatório de entes. Heidegger considera até temerário dizer que o mundo é, ou aplicar ao 

mundo o verbo ser. O mundo já não equivale aos entes como um todo, embora deva haver 

mundo para haver entes, poderia assim haver entes sem um mundo, mas não entes como um 

todo. Os mundos articulam-se e decaem, as terras abrem-se e sofrem destruição, ou seja, 

mundos e terras (aproximadamente, civilizações e seus lugares naturais) vêm e vão, isto nos 

dá a entender que civilizações surgem e desaparecem e paisagens naturais transformam-se, 

ora soerguendo, ora submergindo. Por isso, o conceito de mundo nos possibilita refletir sobre 

o mundo que queremos habitar e o qual queremos deixar para os que ainda virão. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com o que vem sendo exposto torna-se evidente, a necessidade para que 

possamos compreender o atual quadro da crise ambiental, buscarmos novos conceitos de 

natureza, homem e mundo, para que seja possível entendermos melhor a relação 

homem/natureza, com o objetivo de apontar novas perspectivas para construir uma ética para 

educação ambiental. “Vivemos em uma civilização que conseguiu ignorar completamente a 

mais fundamental de todas as questões – sua própria sustentabilidade, ou seja, as próprias 

condições de possibilidade do futuro humano.” (Grun, 2007, p. 111) 

 

No entanto quanto menos se age menor é a nossa responsabilidade, sendo assim a 

responsabilidade não fixa fins, mas é a imposição inteiramente formal de todo agir causal 

entre os seres humanos. A responsabilidade, então, é precondição da moral, é a disposição de 
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assumir seus atos, de assumir responsabilidades. Portanto, somos responsáveis pelo bem estar 

de outros, por um planeta habitável, pela preservação e conservação da natureza, pela 

sustentabilidade social, econômica e ambiental do mundo que habitamos. Jonas se refere, 

hoje, a uma ética da responsabilidade futura. 

 

Portanto, essa ética, que através do entendimento sobre os conceitos de homem, mundo 

e natureza, poderá ser compreendida a partir de dois deveres estabelecidos por Jonas. O 

primeiro o de existir que consiste em um dever para com a existência da humanidade futura e 

o segundo dever que consiste no modo de ser da futura humanidade, na construção de novos 

hábitos e atitudes. Proporcionando, assim, um princípio gerador de reflexão que poderá nos 

impulsionar para uma nova formação educacional fundamentada sobre princípios éticos. 
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