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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta como base fundamental o conceito de responsabilidade a 

partir da obra O Princípio Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica, de Hans Jonas com o objetivo principal de revelar a viabilidade pedagógica 

da responsabilidade Jonasiana, como princípio para formação ética, tendo o homem 

como sustentáculo da responsabilidade por ele mesmo, pelo outro, pela natureza e pelo 

futuro da humanidade. Nesse sentido, a proposta de Jonas possibilitou a reflexão sobre a 

formação e o amadurecimento de um homem consciente do seu novo papel de preservar 

e conservar a natureza que o cerca. Para tanto, foi imprescindível partir do pensamento 

Heideggeriano, compreender a determinação do “mundo”, seus fundamentos e a 

discussão hermenêutica da ontologia cartesiana. Tal cenário possibilitou percebermos a 

relação homem/natureza como base unitária ser-no-mundo, respondendo às questões 

sobre o homem, como habitante da terra, dotado de razão e sua relação com o mundo. 

Assim sendo, foi empreendida, em termos metodológicos, uma análise hermenêutica à 

pesquisa teórica, partindo de documentação bibliográfica, de textos, comentários e 

análise comparativa. Foram investigados subsídios teóricos que consistiram em 

elementos conceituais como homem, natureza, ciência, técnica mundo e cuidado 

extraídos, sobretudo, do pensamento Jonasiano e Heidegerriano. Portanto, defendemos a 

tese então de que é factível a viabilidade pedagógica do conceito de responsabilidade 

Jonasiano como princípio ético para alteração na conduta do agir humano, orientando e 

formando o homem como um ser responsável pela existência futura da humanidade, 

cabendo à educação desenvolver essa capacidade ao longo de toda a vida, conduzindo o 

ser humano a discernir de maneira mais equilibrada em vista do seu destino e o da 

natureza. 

 

Palavras-chave: 

Homem e Natureza; Responsabilidade Jonasiana; Educação 
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ABSTRACT 

 

This paper presents as a fundamental basis the concept of responsibility from the work 

The Responsibility Principle, essay of ethics for the technological civilization, by Hans 

Jonas with the main goal reveal the pedagogical viability of the Jonasian responsibility, 

as principle for ethical education, having man as the sustenance of responsibility for 

himself, for others, for nature and the future of mankind. In this sense, the Jonas’ 

proposal made the reflection on the formation and maturation of a man conscious of his 

new role of preserving and conserving the nature that surrounds him. Therefore, it was 

essential, from the Heideggerian thinking, understand the determination of the "world", 

its foundations and the hermeneutics discussion on Cartesian ontology. This scenario 

allowed perceiving the relation man/nature as a unitary basis being-in-the-world, 

responding to questions about the man, as an inhabitant of the earth, endowed with 

reason and its relation with the world. Therefore, it was undertaken, in methodological 

terms, a hermeneutic analysis of theoretical research, based on scientific literature, texts, 

reviews and comparative analysis. Theoretical subsidies were investigated that consisted 

on conceptual elements such as man, nature, science, technical world and care taken, in 

particular, the Jonasian and Heideggerian thoughts. Therefore, we develop the thesis so 

that it is feasible to viability of the pedagogical concept of the Jonasian responsibility as 

ethical principle for change in the conduct of the human action, guiding and forming the 

man as a being responsible for future existence of mankind, while the education develop 

this capability throughout life, leading the human being to discern more balanced in 

terms of their destiny and the nature. 

 

Keywords: 

Man and Nature; Jonasian Responsibility; Education 
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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una base fundamental el concepto de la responsabilidad del obra 

Lo Principio del Responsabilidad de trabajo, pruebe de una ética para la civilización 

tecnológica, de Hans Jonas, con el principal objetivo de revelar la viabilidad educativo 

de responsabilidad jonasiana, como un principio de ética, con el hombre como sostén 

de la responsabilidad por sí mismo, por los demás, por la naturaleza y el futuro de la 

humanidad. En este sentido, la propuesta posible reflexión Jonas en la formación y 

maduración de un hombre consciente de su nuevo papel para preservar y conservar la 

naturaleza que lo rodea. Para esto era esencial, desde el pensamiento heideggeriano, 

comprender la determinación del "mundo", sus motivos y la discusión hermenéutica de 

la ontología cartesiana. Este escenario permite darse cuenta de que el hombre / 

naturaleza como base unitaria estar en el mundo, respondiendo a las preguntas sobre el 

hombre como habitante de la tierra, dotado de razón y su relación con el mundo. Por lo 

tanto, se llevó a cabo, en términos metodológicos, un análisis hermenéutico de la 

investigación teórica, de la literatura científica, textos, comentarios y análisis 

comparativo. Subsidios teóricos se investigaron que consistía en elementos 

conceptuales como hombre, la naturaleza, la ciencia, la técnica mundo y extrajeron 

cuidadosamente, sobre todo, pensado Jonasiano y Heidegerriano. Por lo tanto, 

defendemos la tesis de que es entonces la viabilidad pedagógica factible de concepto 

responsabilidad jonasiano como un principio ético a cambiar en la dirección de la 

acción del hombre, orientar y formar al hombre como un ser responsable de la 

supervivencia de la humanidad, mientras que la educación a desarrollar esta capacidad 

durante toda la vida, los seres humanos principales para discernir de manera más 

uniforme en vista de su destino y de la naturaleza. 

 

Palabras clave: 

Hombre y la Naturaleza; Responsabilidad Jonasiana; educación 
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I 

INTRODUÇÃO 

Pretendemos na presente tese, tendo como base fundamental o conceito de 

responsabilidade a partir da obra O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma ética 

para a civilização tecnológica de Hans Jonas
1
, mostrar a viabilidade pedagógica desse 

princípio que poderá fundamentar e desenvolver um processo formativo, a médio e 

longo prazo, de um homem responsável pelo outro e pela natureza, objetivando a 

conservação, o cuidado com a vida e com a nossa morada. Para tanto, partimos então da 

seguinte problemática: Como começar a viabilizar essa formação? Como desenvolver 

novos valores e ethos? 

A escolha do tema “Sobre a viabilidade pedagógica do princípio 

responsabilidade jonasiano” não foi ao acaso, mas sim devido à sua importância ao 

nível educacional, formativo e social. Hoje vivemos numa era da civilização tecnológica 

em que todas as nossas ações são determinadas pelo uso que se faz da técnica, atingindo 

o presente e o futuro da vida no nosso planeta. Por isso esse é um desafio, não somente 

do Estado, mas da educação, que deve pensar uma nova concepção de homem e de 

mundo, como eles se relacionam e o que exprimem. E o conceito de responsabilidade 

jonasiano permite uma nova perspectiva através de uma base sólida, uma relação 

diferenciada entre homens e natureza. Nessa direção, é pertinente refletir sobre a 

viabilidade pedagógica à luz do pensamento de Hans Jonas, visando o bem coletivo e o 

                                                 
1
Hans Jonas (1903-1993), de família judia, nasceu em Mönchengladbach, na Alemanha. A Sua formação 

intelectual se deu a partir dos estudos da fenomenologia transcendental de Edmund Husserl e da ontologia 

fundamental de Martin Heidegger. Os seus primeiros trabalhos filosóficos foram desenvolvidos sob a 

orientação de Martin Heidegger e Rudolf Bultmann, que orientou sua tese de doutorado intitulada A 

Gnose antiga como fundamento do cristianismo primitivo. Em 1934 com a ascensão do nazismo, Jonas 

teve que deixar a Alemanha. Em 1949, foi convidado a lecionar em Montreal, depois em Otawa e em 

Nova York.  Em 1966 escreveu o livro The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology. (O 

fenômeno da Vida. Para uma Filosofia da Biologia). Em 1973, publica Organismusund Freiheit. 

Aufsätzezueinerphilosophischen Biologie (Organismo e Liberdade. Princípios Filosóficos da Biologia). 

Em 1974 publica Philosophical Essays: From Ancient Creed To Technological Man (Da Mitologia 

Antiga ao Homem Tecnológico). Em 1979, quando tinha já se tinha tornado muito conhecido 

mundialmente, publica a sua obra magna, The Imperative of Responsability. In Search of an Ethics for the 

Technological Age (O Imperativo da Responsabilidade. Ensaio de uma Ética para a Civilização 

Tecnológica, New Rochelle, New York, Julho, 1979. Em 1981 publica Machtoder Ohnmacht der 

Subjektivität? (Poder ou Impotência da Subjetividade?) e é desta obra que extrai a pequena obra, também 

editada em 1981: Technik, Medizinund Ethik (Técnica, Medicina e Ética). Em 1993 sua voz foi calada, 

mas sua obra e suas ideias germinarão e darão muitos frutos, pois temos o dever e a responsabilidade de 

cuidar do outro e da natureza. 
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bem da humanidade, apontando como o poder tecnológico moderno pode gerar 

problemas éticos de um novo tipo que coloca em risco a existência.  

No entanto, para que a sociedade torne-se ciente dos seus direitos e deveres e 

almeje o bem coletivo, é necessário que a educação desenvolva, de acordo com KANT 

(1999, p.19), “todas as disposições naturais na justa proporção e de conformidade com a 

finalidade daquelas e, assim guie toda a espécie humana a seu destino”. Dessa maneira, 

através da educação a natureza humana poderá ser aprimorada e consequentemente os 

homens poderão agir segundo os mesmos princípios, a fim de preservarem a sua própria 

espécie e o mundo em que habitam. Nesse sentido, o filósofo Hans Jonas proporciona 

ao nosso estudo, em virtude do seu pensamento, uma nova compreensão sobre a relação 

homem e natureza por meio do princípio responsabilidade, possibilitando uma sólida 

formação do cidadão, como base fundamental para conservação da vida no presente e 

no futuro, que se caracteriza como objetivo imanente da Educação tanto dos pais como 

do Estado. Diz JONAS (2006, p.181) “assim, a esfera da educação mostra de maneira 

mais evidente como se interpenetram (e se complementam) a responsabilidade parental 

e a estatal, a mais privada e a mais pública, a mais íntima e a mais universal, na 

totalidade dos seus respectivos objetivos”. Procura-se, então, com o presente estudo 

analisar o seguinte: em que medida o conceito de responsabilidade jonasiano, concebido 

sob uma perspectiva pedagógica e formativa, torna-se viável para uma relação 

equilibrada entre homem e natureza na sociedade da técnica? 

Sendo assim, devido ao conceito de responsabilidade jonasiano, para 

fundamentar-se em dois grandes imperativos referentes à preocupação com a existência 

do ser humano, propomos então, como objetivo geral, compreender o víeis pedagógico 

da responsabilidade jonasiana como princípio para formação ética, tendo o homem 

como sustentáculo da responsabilidade por ele mesmo, pelo outro e pela natureza. Já 

que o primeiro imperativo da responsabilidade jonasiana diz que o homem viva e o 

segundo refere-se ao seu modo de vida, tendo como base o respeito à vida, 

possibilitando a previsão de efeitos de seu próprio comportamento e a oportunidade de 

corrigi-los. 

Dentro dessa perspectiva, é necessário partir do conceito de princípio (Lalande, 

1999, p.861) como regra ou norma de ação claramente representada ao espírito, 

realizando um estudo acerca do aprendizado por meio da educação, sob a melhor forma 
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possível de esclarecer e fundamentar o futuro do homem, enquanto espécie na sociedade 

da tecnologia. Nesse sentido, Jonas propõe a responsabilidade pela existência da 

geração presente e das futuras a qual possibilitará a reflexão sobre um princípio 

pedagógico que influirá na formação e amadurecimento do homem consciente do seu 

novo papel de preservar e conservar a natureza que o cerca, situando-o como ser-no-

mundo. 

Sendo assim, com diz o próprio Jonas, o homem é o único ser capaz de 

responsabilidade e somente ele pode optar conscientemente e deliberar sobre suas ações, 

que acarretarão em consequências positivas ou negativas, pois, partindo de uma das 

definições apresentadas por Lalande (1999, p.959), a responsabilidade se refere a uma 

situação daquele que pode ser chamado a responder por um fato, por algo que no caso 

seria uma responsabilidade moral sancionada ou não pela lei, de reparar o mal que se 

causou a outrem. No nosso caso, na sociedade da técnica, somos chamados a responder 

sobre a atual relação entre o homem e a natureza. Por isso, a geração atual tem a 

obrigação moral de velar pela possibilidade e continuidade da vida no presente e no 

futuro. Com isso, a problemática enunciada por Jonas poderá constituir um referencial 

importante para educação que tem como um dos principais objetivos a formação ética 

do ser humano. 

Jonas nos traz uma preocupação com a formação, a educação da criança, que 

consiste na incorporação entre a parental e a estatal, pois, como afirma o autor (2006, 

p.181), “a educação da criança inclui a introdução no mundo dos homens, começando 

com a linguagem e seguindo com a transmissão de todo o código de crenças e normas 

sociais, cuja apropriação permite que o indivíduo se torne membro da sociedade mais 

ampla.” É nessa direção que percebemos a possível viabilidade pedagógica do princípio 

responsabilidade para formação ética dos homens. Formação essa, que visará à 

preservação e o desenvolvimento da vida, tendo como base o cuidado ao outro e a 

natureza, a humanização de todas as gerações sucessivas, orientando a geração presente 

e futura a controlar o uso que se faz da técnica, possibilitando assim que cada um seja 

capaz de assumir a responsabilidade como um princípio normativo para a sociedade 

futura.  

Em outras palavras, “o cidadão” é um objetivo imanente da 

educação, e assim parte da responsabilidade dos pais, não só por 

causa de uma imposição do Estado. Por outro lado, assim como 
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os pais educam os filhos “para o Estado” (e para muitas outras 

coisas), o Estado assume para si a educação das crianças. 

(JONAS, 2006, p.181) 

A educação, portanto, deve procurar formar o indivíduo mais consciente da sua 

nova postura em relação ao outro e a natureza, orientando-o a responsabilidade com a 

existência da humanidade e de todo o planeta. Responsabilidade essa fundamentada no 

pensamento jonasiano, que possibilita pensarmos em um princípio pedagógico, 

formativo que ultrapassa a condição puramente disciplinar, visto que ela intenciona a 

adoção da ética em todas as áreas do conhecimento, cuja anuência refletirá na formação 

e no papel do professor permitindo, desse modo, uma maior abrangência da educação.  

Para tanto, segundo Barreto (2008, p.23), é possível incluir práticas e modelos 

pedagógicos sustentáveis sob princípios éticos, criando um espaço para reflexão acerca 

da importância da responsabilidade para sociedade globalizada, capaz de repensar e 

compreender a base conceitual unitária homem/natureza. Permitindo assim uma 

viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana, capaz de formar um cidadão 

ciente do seu papel para preservação da vida. 

Essa reorientação pedagógica poderá ser realizada com base em um princípio, 

que promova uma nova ética conduzida por uma racionalidade prática, dirigida à 

formação de um ser humano consciente da sua transformação, orientando-o a decidir 

corretamente sobre sua relação com o outro e com a natureza, o que poderá resultar na 

existência de uma geração futura. Por isso, defendemos a tese de que é possível pensar a 

viabilidade pedagógica do conceito de responsabilidade jonasiano, com o objetivo de 

pensar a responsabilidade como princípio ético para alteração na conduta do agir 

humano, orientando e formando o homem como um ser responsável pela existência 

futura da humanidade, tendo a vida como sustentáculo. Assim, a educação exerce um 

papel decisivo para o desenvolvimento social e econômico, formatando bases 

efetivamente pedagógicas a partir do princípio responsabilidade, provocando mudanças 

e alterações na formação do indivíduo que consequentemente será comprometido com a 

preservação da vida, tornando-se responsável e cuidadoso com o outro e a natureza. 

Devido à ação antrópica, muitas vezes desastrosa, hoje desponta uma 

necessidade de uma mudança ética na educação que vise uma relação de equilíbrio entre 

o homem e a natureza, em direção a uma visão alternativa. Já que a educação é um 

processo de aperfeiçoamento do homem, deve desenvolver uma estreita relação com o 
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conjunto da vida humana, ou seja, uma conexão com outras práticas humanas, 

percebendo o homem na sua totalidade e não apenas como indivíduo isolado. Por isso, a 

vida humana tem que ser tratada eticamente, tanto no sentido moral e normativo, como 

também quanto às relações estabelecidas com o outro e com o mundo ao seu redor.  

Daí também que o processo educacional deva ser pensado sempre 

como um PROCESSO, um fieri, um movimento continuamente 

reformulado, uma perene gênese de organizações e reorganizações. De 

“elementos primitivos e, por assim dizer, persistentes”. Daí, enfim, 

que mereçam atenção privilegiada os momentos primários do 

fenômeno educacional, seja quando situados ao longo do processo 

histórico sociocultural, seja quando identificados no primórdio da 

evolução do indivíduo. (LATERZA e RIOS, p.230, 1971). 

Assim, os fatores que desempenharam um papel preponderante na evolução do 

homem são sua faculdade de aprender e sua plasticidade. A propagação de valores é 

concebida através da educação, seja ela privada ou pública. É um processo descoberto e 

inventado pelo homem para sua própria sobrevivência. Para Laterza e Rios (1971, 

p.231), a elaboração de um processo educativo requer uma transformação, ao mesmo 

tempo da maneira como o homem se relaciona com o mundo e com sua forma de 

trabalho, pois é pelo desenvolvimento do seu trabalho, da técnica, que o homem entra 

em relação com o mundo.  O mundo e a natureza fazem parte do próprio ser do homem, 

não é o próprio homem “natureza”? Assim, pensar uma nova relação homem e natureza 

requer um novo direcionamento, que perpassa pela educação, podendo ser pensado a 

partir da responsabilidade jonasiana, pois lhe cabe à busca da conscientização, 

sensibilização e ação para formação de um cidadão responsável pelo cuidado com a 

vida. 

A responsabilidade mostra-se, assim como pré-condição da moral, pois faz parte 

da nossa natureza humana ser responsável pelo outro. Esse outro não é tido como algo 

melhor, e nem muito menos se apropriando, mas como ele mesmo em seu próprio 

direito, graças a sua disposição para assumir uma nova conduta frente à existência da 

humanidade, livre de qualquer apropriação. Por isso, a responsabilidade pode estar 

potencialmente implícita na constituição do ser - capaz de legitimar e validar a 

conservação e preservação da vida em todas as suas formas como garantia da 

sobrevivência de gerações futuras. 

Pode-se muito bem dizer que não haveria um “você deve” se não 

houvesse ninguém que pudesse ouvi-lo e que estivesse sintonizado 
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com sua voz, e mesmo buscando ouvi-la. Isso significa dizer que os 

homens são seres morais potenciais porque possuem essa capacidade 

de ser afetados, e só por isso também podem ser imorais. (JONAS, 

2006, p.157-158) 

Podemos dizer então, que a responsabilidade que devemos ter com o homem e a 

natureza pode tornar-se uma responsabilidade natural, intrínseca à formação ética do 

indivíduo, constituindo-se como um princípio universal. Esse objeto da 

responsabilidade é atinente à coisa pública que, na forma de governo republicana, in 

tese, pertenceria a todos, é de interesse de todos à continuidade da humanidade, pois, 

através da viabilidade pedagógica do princípio responsabilidade, poderá ser possível 

proporcionar ao indivíduo que aja a favor da existência futura. No entanto, isto se 

confirma apenas nos limites do cumprimento dos deveres gerais da cidadania. Por esse 

motivo, Jonas declara ter o homem o caráter precário, vulnerável e revogável, sendo 

necessário que se torne objeto de proteção. Dessa maneira, a única vantagem em relação 

aos demais seres vivos é a de que somente ao homem cabe a responsabilidade da 

garantia dos fins próprios aos demais seres - sua preservação, conservação e existência, 

enfim, a responsabilidade pela existência do planeta para essa geração e as gerações 

futuras. 

Assim, o arquétipo de toda responsabilidade é aquela do homem pelo homem. 

Incluso neste princípio está a reciprocidade, pois somos responsáveis por alguém e 

também somos responsabilidade de outros. Jonas conclui que temos deveres com todo 

ser vivo, pois faz parte da existência humana o fato de que o homem seja 

originariamente capaz de responsabilidade. E cabe, no entanto, à educação desenvolver 

essa capacidade ao longo de toda a vida, orientando o homem a conduzir, discernir e 

agir de maneira mais equilibrada em vista do seu destino e o da natureza, ocupando cada 

vez mais espaço na vida das pessoas à medida que aumenta o papel que desempenha na 

dinâmica das sociedades atuais.  

... a responsabilidade total tem sempre de se perguntar: “O que vem 

agora? Para onde vamos?”, e em seguida: “O que houve antes? Como 

se liga o que está ocorrendo agora com o desenrolar dessa 

existência?”. Em uma palavra, a responsabilidade total tem de 

proceder de forma “histórica”, apreender seu objeto na sua 

historicidade. Esse é o sentido preciso do elemento que caracterizamos 

aqui como “continuidade”. (JONAS, 2006, p. 185) 

A responsabilidade total resulta da responsabilidade voltada às necessidades 

mais próximas- aquelas pertinentes ao domínio do previsível – e igualmente aos efeitos 



15 

 

que o indivíduo não poderá responder e tampouco prever, ou seja, somos responsáveis 

pelo hoje e pelo amanhã. Por isso, não se pode ambicionar um papel determinante, mas 

pode-se prepará-lo e manter aberta a oportunidade. Isto indica o motivo da 

responsabilidade como um princípio pedagógico, poder apresentar um caráter vindouro 

diante do direito daquele que ainda não existe e cujo futuro ele trata de garantir. 

Tornando-se evidente para Jonas que a responsabilidade é o complemento moral para a 

constituição ontológica do nosso Ser temporal. 

É, portanto, o pensamento filosófico que nos permite realizar a reflexão crítica 

do ensinamento ético acerca da formação e da condição humana, da verdade, dos 

procedimentos, da relação entre teoria e prática, da correção e do acúmulo de saberes. 

Pensamento este que contribuirá como suporte teórico para a viabilização pedagógica 

do princípio responsabilidade, proporcionando o aprimoramento da formação humana, 

por intermédio da educação, visando o desenvolvimento e a permanência da vida na 

terra, num habitat em que se estabeleça uma relação equilibrada entre homem e 

natureza. 

No entanto para pensarmos essa viabilidade pedagógica do princípio jonasiano, 

torna-se necessário partirmos da compreensão sobre a origem do conceito de princípio. 

Este é representado pelo vocábulo grego arché, o qual significa desde os pré-socráticos 

“o princípio de todas as coisas” ou “aquilo de que derivam todas as outras coisas”. A 

este sentido deve-se acrescentar outro, também de larga tradição. Em vez de mostrar 

uma realidade e dela deduzir o princípio de todas as coisas, pode-se propor uma razão 

pela qual todas as coisas são o que são. Então, o princípio não é o nome conferido à 

realidade alguma, mas descreve o caráter de determinada proposição que “dá razão de”. 

Estes dois modos de entendimento do princípio foram posteriormente chamados 

“princípio do ser” e “princípio do conhecer”. 

O conceito de princípio traz à tona a reflexão sobre o que somos e em qual 

habitat pretendemos viver, tendo em vista que, embora aquele seja um ponto de partida, 

nem todo ponto de partida pode ser um princípio. Por isso, é considerado princípio 

aquele que não pode reduzir-se a outro como, por exemplo, o princípio da precaução 

não pode ser reduzido ao princípio da responsabilidade. Em contrapartida, admite-se 

que os princípios de uma determinada ciência sejam, por sua vez, dependentes de certos 

princípios superiores e, em última análise, dos chamados “primeiros princípios” ou 
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axiomas. Dentre esses, o mais seguro de todos, segundo Aristóteles, vincula-se à ideia 

de que há impossibilidade em uma coisa, ao mesmo tempo ser e não ser e que nem 

todos os fenômenos podem ser demonstrados.  

De acordo com Lalande (1999, p.862), se doravante nos limitássemos somente 

aos princípios do conhecimento, poderíamos dividi-los em duas classes: os comuns a 

todas as categorias do conhecimento e os próprios de cada categoria. Ao nos referirmos 

à natureza dos princípios do conhecimento, podemos caracterizá-la como lógica ou 

ontológica. Os princípios lógicos (como o de identidade, de não contradição e o do 

terceiro excluído) são caracterizados como “princípios”, contudo também podemos 

afirmar que de fato são princípios ontológicos, uma vez que não existiriam se não 

estivessem, de certo modo, fundamentados na realidade. 

Diante da preocupação com a existência das gerações futuras e o bem-estar da 

geração presente, é possível considerar a ideia de princípio, no sentido normativo. 

Segundo Lalande (1999, p.861), esse sentido se refere à regra ou norma de ação a ser 

seguida pelo coletivo, a causa de ação evocadora, sobretudo, do que é primeiro em 

importância: a vida, não apenas na singularidade do ser humano, mas em relação à 

sobrevivência da humanidade. O sentido pedagógico, que vem vinculado ao princípio, 

também de acordo com Lalande (1999, p.799 a 800) refere-se ao ato de refletir sobre os 

procedimentos da educação, a fim de apreciar o seu valor e através disso esclarecer e 

dirigir a ação dos educadores. Podemos afirmar então que a pedagogia é a ciência 

normativa da educação.  Por isso, é universal e fundamental partir dessa ideia de 

princípio e de pedagógico, devido ao direcionamento com o todo, que poderá viabilizar 

uma formação normativa, ética e contínua do homem, prescrevendo normas ao 

comportamento do ser humano, direcionada à conservação e preservação do nosso 

habitat, o que implicará no futuro da nossa própria espécie, refletindo assim a ação 

educativa com vistas aos fins que esta pretende atingir. 

O futuro da humanidade é o primeiro dever do comportamento 

coletivo humano na idade da civilização técnica, que se tornou “todo-

poderosa” no que tange ao seu potencial de destruição. Esse futuro da 

humanidade inclui, obviamente, o futuro da natureza como sua 

condição sine qua non. Mas, mesmo independentemente desse fato, 

este último constitui uma responsabilidade metafísica, na medida em 

que o homem se tornou perigoso não só para si, mas para toda a 

biosfera. (JONAS, 2006, p. 229) 
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É por isso que Jonas ao afirmar que o homem tornou-se perigoso para si mesmo 

e para toda a vida no planeta, nos alerta sobre a utilização indiscriminada da técnica, a 

qual poderá implicar na destruição da biosfera e do próprio homem, comprometendo 

também o futuro. Diante de tal contexto, torna-se também necessário compreendermos 

melhor como os conceitos de homem, natureza, técnica, e a relação entre eles foram 

sendo trabalhados, questionados e entendidos pelo homem. São, no entanto, elementos 

fundamentais para pensarmos sobre uma maneira diferenciada de nos relacionarmos uns 

com os outros e com a natureza. Dessa maneira, para entendermos melhor essa relação, 

é imprescindível partir do pensamento do filósofo alemão Heidegger que analisa a 

determinação do “mundo” como res extensa, os fundamentos dessa determinação 

ontológica e a discussão hermenêutica da ontologia cartesiana. Possibilitando, assim 

percebemos sobre a relação homem/natureza como base unitária ser-no-mundo, 

propondo responder às questões sobre o homem, como habitante da terra, dotado de 

razão e sua relação com o mundo. 

A expressão composta “ser-no-mundo”, já na sua cunhagem, mostra 

que pretende referir-se a um fenômeno de unidade. Deve-se considerar 

este primeiro achado em seu todo. A impossibilidade de dissolvê-la 

em elementos, que podem ser posteriormente compostos, não exclui a 

multiplicidade de momentos estruturais que compõem esta 

constituição. (HEIDEGGER, 2001, p.90) 

Essa relação que o homem vem desenvolvendo com o mundo, nos faz pensar 

como se deu a nossa inserção numa sociedade - denominada por Heidegger, “A era do 

Átomo” ·, na qual nem o homem individual, tampouco o coletivo seriam capazes de 

frear ou guiar o percurso histórico em que nos deparamos com a moral e a ciência 

caminhando separadas, permitindo-se conduzir pelo poder da técnica. Assim, esses 

aspectos nos trazem pontos cruciais na relação homem e natureza, possibilitando pensar 

sobre a busca do homem pela verdade do Ser, resultando em um novo significado da 

existência. 

A contribuição do pensamento heideggeriano vem mostrar uma forma 

diferenciada na relação homem e natureza, de compreender como o homem deve cuidar 

da sua habitação e dos outros entes intramundanos, possibilitando um novo agir. Por 

isso, essa nova compreensão da natureza é concernida não apenas à permanência da 

terra, mas àquilo que esta será se sobreviver. Nesse sentido, Heidegger trata da relação 
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homem e natureza como “eu estou habitando”, “eu estou morando”, como ser-no-

mundo-junto-das-coisas, possibilitando a aprendizagem no que tange à habitação. 

Pelo cuidado não vemos a natureza e tudo que nela existe como 

objetos. A relação não é sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito. 

Experimentamos os seres como sujeitos, como valores, como 

símbolos que remetem a uma realidade frontal. A natureza não é 

muda. Fala e evoca. Emite mensagens de grandeza, beleza, 

perplexidade e força. O ser humano pode escutar e interpretar esses 

sinais. Coloca-se ao pé das coisas. Junto delas e a elas sente-se unido. 

Não existe, coexiste com todos os outros. A relação não é de domínio 

sobre, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas interação e 

comunhão. (BOFF, 1999, p.95) 

Assim, o cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano, ou seja, 

devemos cuidar um do outro, da vida no presente e no futuro. Por isso, o cuidar requer 

partir de uma ética, de um princípio que se responsabilize pelo cuidado como essência 

do ser humano, pois segundo Heidegger, o cuidado significa desvelo, atenção, zelo, 

bom trato, preocupação é o fundamento para qualquer interpretação do ser humano, 

quando ele sai de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude, voltando-se para si 

mesmo e descobrindo seu modo-de-ser-cuidado. Assim, compreender o cuidado é 

fundamental para o processo de internalização e formação de um indivíduo capaz de se 

responsabilizar pela existência.  

A necessidade de aprendermos habitar e cuidar apropriadamente da Terra nos 

remete a buscar nos estudos do filósofo Foltz
2
, que procurou explicar e definir alguns 

dos contributos potenciais de Heidegger para a filosofia ambiental, através da obra 

Habitar a Terra: Heidegger, ética e a metafísica da natureza, contribuições da filosofia 

heideggeriana para a viabilização pedagógica do conceito de responsabilidade, partindo 

da análise e crítica dos princípios de ação.  Através do pensamento Heideggeriano, Foltz 

nos faz refletir sobre a possibilidade de salvarmos a Terra e nela morarmos, partindo da 

ideia de salvar, como resgatar, preservar, proteger e cultivar a terra, cuidando do nosso 

habitat. Assim, a partir de Ser e tempo, podemos concluir que a natureza de forma 

originária é desvendada como ambiente natural. Como diz HEIDEGGER (2005, p.99) 

“Ao se refletir sobre esta relação de ser, dá-se logo de início, um ente, chamado 

                                                 
2
 Foltz, nessa obra teve como objetivo principal mostrar de maneira simples as ideias de Heidegger 

quando foram selecionadas, reunidas e lidas, apresentando-as de uma forma construtiva, procedimentos 

que lhe pareceram ser indispensáveis pontos de partida para compreender o pensamento de alguém cuja 

obra merece, por direito próprio ser levada a sério. As ideias de Heidegger estão presentes por si próprias, 

sem serem estreitamente ligadas às conclusões e opiniões do autor sobre aquilo que devia ser pensado e 

feito, ou às direções que a filosofia do ambiente deveria tomar.  
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natureza, como aquilo que primeiro se conhece.” Ela nos envolve e está perto desde o 

início, ou seja, a natureza se revela constitutiva do homem, quando ele também se sente 

pertencente a ela.  

O problema é, portanto, definido como envolvendo a profunda e anômala 

destruição pelos seres humanos de uma biosfera que consiste em sistemas sobrepostos 

ou autorreguladores. Dado este ponto de vista, o problema de base é que pura e 

simplesmente nós não estamos a par do resto da natureza. (FOLTZ, 1995, p.22) 

Assim sendo, empreenderemos, em termos metodológicos, uma análise 

hermenêutica (por tratar-se de uma pesquisa teórica de natureza filosófica) interpretativa 

da viabilidade pedagógica do conceito de responsabilidade jonasiano, calcada no 

cuidado com o futuro da humanidade e da natureza. Nesse sentido temos o intuito de 

contribuir para uma formação ética de um cidadão consciente, visando uma relação 

equilibrada entre homem e natureza, e consequentemente o futuro da humanidade, 

estabelecendo para isso uma compreensão de valores e normas para uma nova conduta 

do agir humano.  

Ainda, para a formulação desta tese, apresentaremos como procedimento, a 

pesquisa teórica a partir de documentação bibliográfica, utilizando uma metodologia de 

análise bibliográfica, ou seja, uma hermenêutica de textos, comentários e análise 

comparativa. Investigaremos subsídios teóricos que consistirá em elementos conceituais 

extraídos, sobretudo, das seguintes obras: O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma 

ética para a civilização tecnológica e O Princípio Vida: fundamentos para uma 

biologia filosófica, Ética, Medicina e Técnica, do filósofo Hans Jonas. Além deste, 

dialogaremos com outros autores da tradição filosófica que investigam problemáticas 

semelhantes como Martin Heidegger, Bruce V. Foltz, entre outros, os quais 

possibilitarão a elaboração do percurso teórico desta pesquisa. 

Para tanto, a presente tese encontra-se estruturada da seguinte forma: o primeiro 

capítulo refere-se à Introdução, na qual o objetivo é apresentado, a justificativa e a 

relevância da tese apresentada. No segundo capítulo refere-se a Uma breve 

compreensão sobre a relação homem e natureza. Inicialmente trataremos 

respectivamente de algumas considerações acerca da análise desconstrutiva, que 

Heidegger propõe da concepção metafísica de natureza, os conceitos de homem, mundo, 

natureza, ciência e técnica. Esses conceitos nos auxiliarão a compreender a relação 
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humana com o meio natural, fundamentada numa habitação cuidadosa, pois é a partir do 

ser-no-mundo que o homem constrói a sua existência, a sua história, os seus valores e a 

sua responsabilidade perante a natureza e a si mesmo. Ainda, sob a luz heideggeriana, 

analisaremos o pensamento cartesiano que se configura como ponto de partida para 

explicar a teoria da vida e o desenvolvimento do pensamento dualista entre homem e 

natureza, implicando em importantes desdobramentos para o pensamento 

contemporâneo. Dessa maneira, poderemos compreender também as concepções de 

ciência, tecnologia, técnica e suas dinâmicas a partir da contribuição do conceito 

heideggeriano de técnica. Já em Jonas destacaremos a utilização e a finalidade da 

técnica como alerta de prudência, pois entre ciência e técnica há uma história de êxito 

contínuo de visibilidade pública, abarcando todos os domínios da vida, prescindindo de 

um meio para tornar-se uma finalidade, mostrando a “conquista da natureza” como 

vocação da humanidade, na qual o Homo Faber ergue-se diante do Homo Sapiens e o 

poder externo aparece como supremo bem para a espécie. Portanto, apresentaremos 

acerca da relação homem, natureza, ciência e técnica a partir da análise do pensamento 

heideggeriano e jonasiano, contribuindo para compreensão da factibilidade da 

responsabilidade jonasiana, como viável pedagogicamente, para a existência futura da 

humanidade. 

No terceiro capítulo intitulado: A Responsabilidade de Hans Jonas como 

princípio normativo para educação discutiremos como Hans Jonas fundamenta e 

argumenta sobre o conceito de responsabilidade como uma possibilidade de salvação 

para a sociedade da técnica. Partiremos então do conceito de responsabilidade 

jonasiano, com o objetivo de destacar e compreender a sua teoria e sua contribuição 

para com o dever diante da posteridade, da existência futura da humanidade e 

consequentemente da preservação da natureza. Destacaremos também a Heurística do 

Medo, como necessária à realização da responsabilidade, na medida em que nos 

referimos ao rumo correto das ações humanas. É a partir da vulnerabilidade diante de 

um futuro tão incerto, que o medo de uma não existência pode nos impulsionar a buscar 

maneiras diferenciadas de agir, de olhar o outro e a natureza. Esse medo que Jonas trata 

é um temor capaz de nos motivarmos a transformar o nosso agir como um dever. Assim, 

a heurística do medo é a primeira obrigação da responsabilidade ativa, que consiste em 

perceber junto com o mal, o bem a ser definido e com o infortúnio à salvação. Nessa 

perspectiva, a partir da contribuição sobre a fundamentação e a compreensão do 
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conceito de responsabilidade, será possível identificarmos nesse princípio um viés 

pedagógico capaz de orientar e viabilizar uma formação ética. 

Sendo assim, a educação pode efetivamente despertar o sentimento da 

responsabilidade, proporcionando uma aprendizagem a partir do respeito de um com o 

outro e com a natureza, visando o bem da humanidade, podendo nos fazer agir a seu 

favor. E nessa direção mostraremos também, como a educação no sentido de alteração, 

a partir das contribuições de Kant, entre outros, poderá subsidiar a formação do 

indivíduo, a partir do cuidado que o ser humano deverá aprender em relação a sua 

morada e tudo que nela habita, tornando a responsabilidade intrínseca a constituição do 

seu ser. Cabendo, assim, à educação incrementar a consciência coletiva acerca dos 

problemas que nos rodeia e os que poderá acontecer no futuro, se não agirmos com 

responsabilidade no presente. Sendo assim, é factível a viabilidade pedagógica do 

princípio jonasiano, pois poderá contribuir para uma relação equilibrada entre homem e 

natureza, buscando uma conexão entre a responsabilidade de Hans Jonas e a educação, 

possibilitando a formação de uma geração presente, preocupada com a existência da 

geração futura e do seu habitat. 

E por fim, no último capítulo: A Viabilidade pedagógica do princípio 

responsabilidade apontaremos a factibilidade da responsabilidade jonasiana como um 

princípio viável para formação do homem, como o único ser dotado de razão e o único 

capaz de responsabilidade. Responsabilidade essa que é inerente ao ato educativo, por 

isso torna-se viável. A viabilidade pedagógica a partir da responsabilidade jonasiana, é 

factível, portanto possível de ser realizada e fundamentada a partir de um processo 

formativo de mudança de comportamento da atual sociedade, frente às inovações 

tecnológicas e sua relação com a natureza. Para compreendermos sob a factibilidade da 

responsabilidade, partiremos do conceito de factibilidade exposto por Franz 

Hinkelammert, que consiste compreender o conceito do impossível quando descobre o 

marco do possível. Torna-se, no entanto, imprescindível à análise do que deve ser 

considerado natural ou artificial, bem como os limites impostos à investigação da 

natureza e ao domínio do conhecimento, os quais suscitam a reflexão sobre os conceitos 

e pré-conceitos utilizados no cotidiano. Trataremos também de refletir sobre a 

contribuição do pensamento aristotélico ao destacarmos como nossa ação no presente 

acarretará na existência ou não de um futuro, relacionando ao seu pensamento quando 

se refere ao passado, que não temos mais o que fazer, mas no presente devemos ter a 
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capacidade de agir com respeito aos bens humanos. Assim, possibilitaremos uma 

conexão entre a educação e a responsabilidade jonasiana, direcionada à formação 

humana e ao amadurecimento do indivíduo através de um novo agir. 

Todavia, pensar a existência não somente do homem, mas também de todas as 

“coisas”, é uma das grandes preocupações da educação, que não consegue responder 

sozinha às questões que cerca a relação homem e natureza que são discutidas desde o 

início do século XX. São raras as preocupações a respeito das bases conceituais e 

epistemológicas, devido a estarmos inseridos numa sociedade em que a tecnologia 

parece ser a resposta para tudo. Nessa perspectiva, a natureza é objetificada, tida como 

infinita e capaz de suprir todas as vontades humanas. Esse comportamento nos traz 

como consequência uma crise na sociedade da técnica, na qual os seres humanos são a 

causa principal. Assim, diante dessa crise, a educação tem como desafio reorientar os 

indivíduos para uma nova maneira de agir frente à natureza e, com base em um 

princípio ético, intentar um direcionamento para o equilíbrio nessa relação.   

Assim, diante dessa realidade globalizada, temos como propósito que através da 

educação, seja possível promover uma formação ética diferenciada de agir frente à 

natureza, a partir do princípio responsabilidade jonasiano. Nessa direção, o filósofo 

Hans Jonas, propõe esse princípio como um novo caminho para civilização tecnológica. 

Com base na responsabilidade, visamos à possibilidade de viabilizá-lo 

pedagogicamente, direcionando-o para uma formação ética fundamentada na existência 

do ser e do dever para com outros. Abrindo uma nova perspectiva da ação através de 

uma projeção em longo prazo, direcionada ao agir humano no que concerne aos seus 

resultados e efeitos, visando uma gradativa transformação de conduta diante da relação 

com o outro e com a natureza, que implicará no cuidado com os valores e as atitudes 

que fazem da vida um bem primordial. Como afirma BOFF (1999, p.13), “Sonhamos 

com uma sociedade mundializada, na grande casa comum, a terra, onde os valores 

estruturantes se construirão ao redor do cuidado com as pessoas.”.  

Portanto, o Princípio Responsabilidade abre uma nova perspectiva da ação 

através de uma projeção em longo prazo, direcionada ao agir humano no que concerne 

aos seus resultados e efeitos. Dessa forma, esse princípio voltado para educação, deve 

apresentar como meta, uma formação pedagógica visando uma gradativa transformação 

de conduta diante da relação com o outro e com a natureza, que implicará no cuidado 
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com os valores e as atitudes que fazem da vida um bem primordial. Como afirma BOFF 

(1999, p.13), “Sonhamos com uma sociedade mundializada, na grande casa comum, a 

terra, onde os valores estruturantes se construirão ao redor do cuidado com as pessoas.”.  

Nessa direção, precisamos de um novo paradigma de convivência, uma relação 

diferenciada com o outro e com a terra, visando à preservação da vida. E a proposta de 

Jonas de uma ética que parta da responsabilidade com o futuro da Humanidade, 

possibilitará a factibilidade pedagógica para formação do indivíduo, fundamentada em 

dois grandes imperativos: o primeiro que consiste na existência e o segundo que os 

homens vivam bem, uma vez que, a possibilidade da existência precisa ser mantida, o 

que significa cumprir o dever de existir, pois o cuidado que devemos ter com a vida, 

requer atitude, ação e responsabilidade.  

Portanto, a viabilidade pedagógica do princípio responsabilidade a qual 

propomos nessa tese, não é uma proposta pronta e acabada. Porém, consiste em uma 

contribuição que poderá nos fazer refletir como utilizarmos o poder da ciência e da 

técnica, como sermos responsáveis pelo outro e pela natureza, pela geração presente e 

futura, pela vida, pela nossa morada e como saber nos organizar, nos orientar para 

preservar e conservar a terra. Somente através do saber e da tarefa incansável de 

aprender sempre mais, de desenvolver no ser humano o sentimento de pertença à 

espécie humana e a terra como sua morada, poderemos salvaguarda a vida.     

Em momentos críticos como os que vivemos, revisitamos a sabedoria 

ancestral dos povos e nos colocamos na escola de uns e outros. Todos 

nos fazemos aprendizes e aprendentes. Importa construir um novo 

ethos que permita uma nova convivência entre os humanos com os 

demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica; que 

propicie um novo encantamento face à majestade do universo e à 

complexidade das relações que sustentam todos e cada um dos seres. 

(BOOF, 1999, p.27) 
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II 

UMA BREVE COMPREENSÃO SOBRE A RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA 

A violação da natureza e a civilização do homem caminham de mãos 

dadas. Ambas enfrentam os elementos. Uma, na medida em que ele se 

aventura na natureza e subjuga as suas criaturas; a outra, na medida 

em que erige no refúgio da cidade e de suas leis um enclave contra 

aquelas. O homem é o criador de sua vida como vida humana. 

(JONAS, 2006, p.32) 

2.1 O CONCEITO DE HOMEM, MUNDO E CUIDADO COMO BASE 

UNITÁRIA SER-NO-MUNDO: ALICERCE PARA EDUCAÇÃO 

 Trazer esses conceitos à tona, é fundamental para entender o percurso histórico 

da relação entre o homem e a natureza. É necessário compreender como o homem, em 

um dado período, foi modificando e adaptando suas atitudes no ambiente em que vive e 

que dele depende para sobreviver, pois suas relações nunca foram inalteráveis como a 

de uma espécie animal. É nesse sentido que Boff questiona quanto à imagem de ser 

humano que queremos e que atenda nossos anseios. Podemos tomar como exemplo, 

uma sociedade que privilegia a racionalidade científico-técnica, o conceito de homem 

seria que é um animal racional. Já numa sociedade em que o homem subjaz ao ideal 

democrático, ele seria um ser de participação, um sujeito histórico pessoal e coletivo, 

construindo as relações sociais. Boff, então, vai expondo várias concepções sobre a 

imagem do homem, até chegar a que queremos aqui expor, como um ser-no-mundo-

com-outros que constrói seu habitat e põe o cuidado em tudo que projeta e faz. Para essa 

ideia de homem, partimos da contribuição do pensamento heideggeriano, em que a 

essência do homem depende de sua relação com o ser e a verdade, permitindo a seguinte 

questão: “quem é o homem?” no lugar de “o que é o homem?”.  “O ser é o éter no qual 

o homem respira; sem este éter, ele fica reduzido a um mero rebanho e todos os seus 

feitos a uma mera reprodução do rebanho.” (HEIDEGGER, 2002, p.166). Sendo assim, 

o Ser aí, significa ser-no-mundo, é a compreensão do ser que leva em conta o fenômeno 

do mundo, ou seja, é um fenômeno de unidade. 

Porém, o mais importante agora não é perpetuar ou promover uma 

imagem particular do homem, mas manter aberto o horizonte da 

possibilidade, que, no nosso caso, foi dado junto com a existência da 

espécie – e que, de acordo com a promessa do Imago Dei, podemos 

esperar que sempre ofereça uma nova chance para a essência humana. 

(JONAS, 2006, p.233)  
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É necessário refletir sobre a essência do homem, principalmente que, devido a 

muitas vezes em sua trajetória, submeteu à natureza aos interesses econômicos, sem 

medir e muito menos pensar em suas consequências e no que a geração futura poderia 

herdar. Assim, JONAS (2006, p.153) faz a seguinte indagação: “Por que o homem 

deveria destacar-se da natureza, vindo a tornar-se seu tutor?”, já que age apenas em 

causa própria. Essas são situações, como próprio Jonas (2006, p.57) afirma, que foram 

produzidas pelo Homo Faber, que “aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a 

refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto.” Por isso torna-

se indispensável analisarmos o que constitui o homem como ser, não confundido a 

existência do homem com qualquer outro ente, pois o ser-aí ou ser-no-mundo, é 

diferente do ser-dentro-do-mundo, como são as pedras e os utensílios, que não possuem 

essência ou natureza do mesmo modo como os outros entes possuem. A essência do 

homem encontra-se na sua existência. É a partir de ser-no-mundo, que o homem 

constrói o seu modo de ser, a sua existência, a sua história, os seus valores e a 

responsabilidade perante a natureza e a ele mesmo. “A presença se determina como ente 

sempre a partir de uma possibilidade que ela é e, de algum modo, isso também significa 

que ela se compreende em seu ser. Este é o sentido formal da constituição existencial da 

presença” (HEIDEGGER, 2005, P.79). 

Essa discussão sobre a questão do ser nos possibilita continuar analisando o 

conceito de homem, partindo da definição grega com zoon logon echon, ou seja, o 

animal que possui logos. Heidegger nos traz o significado da palavra logos como o 

poder da fala em vez da razão. Para tanto, Heidegger faz uma distinção entre o homem e 

outro animal qualquer, ao afirmar que enquanto nós possuímos “conduta”, os outros 

animais possuem “comportamento”. Assim ele afirma que devido aos outros animais 

não serem “aturdidos, cativados” 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 sua relação com o ser e a verdade.  

Contudo o conceito de homem a partir da antropologia teológico-cristã é tomado 

como algo transcendente, que se lança para além de si mesmo, e que nunca o ser do 

homem foi questionado ontologicamente. A partir dessa visão, a questão do ser ficou 

esquecida, sem ser ativada, sem fundamento a partir da ontologia que determina o que 

deve ser, de modo que uma coisa possa ser apenas vida. A crítica de Heidegger está 

justamente na posição de como as ciências positivas consideram o conceito de homem 
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como evidente e fato consumado sem levar em conta os fundamentos ontológicos. “No 

fundo, tal acúmulo de conhecimento leva apenas a se desconhecer o problema 

propriamente dito” (HEIDEGGER, 2005, p.89). 

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) 

Nesse sentido, a vida deve ser questionada como um modo de ser, como afirma 

Heidegger, deve visar à totalidade da vida e o que dela faz parte, residindo no fato de 

que tudo está a caminho da vida e como pode ser desejável tanto para o indivíduo, como 

para a espécie. Heidegger demonstra, então, que no momento em que o homem se 

diferencia das demais coisas da natureza, torna-se aquele que executa atos intencionais, 

executor dos seus próprios atos, por isso responsável pelos mesmos perante a natureza e 

a sua própria espécie. Como também podemos encontrar pensamento semelhante em 

Jonas, ao afirmar que o homem em relação aos outros seres viventes, não tem vantagem, 

exceto a de que só ele pode assumir a responsabilidade de garantir os fins próprios aos 

demais seres, pois ser responsável é inseparável da existência do homem.  

Nesse paradigma arquetípico evidencia-se de forma cristalina a 

ligação da responsabilidade com o Ser vivo. Somente o Ser vivo, em 

sua natureza carente e sujeita a riscos – e por isso, em princípio, todos 

os seres vivos - pode ser objeto da responsabilidade. Mas essa é 

apenas a condição necessária, não a condição suficiente para tal. A 

marca distintiva do Ser humano, de ser o único capaz de ter 

responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus 

semelhantes – eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade –, 

e que realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade 

para tal é a condição suficiente para a sua efetividade. (JONAS, 2006, 

p.175-176) 

Assim, a responsabilidade é possível de acontecer e pode ser efetivada através da 

viabilidade pedagógica do princípio responsabilidade, devendo orientar a formação do 

indivíduo, como Heidegger estabelece, a partir de um ordenamento das concepções de 

mundo. Dessa maneira será possível compreender a multiplicidade desse fenômeno, 

tendo a ideia geral de mundo como constitutivo do ser dos homens, pois a compreensão 

de ser é algo que ocorre no homem, é uma propriedade do Ser, trazendo a luz à sua 

essência. Por isso, para fundamentar o conceito de mundo é imprescindível partir da 

questão de ser-no-mundo como um fenômeno de unidade. 
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Compreender essa totalidade de ser-no-mundo como fundamento e essência, tem 

como finalidade a responsabilidade de si mesmo, indagando sobre a estrutura ontológica 

de mundo, do ente que sempre é, e da constituição do ser “em um mundo”, mostrando 

que estou junto, moro junto, sou natureza, e não como parte dela ou dentro dela, 

indicando lugar no espaço. Como próprio Heidegger exemplifica, partindo da 

expressão, a água está no copo e a roupa está no armário, utilizando a palavra dentro 

para indicar uma relação recíproca de dois entes extensos em um dado espaço. Assim, o 

homem não deve ser tratado como um ser a parte da natureza, pois ele é natureza, é 

mundo. 

O ente, ao qual pertence o ser-em, neste sentido, é o ente que sempre 

eu mesmo sou. A expressão “sou” se conecta a “junto”, “eu sou” diz, 

por sua vez: eu moro, me detenho junto [...] ao mundo, como alguma 

coisa que, deste ou daquele modo, me é familiar. O ser, entendido com 

infinito de “eu sou”, isto é, como existencial, significa morar junto a, 

ser familiar com... O ser-em é, pois, a expressão formal e existencial 

do ser da presença que possui a constituição essencial de ser-no-

mundo. (HEIDEGGER, 2005, p. 92) 

Heidegger situa o homem como um ser, que consiste em uma compreensão do 

Ser. O Dasein, quer dizer Ser aí, então o homem seria esse Ai, esse lugar em que o Ser 

realiza sua presença. O Ser está sob a guarda do homem. O Dasein se refere tanto ao ser 

humano como ao tipo de ser que os seres humanos têm.  Por isso, Heidegger afirma que 

não há uma sobreposição do ser-aí, sobre o mundo, e nem ao contrário, quando o Ser-aí 

se vê na maioria das vezes, absorvido no mundo das ocupações cotidianas com os entes 

intramundanos. Mas que deve ser compreendido como ser e estar junto ao outro. Assim, 

poderemos compreender o conceito de homem e natureza como uma base unitária. 

“Pois a partir do mundo o ente poderá, então, revelar-se no toque e, assim tornar-se 

acessível em seu ser simplesmente dado” (HEIDEGGER, 2005, p.93). 

Em Lenoble, filósofo e historiador das ciências, também é possível identificar a 

abordagem sobre o conceito de Natureza como um princípio produtor do 

desenvolvimento de um ser, fundamentada numa noção de origem vitalista e animista. 

Partindo dessa ideia, a palavra Natureza é derivada da palavra latina natura que 

significa ação de fazer nascer, crescimento. A ideia de natureza na antiguidade se refere 

a uma coisa viva e a um ser inteligente. É sentida como pertencente a algo, aos pais, a 

outros seres humanos, a nação, estando ligada ao desenvolvimento social e cósmico.  
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O grande x da questão que Lenoble aponta é como o homem tão dependente da 

natureza, percebendo-a como Natura Master, poderá sentir-se como senhor e dono da 

natureza, ter o poder, domínio sobre ela, transformando-a em máquina. Esse poder que 

o homem quer exercer sobre a natureza poderá até virar-se contra ele próprio, como 

acontece nos dias atuais. Podemos destacar como exemplo a poluição atmosférica que 

provoca o efeito estufa, que lança gases em grandes quantidades na atmosfera, inclusive 

aqueles que o próprio homem criou, prejudicando a sua própria saúde, qualidade de vida 

e modificações de hábitos dos demais seres vivos.  

Lenoble demonstra ainda, como a palavra Natureza é utilizada em vários 

sentidos, ora empregada como conjunto de coisas que existem, ora empregada para o 

estudo físico, biológico ou químico ou até mesmo para designar os remédios naturais, 

além do seu significado latino. Lenoble que demostrar então como o conceito de 

Natureza é utilizado em vários sentidos, confusos e conectados ao mesmo tempo. Mas 

para compreender a natureza como uma responsabilidade presente e futura da 

humanidade é preciso refletir e buscar o conceito mais apropriado para estabelecer uma 

nova relação homem e natureza na era tecnológica. 

Partindo, então da relação homem/natureza, junto um do outro, sob uma base 

unitária, compreenderemos melhor que a existência tem seu próprio ser no espaço como 

base ser-no-mundo, permitindo assim uma visão da espacialidade existencial do ser. Ao 

denotar sobre o conceito de preocupar-se, Heidegger refere-se ao que esse conceito 

indica sobre o que devemos temer em relação ao futuro da espécie humana ou de um 

planeta que apresente boas condições de habitabilidade. Por isso, o autor utiliza o termo 

ocupar para designar o ser de um possível ser-no-mundo que implica na relação com o 

modo de ser dos entes simplesmente dados, e também na relação com os entes dotados 

do modo de ser do ser-aí.  

Assim, quando a ocupação respeita e considera a originalidade do que se toma, 

trata-se de buscar uma relação fundamentada na responsabilidade, que o ser humano 

deve ter com o outro e com a natureza. A existência do homem, segundo Jonas é uma 

prioridade e precisa ser mantida, garantindo a continuação da existência. Para isso a 

primeira de todas as responsabilidades é a de garantir a possibilidade de que haja 

responsabilidade. E esse objetivo é factível, e pode ser realizado através da educação 
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permitindo novas possibilidades, produzindo alterações e mudanças na formação do 

indivíduo perante a preservação da vida.  

O homem, ao ter que estar no mundo, descobre que este é, em torno 

de si mesmo, uma intricada rede tanto de facilidades como de 

dificuldades. Quase não há coisas nele que não sejam em potência um 

ou outro. A terra é algo que o sustenta com sua solidez e lhe permite 

estirar-se para descansar ou correr quando tem que fugir. Este 

fenômeno fundamental, talvez o mais fundamental de todos – isto é, 

que nosso existir consiste em estar rodeado tanto de facilidades como 

de dificuldades – dá seu especial caráter ontológico à realidade que 

chamamos vida humana, ao ser do homem (LATERZA e RIOS, 1971, 

p.246). 

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

questionando sobre qual deve ser a verdadeira finalidade da humanidade, a verdade ou a 

utilidade. Segundo Jonas, essa questão ainda permanece em aberto, devido ao fato de 

que a verdade e a utilidade andam juntas e não são afetadas na sua prática. Apesar de 

essa ideia estar tão intrínseca na constituição do homem atual, podemos fazer tentativas 

para mudar nossos hábitos e atitudes perante a natureza. Por isso, devido ao 

desenvolvimento humano, somos capazes de sempre estar aprendendo e reaprendendo 

novos princípios e valores que podem orientar uma formação consistente e responsável 

para cuidar do presente e do futuro, pois de acordo com os lógicos, o homem é um 

conceito concreto, em que, ao mesmo tempo possui a “forma” abstrata de humanidade, 

e também é um “sujeito lógico” que sustenta e suporta essa “forma”. 

Já que todos deveremos caminhar para o futuro com uma determinada 

visão do passado, é importante saber, se, independentemente da 

nitidez das representações sobre o futuro, já encontramos ou não no 

passado esse homem do qual se deverá tratar no futuro. A ética da 

responsabilidade tem ela própria, pois, necessidade de examinar a tese 

do “não ainda” para toda a história precedente. (JONAS, 2006, p.337) 

Dessa maneira, sabendo como foi o agir do homem no passado, temos a nitidez 

do que não queremos como imagem de homem no futuro. Para construir então uma 

nova imagem de homem, tomamos como fio condutor o conceito de homem em 

Heidegger, que possibilitará como tratar sobre a questão do conhecimento e do 

conhecer, como tarefa primeira do modo de ser do homem e como ser-no-mundo, que 

por sua vez, é tomado pelo mundo de que se ocupa. Mas para que o homem possa 

compreender sua relação com o mundo, lhe é imposto o afastamento de todo produzir e 

do manusear da técnica, somente dessa forma, ele poderá visualizar a natureza como ela 

é, que para Heidegger, significa encarar um ente simplesmente dado.  
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Portanto, essa visualização se dá de maneira autônoma, junto ao ente 

intramundano, por intermédio da percepção livre do produzir que proporciona perceber 

e discutir algo como se apresenta. Essa reflexão sobre a relação homem e natureza e 

como vem se desenvolvendo, nos faz pensar sobre o que podemos esperar da atual 

civilização da técnica, e Heidegger nos responde, pois somente despidos da visão 

mecanicista conseguiremos compreender como o homem também é natureza, ou seja, a 

técnica nos embriaga, ora com tantas utilidades, ora com futilidades, que nos perdemos 

na obscuridade da sua finalidade.  

A manutenção perceptiva de uma proposição sobre [...] já é, em si 

mesma, um modo de ser-no-mundo e não pode ser interpretada como 

um “processo”, através do qual um sujeito cria para si representações 

de alguma coisa, de tal maneira que estas representações, assim 

apropriadas, se conservem “dentro” para, somente então, ser possível, 

por vezes, a pergunta de como elas haverão de “concordar” com a 

realidade. (HEIDEGGER, 2005, p.101) 

O ser-no-mundo do ser-aí sempre precisa conduzir o seu ser por meio de uma 

escolha em sentido essencial, ou seja, de um modo ou de outro um apoio a esse seu ser. 

O ser-no-mundo é a estrutura na qual incessantemente nos apoiamos. Entretanto, a partir 

do momento em que o Ser-aí se direciona a conhecer, a perceber e a conservar, ele 

consegue adquirir uma nova posição ontológica no tocante ao mundo, assumindo a 

direção do ser-no-mundo. Para Heidegger, compreender o conceito de mundo consiste 

em deixar e fazer ver o que se mostra no “ente” dentro do mundo, a partir da 

identificação de tudo o que se dá no mundo como árvores, homens, casas, animais, tudo 

que nos circunda, que constitui o ambiente que nos cerca. Depois que conseguirmos 

identificar, poderemos entender o ser de cada ente, suas relações e interações que se dão 

dentro do mundo. “Em si mesma, a natureza é um ente que vem ao encontro dentro do 

mundo e que pode ser descoberto, seguindo-se caminhos e graus diferentes”. 

(HEIDEGGER, 2005, p.104). 

 Trata-se, no entanto de apresentar o existir do homem como sendo de imediato e 

fundamentalmente um existir no mundo, estabelecendo assim uma relação entre o ser-

homem e o mundo, como uma unidade fundamental. Isso significa como Jonas aponta 

procurar não somente o bem humano, mas também o bem das coisas extra-humanas, 

pensando na natureza como algo que devamos respeitar, tornando-se uma ideia 

universal. O homem tem o dever de proteger a sua morada e conservar este mundo 

físico de modo que as condições para o desenvolvimento da vida permaneçam intactas.   
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Porém, o conceito de mundo e mundanidade, ainda levantam muitas questões, 

pois segundo Heidegger, o mundo significa a estrutura de um momento constitutivo do 

ser-no-mundo, sendo assim em si mesmo um existencial. O mundo então é um caráter 

da própria existência que integra tanto o ser dos entes intramundanos como o do Ser-aí. 

Traz, então, à tona diferentes significações de mundo quando se refere à totalidade dos 

entes, como quando se refere aos objetos das ciências, ou como mundo de todos e de 

cada um, ou ainda quando se refere à própria existência que pode modificar-se ou 

transformar-se. 

Heidegger apresenta ainda três noções de mundo: a primeira refere-se ao 

ambiente, o mundo à nossa volta (Unwelt,); a segunda, o mundo em que as pessoas se 

relacionam com alguém (Mitwelt) e a terceira noção é o mundo-próprio (Selbstwelt), um 

precursor do Dasein. Tomaremos a noção de mundo quando é introduzido por meio do 

(Unwelt) familiar, dessa maneira o ser-no-mundo mantém um tom de familiaridade, de 

saber seu próprio caminho no mundo. Essa tarefa do primeiro reconhecimento do 

mundo que nos circunda, cabe também à educação formal, responsável pela formação 

do indivíduo como ser autônomo, capaz de mudar seu modo de agir diante da vida.  

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. 

Mas como o próprio Jonas diz a natureza sempre esteve lá e nunca precisou do homem 

para resguarda-la, ao contrário foi sempre sua tutora. Entretanto, hoje o homem precisa 

reaprender a habitar o mundo. 

No entanto quando Heidegger em, Ser e Tempo, refere-se ao mundo 

compartilhado, ele quer demonstrar o enraizamento e à condição de ser-no-mundo, 

como modo de ser com o outro e junto ao outro. Uma vez que a existência é mundana, 

temos assim a capacidade de desvelar o mundo como local de habitação, como terra e 

como modo de sentir-se em casa. Por isso, hoje temos a necessidade e a urgência de 
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pensar, discutir, planejar e agir sobre o caminho e o rumo que devemos tomar para 

cuidar da nossa morada, o planeta terra. 

Construir e pensar são, cada um a seu modo, indispensáveis para o 

habitar se cada um se mantiver isolado, cuidando do que é seu ao 

invés de escutar um ao outro. Essa escuta só acontece se ambos, 

construir e pensar pertencem ao habitar, permanecem em seus limites 

e sabem que tanto um como outro provém da obra de uma longa 

experiência e de um exercício incessante. (HEIDEGGER, 2002, pág. 

140). 

Heidegger ainda faz uma distinção quanto ao termo mundano e intramundano. O 

primeiro refere-se ao modo de ser dos homens, ao Ser-aí, que para Jonas esse modo de 

ser depende do imperativo de existir, considerado o primeiro quando se trata do homem.  

Já o termo intramundano é utilizado para tratar o modo de ser de um ente simplesmente 

dado, que se refere a tudo que pertence ao mundo, uma mesa, um livro ou uma árvore. 

Partindo dessa distinção, podemos perceber que há uma diferença entre o ser dos 

homens e o ser dos demais entes que se relacionam em um mesmo mundo. Contudo o 

Ser-aí, somente poderá descobrir o ente como natureza, a partir do seu modo ser-no-

mundo, e a natureza somente poderá ser compreendida a partir do conceito de mundo, 

que indica o mundo de todos e de cada um. 

A presença só pode descobrir o ente como natureza num determinado 

modo de seu ser-no-mundo. Esse conhecimento tem o caráter de uma 

determinada desmundanização do mundo. Enquanto conjunto 

categorial das estruturas ontológicas de um ente determinado, que vem 

ao encontro dentro do mundo, a “natureza” nunca poderá tornar 

compreensível a mundanidade. (HEIDEGGER, 2005, p.106) 

Assim, a partir do mundo circundante, que é o mais próximo do Ser-aí, o ser dos 

entes vem ao encontro do ser-no-mundo, sendo possível buscar a mundanidade do 

mundo circundante. De maneira que a compreensão do ser dos entes e todo modo de 

lidar como eles, pertence ao Ser-aí, ou seja, a finalidade da utilização dos objetos expõe 

o modo de ser do instrumento, que serve para algo, como serventia e contribuição, como 

um serrote serve para serrar, uma cadeira para sentar, fazendo parte da sua essência, o 

instrumento corresponde à sua instrumentalidade. Os objetos se remetem uns aos outros 

e assim constituem um domínio de significância, objetos de uso, “prontos-à-mão” em 

contrastes com entidades que estão simplesmente presentes. Jonas também coloca a 

questão da finalidade como uma resposta para à pergunta “Para quê?” dando como 

exemplo o martelo que serve para martelar ou um tribunal que se instala para lavrar 
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sentenças, que independem de seu status como valor. Dessa maneira, podemos perceber 

“fins” nas coisas, como algo que faz parte de sua natureza. Mas o mundo imediato que 

nos cerca aponta para um mundo mais amplo e para um mundo ainda ancorado no 

Dasein, em suas necessidades e propósitos. Por isso, JONAS (2006, p.33-34) afirma que 

“A natureza não era objeto da responsabilidade humana – ela cuidava de si mesma e, 

com persuasão e a insistência necessárias, também tomava conta do homem”.  

O modo de lidar cotidiano não se detém diretamente nas ferramentas 

em si mesmas. Aquilo com que primeiro se ocupa e, 

consequentemente, o que primeiro está à mão é a obra a ser produzida. 

É a obra que sustenta a totalidade das referências na qual o 

instrumento vem ao encontro. (HEIDEGGER, 2005, P.111) 

No entanto, é no modo de lidar, no seu manuseio com o instrumento, que se 

percebe a sua utilidade. Para tudo que o homem constrói, há uma utilidade com o 

objetivo de atender alguma necessidade própria, como o martelo que serve para martelar 

e a mesa que serve para comer ou escrever. Jonas dispõe bem essa questão, ao afirmar 

que quem dá a finalidade do objeto é quem o produz e o utiliza, não o objeto em si, pois 

os utensílios são destituídos de um fim próprio, mesmo que estejam voltados a um fim. 

Assim, Jonas pretende mostrar que com a natureza isso ocorre de maneira diferente, 

pois não deve ser vista como um mero instrumento e um objeto que sirva apenas para o 

fim estabelecido pelo homem, ela tem sua própria existência. “A natureza, aqui, porém 

não deve ser compreendida como algo simplesmente dado e nem tampouco como força 

natural” (HEIDEGGER, 2005, p. 112). 

É necessário, então desvelarmos a natureza, a sua essência para que seja possível 

compreende-la e descobri-la no mundo circundante, que está ao nosso redor com a qual 

nos relacionamos e desenvolvemos relações de interdependência. Relações essas que 

podem ser compreendidas e desenvolvidas através de um processo formativo, com base 

na responsabilidade. Esse processo poderá visar alterações no modo de agir do ser 

humano, implicando em deveres e obrigações com o outro e com a natureza, pois os 

nossos atos tanto podem ocasionar riscos consideráveis, como trazer consequências que 

vão além de nossas intenções. 

Quando olhamos um relógio, fazemos um uso implícito da “posição 

do sol” segundo a qual se faz o ajuste astronômico da medição oficial 

do tempo. No uso do instrumento relógio, manuseado discreta e 

diretamente, a natureza do mundo circundante também está à mão. 

(HEIDEGGER, 2005, p.113) 
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Assim, tudo que faz parte ou que está no mundo circundante do ser-no-mundo 

pertence à sua cotidianidade está presente antes de toda constatação e consideração. Isso 

permite o encontro com o ente que se torna evidente quando mostra como faz uso das 

coisas, e que somente consegue compreender o ser dos entes intramundanos com base 

na relação com o fenômeno do mundo. Por isso, a ação de mostrar desses entes se dá 

por intermédio de sinais, significados e símbolos que através deles conseguimos 

compreender seu caráter instrumental e sua referência. Partindo então do 

reconhecimento do que está ao nosso redor, podemos através da educação, despertar um 

pensamento diferenciado sobre a relação homem e natureza, fundamentada na 

responsabilidade para com o modo de ser dos homens e dos entes intramundanos, 

estabelecendo uma conexão entre seu conteúdo e seu modo de ser.   

Podemos afirmar, então, que o ser-no-mundo é sempre ser-na-verdade, e que a 

verdade pertence ao conceito de mundo. Por isso, o ser-aí pode e precisa expressamente 

empenhar-se pelo ser-no-mundo na medida em que nascem de determinados 

conhecimentos, tomadas de posição, hábitos e reivindicações. Mostrando-se como 

passíveis de ser transmitidos e apresentados, podendo ser viabilizados através de um 

processo formativo, partindo do arquétipo da responsabilidade que, segundo Jonas, se 

dá do homem pelo homem e também pelos seres vivos. Já que os colocamos em risco, 

pois manter-se no ser-no-mundo, é natural a todo ser-aí. 

Como todo ser-no-mundo, toda visão de mundo é em si mesma histórica, em que 

o homem percebe o mundo de acordo com seu tempo e necessidade. Assim, a maneira 

como a ação se dá tem uma primazia ante o que se tem a fazer e ante aquilo com o que 

estamos ocupados, ou seja, o modo como a ação se dá. Na sociedade da técnica, isso 

excede as proporções, a tal ponto que ela mesma se transforma em objeto de cuidado e 

de configuração peculiares. Por isso, quando Heidegger remonta à questão “para quê”, 

em relação aos entes, significa que eles estão em função do ser do Ser-aí, que ao atribuir 

significado ao mundo que o circunda, determina o fenômeno da mundanidade. Para 

deixar e fazer vir ao encontro o ente desse modo de ser, ou seja, a condição da 

possibilidade do encontro dos entes com o Ser-aí, é necessário estabelecer uma relação 

de interdependência, caracterizando o modo de ser do próprio Ser-aí. É no momento de 

deixar e fazer em conjunto, coletivamente que o homem deve ter a responsabilidade de 

cuidar do outro e do mundo que o cerca.  
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Na medida em que, por assim dizer, assumo o “ponto de vista” das 

coisas, posso então evoluir do reconhecimento de seus fins imanentes 

para julgamentos sobre sua maior ou menor adequação a eles, isto é, 

sobre sua utilidade para a obtenção desses fins; posso falar de um 

melhor ou pior martelo, condição digestiva, ato de deslocamento e 

sistema jurídico. Estes são então julgamentos de valor, mas 

certamente não repousam em decisões de valor ou definições de 

objetivos feitas por mim: eles são derivados do próprio Ser das coisas 

correspondentes; repousam no entendimento que tenho delas e não 

nos sentimentos que experimento por elas. (JONAS, 2006, p.107) 

Portanto, a compreensão do ser, do modo de ser-no-mundo, pertence ao ser do 

Ser-aí. Somente cabe a ele a compreensão do mundo e a relação com os entes 

intramundanos, calcada no fazer e estar junto do outro, constituindo-se a mundanidade 

do mundo. Somente o Ser-aí, tem a possibilidade de descobrir os entes que vêm ao seu 

encontro no modo de ser da manualidade. E somente quando o ente intramundano puder 

vir ao encontro é que subsiste a possibilidade de se tornar acessível, o que é 

simplesmente dado. 

É o cuidado que possibilita repensar a relação homem e natureza, 

proporcionando uma interpretação da sociedade da técnica, suas ações e seus efeitos, 

com base numa nova compreensão da natureza proposta por Heidegger, que diz respeito 

não somente à permanência da terra, mas àquilo que esta será se sobreviver. O cuidado 

é correlativo da significância do mundo. Somente se for cuidado poderá o Dasein ter 

como morada um mundo significante, e somente se tiver como morada um mundo 

significante, poderá ter cuidado. Dessa maneira, o cuidado poderá como afirma Jonas, 

ser direcionado tanto para o homem como para a biosfera, preocupando-se não somente 

com o bem humano, mas também com o bem das coisas extra-humanas.  

Heidegger, então mostra os modos como nos relacionamos com a natureza, 

como também, com a possibilidade de aprendizagem no que tange à habitação através 

do cuidado. Esse reaprender, como se relacionar com o outro e com a natureza, requer 

um fio condutor, uma direção, que pode ser efetuada partindo do princípio 

responsabilidade jonasiano, através da educação como ação que desenvolve a vida, pois 

como o próprio JONAS (2006, p.189) afirma: “A educação tem, portanto, um fim 

determinado como conteúdo: a autonomia do indivíduo, que abrange essencialmente a 

capacidade de responsabilizar-se.” Essa é a tarefa da educação formar indivíduos 

capazes de se sentir responsáveis não somente pelas suas ações no presente, mas que 

através do hoje, terá uma possibilidade ou não de continuidade da existência.      
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No entanto para que possamos compreender como cuidar do nosso habitat, 

segundo Foltz, devemos partir da análise de como a palavra natureza vem sendo 

construída. Apesar de ter explicitado alguns conceitos, mas o no intuito de justificar o 

cuidar, é Heidegger que traz a natureza correspondente à autoemergência, a essência de 

um perdurar que predomina, a matéria que corresponde à terra, a uma ordem normativa 

como aos céus, como cenário de uma terra natal, como criação, sagrado, ou ainda como 

objeto científico e reserva tecnológica. Nessa direção, Jonas aponta a vulnerabilidade da 

natureza que foi provocada pela intervenção técnica do homem, trazendo danos que 

jamais foram imaginados, provocados pela violação da natureza que caminha de mãos 

dadas com a civilização do homem.   

Sendo assim, Foltz (1995) ao destacar o conceito de natureza, reporta-se a 

Heidegger que propõe uma análise desconstrutiva do conceito metafísico de natureza 

como simplesmente presente e como autoemergência. Heidegger então parte do 

conceito de natureza como simplesmente presente, como por exemplo, ao comparar um 

cinzeiro de plástico a uma rosa, ele afirma que os dois são meramente presentes, 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). 

O conceito de natureza, é também proposto como essência que corresponde a um 

perdurar que predomina, constitui segundo Foltz (1995), a physis como autoemergência 

que persiste, permanece e domina. Heidegger, então, afirma que aquilo que perdura se 

dá através do nosso envolvimento com as coisas que têm 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. Como vem acontecendo com a 

ação do homem sobre a natureza. Em tempos remotos, o que homem praticava atingia 

apenas localmente e a natureza conseguia se recuperar. Mas hoje, a ação antrópica 

transforma-se em escala global, atingindo tudo e a todos de maneira, algumas vezes, 

irreversível. Para Jonas, em nome do progresso, o domínio sobre o próprio homem e 

sobre todas as coisas surgiria como realização do seu destino, o Homo Faber superou o 

Homo Sapiens, fazendo com que a tecnologia assumisse um significado ético para vida 

humana. Por isso, precisamos aprender outra ideia de mundo, um mundo que deve 

continuar a existir, adequado à habitação humana e de todos os seres vivos.  
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Entretanto, muitos conceitos de natureza e de vida, ainda segundo Foltz, com 

frequência são considerados como sinônimos. Por isso, Heidegger ao reconhecer o 

significado da palavra grega physis, como crescer, e do significado da palavra latina 

natura, como nascer, mostra implicitamente a natureza como vida. Heidegger, afirma 

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

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

em que as plantas assentam suas raízes, ou em que as casas são construídas, ou ainda o 

lugar que o homem habita. Mas também como está diretamente ligada à relação do 

homem com a terra, partindo da possibilidade de salvá-la e de nela morar, o que 

significa preservar e proteger, deixar que seja e que permaneça aquilo que é.  

Enfim, se cada ser exprime uma natureza (natura, nasci), nasceu para 

uma intenção, para uma finalidade, e se a Natura Rerum é a grande 

família de todos os seres, construída segundo o modelo da Natio que 

para o homem é a sua grande família social, também ela atua em tudo, 

seguindo uma finalidade e segundo uma ordem. (LENBOLE, 1969, 

p.209) 

 No momento em que Foltz aponta a natureza como matéria correspondente à 

terra, ele parte da afirmação heideggeriana de que a terra está presente como aquilo que 

essencialmente se abriga em tudo o que emerge. Ele exemplifica, partindo do 

desenvolvimento de uma planta ou de um animal, afirmando que o seu crescimento 

somente será possível, porque a terra é o suporte e servidor para vida, ao mesmo tempo 

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

nós habitamos, e também nossa morada. 

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) 

Esse é um alerta que Heidegger faz quanto ao mau uso da tecnologia, seu poder 

e efeitos sobre nós mesmos e o planeta. Como também Jonas o faz de maneira mais 

veemente ao criticar a técnica moderna, por introduzir ações através de novos 

instrumentos em que o homem, ao mesmo tempo, torna-se produtor daquilo que ele 

produziu e feitor daquilo que ele pode fazer. Por isso, é essencial fazer a distinção entre 
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destruição e devastação da terra. E Heidegger nos traz essa distinção em que o primeiro 

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

bloqueia e impede qualquer crescimento futuro. Assim, ao destacarmos as interferências 

do homem sobre a natureza, devemos relacioná-las, principalmente, às atividades 

econômicas desenvolvidas através da tecnologia, que causa a natureza, a 

impossibilidade de renascer, sobreviver, surgindo em seu lugar, muitas vezes, extensas 

terras improdutivas. “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) 

Assim, o conceito de natureza que Heidegger nos apresenta, refere-se à ordem 

normativa, a objeto científico, a um cenário que se reporta à terra natal e como criação. 

Como ordem normativa, a natureza corresponde aos céus, ele compara os céus a uma 

região do mundo, estabelecendo uma relação especial com a terra, em que todos os 

elementos interagem entre si, constituindo um todo para proporcionar um mundo 

verdadeiramente habitável. Já a natureza como objeto científico e reserva tecnológica, 

corresponde à plenitude essencial da natureza. Por isso, Heidegger faz uma crítica à 

ciência, quando esta objetifica a natureza, tratando-a de maneira que a obscurece e 

suprime o aparecimento da sua riqueza. Essa riqueza e a plenitude são essências da 

natureza que somente poderão ser encontradas a partir do nosso envolvimento e cuidado 

com a natureza, somente assim conseguiremos conservá-la e salvá-la efetivamente. 

Quanto ao conceito de natureza como cenário que corresponde à terra natal, 

Heidegger define como aquela capaz de proporcionar uma morada, que consiste na 

interação e envolvimento com o habitante, estabelecendo uma harmonização com todos 

os seres que o circunda. Por fim, o conceito de natureza como criação, apresentado por 

Heidegger, corresponde ao sagrado que compreende enquanto physis.  Por isso, a 

natureza pode ser denominada como “o sagrado”, no momento em que mostrar-se como 

é, e de ser apenas aí.   

Necessitamos estabelecer alguma autoridade para determinar modelos 

e, a menos que professemos o dualismo, aceitando uma 
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heterogeneidade absoluta da origem do sujeito do conhecimento em 

relação ao mundo, essa autoridade só pode se apoiar em uma 

substancial suficiência do nosso Ser, como ele se desenvolveu neste 

mundo. (JONAS, 2006, p.80) 

Portanto, após essa explicitação sobre os conceitos de natureza com base no 

pensamento heideggeriano, adotaremos, o conceito como cenário que corresponde à 

terra natal, como ordem normativa que Heidegger nos apresenta. Assim, partindo dessa 

concepção poderemos compreender a natureza como um todo, através da interação e da 

interdependência entre todos os seres, inclusive o homem, que também é natureza, 

constituindo parte da cadeia da vida. Contudo é um ser racional capaz de destruir e 

devastar, mas também capaz de cuidar e conservar a sua morada para a geração presente 

e futura. E essa capacidade que o homem possui de aprender, reaprender como habitar e 

se relacionar com todos os seres vivos, pode ser viabilizada pedagogicamente a partir do 

princípio responsabilidade, preocupado com o futuro da humanidade e da nossa morada. 

Mas, enquanto o homem se mantiver isolado, a parte da natureza verá a sua 

existência como privilegiada diante desta. A vontade que o homem expressa em exercer 

o domínio sobre a natureza também é uma expressão do desocultamento técnico do 

mundo, pois o homem põe o mundo em sua direção e a natureza para si. Quando o 

homem objetifica a natureza, tratando-a como mero recurso, utilizando as suas 

potencialidades a mais do que necessita, produzindo consequências, muitas vezes, 

devastadoras para geração presente e futura, a tal ponto que o próprio homem passou a 

ser um elemento entre os objetos da técnica. Como o próprio JONAS (2006, p.57) 

afirma “o Homo Faber aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar 

inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto.” Como exemplo, podemos 

destacar quando Jonas questiona sobre a manipulação genética, que consiste em um 

homem tomar em suas mãos a própria evolução, melhorando-a, modificando-a e até 

mesmo adiando por longo tempo sua finitude. Isso nos faz repensar sobre as condições 

da nossa própria existência no presente e no futuro, entre o procriar e o morrer, 

aprendendo a melhor maneira de conservar a vida.  

Esse eterno recomeçar, que só se pode obter ao preço do eterno 

terminar, pode muito bem ser a esperança da humanidade, que a 

protege de mergulhar no tédio e na rotina, sendo a sua chance de 

preservar a espontaneidade da vida. (JONAS, 2006, p.59) 

Nesse sentido, o pensamento heideggeriano nos permitiu refletir sobre os 

conceitos de homem, mundo e cuidado com a vida, esclarecendo aspectos importantes 
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na relação intrínseca entre esses três conceitos, contribuindo como alicerce para 

mudança do comportamento humano na atual sociedade, através de uma formação 

fundamentada na responsabilidade. Responsabilidade essa que significa, de acordo com 

Lalande, ser chamado a “responder” por um fato, uma situação, que no nosso caso, seria 

a difícil e intricada relação entre homem e natureza. 

E a responsabilidade jonasiana responde através do imperativo que haja vida, 

que os homens vivam e que possa existir uma geração futura. A responsabilidade 

implica na reflexão sobre as repercussões dos nossos atos para a geração futura. Por isso 

há uma necessidade de refletir sobre uma relação homem e natureza diferenciada, 

norteada a partir de um princípio ético, como a responsabilidade jonasiana, viabilizando 

a formação de um indivíduo que tenha como imperativo normativo, o respeito com o 

outro e a natureza. 

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) 

O antropocentrismo, como afirma Jonas, reduz e desumaniza o homem, primeiro 

diferenciando-o e destacando-o como senhor de todos os outros seres, de toda a 

natureza. Impondo muitas vezes a escolha entre o homem e a natureza, prevalecendo o 

homem em primeiro lugar, demonstrando o egoísmo da espécie. Isso atrofia a sua 

essência e contradiz a sua preservação sancionada pela dignidade do seu Ser. E para que 

isso não aconteça, como o homem se coloca como dever prioritário, ele também deve 

incluir o dever em relação à natureza como condição da sua própria existência e 

continuidade. 

Paulatinamente o homem moderno sente a perda de um planeta saudável, uma 

vez que continuamos obscurecidos pelo poder econômico.  Por isso, é imprescindível a 

viabilidade pedagógica do princípio responsabilidade, enquanto condição que aponta 

para uma forma de reaprender a habitar a terra, ou conforme diria Heidegger ao ler 

Rilke: o homem deve reaprender a habitar poeticamente a terra. Esse poema que Rilke 

esboçou em junho de 1924, não tem título, pois ele fez numa carta à Senhora Clara 

Rilke, e como o próprio poeta o chama, são versos improvisados, mas que chamou a 

atenção de Heidegger devido à referência que ele faz em relação ao homem e à 
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natureza. Por isso, é relevante destacar um pequeno trecho do poema (HEIDEGGER, 

2002, p.317-318): 

“Tal como a Natureza abandona os seres 

ao risco do seu prazer abafado sem que nenhum 

seja especialmente protegido, nas glebas e ramadas, 

assim também nós não temos, do mais profundo do nosso ser, 

uma atenção especial; ele põe-nos em risco. Só que nós, mais ainda 

que a planta ou o animal, vamos com o risco, queremo-lo, e por vezes 

também arriscamos mais (e não por interesse próprio), 

do que a própria vida, arriscamos 

por um sopro mais... Isto concede-nos, fora de proteção 

um estar seguro, aí onde atua a força de gravidade 

das forças puras; o que por fim nos abriga,  

é o nosso desamparo, e que  

ao aberto assim o virámos, vendo-o ameaçar, 

para que, algures no círculo mais vasto, 

onde a lei nos toca, o aceitemos.” 

 

De acordo com Heidegger, esse poema tem como tema central o ser do homem, 

destacando-o em relação aos outros seres vivos. Deixando clara a separação ou 

diferença entre plantas e animais, de um lado e o homem do outro.  Mostrando assim, 

que o fundamento dos seres é a natureza e o do homem, também é a natureza nomeada 

como “a vida”. Rilke assim a chama, porque ela é o fundamento daquele ente que nós 

próprios somos, o fundamento originário. 

Assim, ao analisar o poema, Heidegger, destaca que Rilke ao falar da relação 

homem e natureza, mostra que o Ser é o próprio risco, colocando tanto o homem como 

os demais seres em risco. Assim, o ser do ente é o próprio risco que se lança ao perigo, 

arriscando e pondo em jogo a existência no futuro. Por isso, Jonas ao fazer a relação do 

risco que a natureza passa diante da superioridade do homem, parte do pensamento 

aristotélico que acreditava que mesmo o homem, apesar de se destacar entre os demais 

seres, seria incapaz de lesar essa mesma natureza. Mas, infelizmente, não é isso o que 

ocorreu, o perigo decorreu da dimensão excessiva da civilização técnico-industrial.  E 

foi a partir do século XX, que esse mesmo perigo e poder tornaram-se ainda maior e 

destrutivo para o planeta. Devido a essa ameaça crescente do agir humano, surge um 

novo dever e uma nova compreensão da responsabilidade, sobre a biosfera e a 

sobrevivência da humanidade. Como afirma JONAS (2006, p.232) “Nascido do perigo, 

esse dever clama, sobretudo, por uma ética da preservação e da proteção, e não por uma 

ética do progresso ou do aperfeiçoamento”.  
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Entretanto, justamente este homem ameaçado se arroga como a figura 

do dominador da terra. Desse modo, amplia-se a ilusão de que tudo o 

que vem ao encontro subsiste somente na medida em que é algo feito 

pelo homem. Esta ilusão torna madura uma última aparência 

enganadora. Segundo esta aparência, parece que o homem em todos os 

lugares somente encontra mais a si mesmo. (HEIDEGGER, 1997, 

p.79) 

E assim o homem, trata a natureza diante do seu querer, um querer, que segundo 

Heidegger, expõe-se em relação a si próprio, contendo em si a forma de mando 

propositadamente, impondo-se de maneira a dominar a natureza que se torna matéria-

prima e vai se moldando de acordo com os interesses e objetivos do homem moderno 

pela objectualidade do domínio técnico sobre a terra. Assim, a humanidade do homem e 

a coisidade das coisas transformam-se em meras mercadorias, trazendo todos os entes 

ao comércio de um cálculo. Sendo o homem aquele que se arrisca mais do que a planta 

ou o animal, se expõe ao perigo crescente, ameaçando a sua própria existência. Diz 

HEIDEGGER (1997, p.81) “A ameaça dos homens não vem primeiramente das 

máquinas e aparelhos da técnica cujo efeito pode causar a morte. A autêntica ameaça já 

atacou o homem em sua essência”. 

Entretanto se existe a ameaça ou perigo, poderá também surgir o salvar, segundo 

Heidegger. Mas para isso torna-se inevitável refletir, olhar e questionar sobre o perigo 

da técnica, pois tudo o que salva necessita de uma essência superior à do perigo. O 

modo como ela se deixa visualizar e a finalidade para qual utilizamos, como afirma o 

próprio Jonas, ora pode ser para o bem e ora para o mal. Essa ameaça eminente provoca 

pensarmos e agirmos sobre a possibilidade da viabilidade pedagógica do princípio 

responsabilidade, contribuindo para formação de uma geração presente, que se preocupe 

em cuidar do outro, da natureza, e da sua morada, para que haja um futuro para todos os 

seres vivos. 

Desse modo, ainda não estamos salvos. Mas somos convocados para 

termos esperança na crescente luz do que salva. Como pode isto 

acontecer? Aqui e agora e nas pequenas coisas, para que cultivemos a 

salvação. Isto implica que tenhamos em vista, a toda hora, o perigo 

extremo. (HEIDEGGER, 1997, P.89) 

Portanto, a natureza que foi posta ao serviço do homem, segundo Jonas refere-se 

à natureza inumana, pois só a natureza que é poupada pode se revelar. Ela não pode ser 

tratada como um depósito de matéria-prima, como um recurso esgotável, mas como 

parte da existência do homem no mundo. Por isso, devemos ter como meta e 
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preocupação e o cuidado, a existência da geração presente e o futuro da humanidade, 

retomando bases conceituais como o homem, mundo, natureza, cuidado, ciência e 

técnica, e suas relações, permitindo um novo pensar sobre a formação de um indivíduo 

capaz de modificar e transformar as ações antrópicas diante de toda biosfera. Nessa 

direção, acredita-se que a sociedade vai se modificado de tal forma, orientada por uma 

ética do bem comum, a ética da responsabilidade, que vai se tornando de desejável para 

um fato possível de ser realizado. 

2.1.1 O dualismo cartesiano: sujeito e objeto, sob análise do pensamento 

Heideggeriano 

Ao buscar uma interação diferenciada do homem com ele mesmo e com a 

natureza, é interessante que se faça também uma breve observação da perspectiva 

apontada por Descartes, que estabeleceu a dualidade homem e natureza à qual 

influencia até os dias atuais. Para isso partiremos das severas críticas elaboradas por 

Heidegger, que analisa do ponto de vista ontológico, a abordagem teórica de Descartes. 

Essa abordagem cartesiana, para Heidegger não definira o diferencial entre o modo de 

ser da existência do homem, e a sua diferença frente aos objetos, com os quais ele 

mantém uma relação de uso. Assim, considerando que este problema teria sido pouco 

questionado e tomado como evidente Heidegger dirá que Descartes ao afirmar que “o eu 

penso”, ou a existência do homem seria uma ideia clara e distinta, por tal razão 

diferente do ser do mundo, ou da natureza compreendida como matéria e extensão.  

O pensamento cartesiano é inegavelmente um forte ponto de partida da 

instauração da ciência moderna e sua perspectiva dualista, homem X natureza, 

apresentando sérios desdobramentos para o pensamento contemporâneo, e, sobretudo, 

quando consideramos a educação como a principal fonte de formação, capaz de 

transformar uma sociedade. Assim, ao retomar a pergunta pelo homem e sua relação 

com o mundo, a primeira consideração que temos é aquela advinda da filosofia 

cartesiana, que admite a substância pensante, o homem e a substância extensa, o mundo. 

Esse pensamento ao explicar a teoria da vida em meio a uma perspectiva dualista 

tornou-se para Jonas, incompreensível, pois na medida em que Descartes estabeleceu no 

que se refere à substância pensante e a substância extensa, os demais seres se 

encontrariam à sua disposição como um meio.  Em seu Discurso do Método, Descartes 

dirá: 
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Já não teria qualquer razão de acreditar que eu tivesse existido, 

compreendi que era uma substância, cuja essência ou natureza 

consiste no pensar, e que, para ser não necessita de nenhum lugar nem 

depender de qualquer coisa material. De modo que esse eu, isto é, a 

alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo e, 

inclusive, é mais fácil de conhecer do que ele, e ainda que o corpo 

nada fosse a alma não deixaria de ser tudo o que é. (DESCARTES, 

1989, p. 56) 

Diante da posição assumida por Descartes, Heidegger dirá que ele deixara 

encoberto o fenômeno do mundo e em consequência disso, suas meditações não teriam 

alcançado o modo de ser dos objetos ou dos entes intramundanos, uma vez que 

considerará o mundo a partir do conceito matemático de extensão, condição originária 

da teoria da coisa. Dessa consideração, resulta a objetividade do mundo e a 

subjetividade do sujeito
3
. Heidegger então considera, ainda que o caráter evidente do 

mundo seja somente aparentemente evidente, uma vez que o conceito de extensão não 

explica a constituição ontológica do mundo. 

O ser coisa necessita, pois de uma complementação. Enquanto estas 

determinações não forem esclarecidas, a reconstrução das coisas de 

uso a partir das coisas naturais continuará sendo um empreendimento 

ontológico duvidoso, para não dizer nada da distorção de princípio 

que sofre a problemática. (HEIDEGGER, 2005, p. 146)  

Os problemas tratados pelas éticas tradicionais eram centrados na perspectiva 

subjetivista e nas formas básicas de organização social. Nesse sentido, podemos 

perceber que as éticas tradicionais não teriam como se preocupar ou considerar o valor 

da duração da vida humana, da perpetuação no futuro, do sentimento de se 

responsabilizar por proporcionar um mundo habitável para as gerações, porque o que 

presenciamos hoje não se constituía num problema para os modernos. Como o próprio 

Jonas (2006, p.51) afirma: “Toda ética anterior se orientava pelo presente, como uma 

ética do simultâneo, usando diferentes formas éticas no passado”. 

Dessa maneira, de acordo com Jonas, torna-se fundamental construir uma nova 

concepção de dever. Um dever pautado no conceito de responsabilidade, que não nos 

coloca em um patamar superior organicamente aos demais seres vivos, e sim como parte 

da mesma natureza. Sendo a capacidade de responsabilidade, que nos diferencia e 

somente pode ser desenvolvida pelos homens, pois é o único ser que necessita de uma 

                                                 
3
 O entrelaçamento, decisivo para a essência da modernidade, dos dois processos – que o mundo se torna 

imagem e o homem se torna sujeito – lança, ao mesmo tempo, uma luz sobre o processo fundamental à 

primeira vista quase contraditório, da história moderna.  (Heidegger, 2000) 
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formação fundamentada em princípios para cuidar da natureza e dele mesmo. “Mas o 

que poderá fazer “a ideologia” para uma formação correta, caso se pretenda ir além 

daquilo que já se faz atualmente ao tratar de educar a juventude?” (JONAS, 2006, p. 

330). 

Essa é uma questão que nos permite pensar além, dos problemas atuais, 

procurando educar para o futuro como perspectiva de continuação da vida sob o signo 

da responsabilidade.  Para tanto é importante buscar ainda em Heidegger a análise sobre 

a determinação do “mundo” como res extensa, os fundamentos dessa determinação 

ontológica e a discussão hermenêutica da ontologia cartesiana do mundo. Por ser uma 

discussão necessária que traz elementos fundamentais para que possamos compreender, 

hoje, a relação homem e natureza sob a base unitária ser-no-mundo, possibilitando a 

fundamentação de um princípio pedagógico. 

É que logo que “fenômeno do conhecimento do mundo” se apreende 

em si mesmo, sempre recai numa interpretação formal e “externa”. 

Um índice disso é a suposição, hoje tão corrente, do conhecimento 

como uma “relação de sujeito e objeto”, tão “verdadeira” quanto vã. 

Sujeito e objeto, porém, não coincidem com presença e mundo. 

(HEIDEGGER, 2005, p.98) 

Ora, Heidegger, quando faz uma análise do conceito de mundo, parte da ideia 

que em meio aos entes intramundanos, o fenômeno do mundo logo se perderá de vista. 

Por isso, ele faz uma crítica ao conceito de mundo em Descartes, pois a ontologia 

cartesiana do “mundo” propicia igualmente um ponto de apoio negativo para a 

explicação positiva da espacialidade do mundo circundante e do próprio Dasein, que 

traz consigo um mundo unitário. Assim, é preciso que deixemos de lado esse paradigma 

que concebe o homem à parte da natureza, em favor de uma nova concepção que integre 

homem e natureza, através da viabilidade de um princípio pedagógico, objetivando a 

formação consciente do agir humano perante a existência da vida.  

Segundo Heidegger, Descartes faz uma distinção entre a res cogitans e a res 

corpórea, entre a coisa que pensa e o corpo, espírito e natureza. No entanto, para 

Heidegger falta clareza quanto à determinação do ser dos entes, ou seja, é necessário 

explicar a substancialidade do ente como substância. A substância extensa nós 

chamamos de mundo, a extensão deve ser atribuída também à coisa corpórea. Uma 

substância corpórea, ou com o mundo, pode mudar a distribuição de seus modos, 

segundo as diversas dimensões, e apresentar-se de formas variadas como uma e mesma 
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coisa. O que constitui o ser da res corpórea é a extensão, que permanecendo constante é 

o que nela há de ente, caracterizando a substancialidade desta substância. 

Contudo, para Heidegger, Descartes, questionou muito pouco sobre o que o 

próprio ser designa, permanecendo o ser obscurecido, ele foi tomado como evidente e a 

substancialidade mostrou-se inacessível para si mesma. Por isso, Heidegger faz uma 

crítica aos modos de significação que não progrediram, tomando como base que todo 

ente necessita de produção e de conservação, para que se possa compreender o “ser” a 

partir dos atributos dos entes, que satisfaça de maneira mais pura ao sentido do ser e da 

substancialidade. Descartes, então, apresenta uma intepretação que passa por cima tanto 

do fenômeno do mundo, como do ser dos entes intramundanos que estão à mão.  

Assim, a substância ora apresenta o significado ôntico e ora ontológico, na 

maioria das vezes as duas expressões se misturam. Mas, Descartes não retira o modo de 

ser dos entes intramundanos deles mesmos, ele prescreve ao mundo o seu ser “próprio” 

a partir do conhecimento físico-matemático, propiciando uma posse mais segura do ser 

dos entes nele apreendidos, por isso o que no ente se torna acessível pela matemática 

constitui o seu ser.  

Em sentido próprio, só é aquilo que tem o modo de ser capaz de 

satisfazer ao ser acessível no conhecimento matemático. Este ente é 

aquilo que sempre é o que é; por isso, ao experimentar o modo de ser 

do mundo, o que constitui o seu ser propriamente dito é aquilo que 

pode mostrar o caráter de permanência constante, como remanens 

capax mutationum. Propriamente só é o que sempre permanece e é 

isso o que a matemática conhece. (HEIDEGGER, 2005, p.142)  

No entanto, segundo Heidegger, o fato de Descartes ter se apoiado, apenas em 

uma ciência em particular, para explicar o modo de ser dos entes, não foi suficiente para 

determinar a ontologia do mundo, a matemática se apresenta como uma orientação 

fundamental, para compreensão do ser simplesmente dado.  Heidegger explicita, então 

que Descartes tinha conhecimento de que o ente ao se mostrar numa primeira 

abordagem apresenta apenas o moldável, o que os sentidos fornecem sua cor, gosto, 

dureza, não revelando seu próprio ser. Essa primeira abordagem, fornecida pelos 

sentidos, apresenta a utilidade e as desvantagens dos entes intramundanos para o ser 

humano, que apenas objetifica todas as coisas que estão no mundo que o circunda, ao 

ponto de atender as suas necessidades e também acumular riquezas, pondo em risco sua 

própria existência e a dos demais seres vivos.  
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Descartes tanto colocou o problema do “eu e mundo”, como também pretendeu 

solucioná-lo. Mas segundo Heidegger a orientação fundamentada pela tradição, 

desprovida ontologicamente de qualquer crítica positiva, impossibilitou que ele 

liberasse uma problemática ontológica originária do Dasein, ocultando a visão do 

fenômeno do mundo. Contudo, apesar do encobrimento do ser dos entes, Descartes 

conseguiu estabelecer a natureza como material de todos os entes e como fundamento 

para a caracterização ontológica. E realizou também uma construção segura da estrutura 

da manualidade como um bem, a partir das modificações quantitativas e das qualidades 

específicas de valor, mas faltou-lhe uma complementação da coisa natural para 

transformá-la numa perfeita coisa de uso. O acréscimo de predicados de valor apenas 

pressupõe para estes o modo de ser de puras coisas simplesmente dadas, pois são 

determinações simplesmente dadas de uma coisa. Por isso, Descartes não conseguiu 

alcançar o ser da substância como extensão, nem tão pouco como recurso para as 

qualificações de “valor”, assim não conseguindo visualizar o ser como mera 

manualidade. 

Essas complementações se desenvolvem sobre a mesma base dogmática de 

Descartes, o estreitamento da questão do mundo a partir da coisalidade da natureza 

enquanto ente intramundano acessível em primeiro lugar, e a consolidação de que o 

conhecimento ôntico de um ente é suficiente para compreender o ser primário do ente.  

Por isso, para Heidegger, as complementações não deixam compreensível o conceito de 

ser e nem o modo originário tanto da manualidade, quanto do ser simplesmente dado. 

Propondo, então responder às questões sobre o fenômeno do mundo, esclarecendo os 

motivos que levaram essa visão a ser repassada desde o início da tradição filosófica. 

Além disso, ele questiona como o ente intramundano se torna o tema ontológico para o 

fenômeno do mundo, e por que se encontra de início na natureza e também como a 

ontologia do mundo que recorre ao fenômeno dos valores. Partindo desse ponto, será 

possível alcançar uma compreensão positiva sobre a problemática do mundo.  

No entanto, a crítica de Heidegger a Descartes fundamenta-se, justamente, em 

compreender que o ponto de partida das coisas do mundo, que se mostram como 

evidente e da orientação pelo conhecimento mais rígido dos entes, não é suficiente para 

assegurar as constituições ontológicas imediatas do mundo, do Dasein e dos entes 

intramundanos. A partir dessa compreensão, poderemos situar o ser humano no mundo 

e não como um sujeito senhor de si, separado dos objetos. E essa distinção poderá ser 
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superada, pois somos nós que estamos inseridos no mundo. Por isso, devemos 

abandonar as evidências e certezas anteriores para auto reformular-se, revelando ao 

sujeito uma nova compreensão de si mesmo e suas certezas.  

Portanto, essa auto reformulação do homem moderno, em direção a uma nova 

relação consigo mesmo e com a natureza, pode ser pensada e preparada pela educação, 

por um princípio formativo preocupado com a existência da geração presente e futura. E 

somente essa política pública pode desenvolver esse papel, cabendo a ela a formação 

contínua e responsável de um indivíduo que conheça e cuide do outro e do mundo que o 

cerca. 

É preciso que haja um objeto de prazer que não venha apenas do mero 

“ser eu mesmo” (seja lá o que isso signifique), mas provenha da 

relação do outro com o mundo. Para sermos “nós mesmos” 

necessitamos ter um mundo, quanto mais para sermos “nós mesmos” 

para os outros! (JONAS, 2006, p.332) 

Dessa maneira, percebemos o outro como valioso, segundo Jonas porque ele 

também valoriza alguma coisa. Assim, a visão cartesiana de mundo, deve dá lugar à 

visão ser-no-mundo como base unitária. Somente a partir dessa ideia a relação entre 

homem e natureza poderá requerer cuidados em razão da necessidade de ter um mundo, 

uma morada, um habitat digno para vida no presente e no futuro. Sendo assim, o 

indivíduo orientado por um princípio formativo, fundamentado na responsabilidade com 

a existência de toda vida no planeta, poderá agir eticamente frente ao outro e a natureza. 

Fazendo parte da sua formação, do seu caráter, englobando o coletivo e constituindo, 

dessa maneira, uma práxis a ser executada por todos.  

2.2 A RELAÇÃO HOMEM, NATUREZA, CIÊNCIA E TÉCNICA A PARTIR DA 

PERCEPÇÃO JONASIANA 

Na relação entre homem e natureza, o homem sempre procurou buscar meios 

para observá-la e dominá-la. Por exemplo, como os primitivos que procuravam 

compreender a vontade dos deuses, percebendo a natureza imbuída de sentimentos 

humanos. No século XII a ideia de natureza que predominava era advinda da escolástica 

que se baseava na relação entre os elementos científicos, morais e religiosos e juntos 

proporcionaram também a natureza como arte. Todavia foi com Descartes e os 

modernos, que tudo passou a ser explicado por número e movimento, construindo uma 
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nova representação da natureza. O homem, assim foi percebendo, no decorrer da sua 

existência, maneiras diferentes de se observar e compreender a imagem da natureza. 

Partiremos então da pré-história, para compreender a relação entre homem, 

natureza, ciência e técnica. Para Lenoble, o homem colocava-se diante da natureza, 

através da caça com suas armas, mostrando-se dono e senhor, buscando atender suas 

necessidades, desejos, ambições na natureza que o rodeia, mesmo sem planejar suas 

ações e nem muito menos pensar nas consequências. O animismo presente no homem 

primitivo visa explicar as crenças religiosas desses povos através de uma personificação 

dos fenômenos naturais, sob a forma de vontades múltiplas e contraditórias.  A magia 

formou uma concepção da natureza que em suas leis, segundo Lenoble, foi construindo 

uma consciência mágica, que nada mais é, do que uma consciência de temor e de 

culpabilidade. O animismo, então nas palavras de Lenoble, prova que a primeira ideia 

que os homens formaram da natureza foi uma ideia moral. 

Foi preciso então, que essa consciência mágica fosse reformulada, somente 

assim foi possível descobrir, como afirma Lenoble os fatos físicos da natureza, numa 

ordem objetiva. Assim através desse reconhecimento, o acesso a uma moral consciente 

seria possível, abrindo a possibilidade da ciência, que apesar de ainda está na 

obscuridade, preconizava uma moral e ganhava liberdade. Sob a luz do pensamento de 

Sócrates, Lenoble explica que o destino do homem escapa ao mundo, é um homem com 

seu gênio e as suas leis, mas que não está separado do mundo. A natureza, então deixa 

de expressar uma imagem de violências e temores, dando lugar a uma natureza animada 

e dominada pela ideia do bem, substituindo assim, uma consciência mágica por uma 

consciência pacificada. Sócrates pretendia então, fazer da consciência um fato coerente 

e um princípio de explicação da natureza.  

Entretanto foi com Aristóteles que surgiu a primeira percepção desinteressada da 

natureza que é concebida de forma hierarquizada como a cidade grega. De acordo com 

Aristóteles, a natureza poderia ser entendida a partir de dois sentidos, a natureza 

particular de um ser e a natureza como soma dos seres que existem. Para isso, ele 

observava e fazia experiência com animais para distingui-los. Dessa maneira, 

Aristóteles pode afirmar que a natureza é um princípio e uma causa e que tudo está 

interligado, independente do ser humano, assim a natureza deixa de ser um símbolo 

humano e passa a ser uma morada cômoda, em que ele projeta suas percepções através 
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das sensações, procurando o sentido da natureza. O pensamento aristotélico poderia ser 

caracterizado conforme Lenoble, como a constituição de um campo racional entre a 

sobrevivência mágica das qualidades e a magia que não foi extraída do mundo astral, a 

transformação do instinto místico e o aparecimento dos fatos que proporciona o início 

de uma ciência. Assim, a partir dessa visão, a natureza construída serviu de morada ao 

homem por muito tempo. E a cada momento o homem foi traduzindo, percebendo, 

observando e modificando, sua visão e atitude perante as coisas que o rodeia.  

Já no fim da idade média, a ideia de natureza, para Lenoble além de ser mais 

romântica e objeto de reflexão, também significava sentimento e sonho, destacando 

como exemplo um poeta que via a natureza através da afetividade, como Dante que 

tornou a natureza cristã, vendo nela uma construção ordenada por Deus. Ele 

contextualiza o homem da idade média, como um indivíduo que vive num mundo 

pequeno, dá atenção para qualidades, em que cada um tem um ofício, tem sua arte, vive 

em sua terra, onde a cidade não tinha tanto significado como tem hoje. O poder desse 

homem vem do sagrado e não dos números. Os fatos eram explicados de maneira 

vertical, dos efeitos visíveis a causas transcendentes. A hierarquia era cósmica e social 

imbuída do sentimento de valor e de qualidades. 

No atomismo, o homem direcionou-se a buscar respostas, caminhos para afastar 

o temor que sentia da natureza e a incompreensão dos seus fenômenos. Foi através do 

atomismo, como afirma Lenoble que o pensamento de Demócrito, Epícuro e Lucrécio, 

se empenhavam em devolver o homem a si mesmo, através da liberdade. Demócrito 

tinha a vontade de atomizar a natureza inteira para torna-la permeável ao espírito 

humano, em que a magia das coisas cede perante o homem. Dessa maneira traduzia uma 

ordem ética que dá ao homem a sua lei, afirmando que o mundo não significava nada, 

pois para os atomistas, nada resta das aparências das coisas, a não ser átomos e que para 

a natureza não há diferença entre preto, branco, por exemplo, os átomos não vem de 

parte alguma e não vão para lugar nenhum.  Já o homem, para Demócrito, são seres que 

saíram da terra, à maneira dos vermes. Esta visão tem um significado para Lenoble 

como a reivindicação do homem por uma liberdade perante as coisas. Esse pensamento 

vai perdurar até o mecanicismo.  

Em Epícuro, Lenoble destacou que o temor dos fenômenos celestes, da morte 

direcionou o homem a estudar e observar a natureza. Assim a física é concebida como a 



51 

 

ciência que vai permitir penetrar a natureza. Os princípios são certos, afirma Epícuro, 

pois resulta da existência do mundo, o qual surge todos os problemas e a solução 

continua a ser duvidosa. Mas, apesar da incerteza dá o caráter indubitável dos 

princípios, não tendendo ao cepticismo e nem a mitologia. Como afirma LENOBLE 

(1969, p.87) “Mas é evidente que nem tudo está dito. A ciência continuará. Encontrar-

se-á sempre uma solução, e uma solução racional; confiemos no futuro”.  

É através do conhecimento dos fenômenos celestes e de outros acontecimentos, 

que o homem terá se libertado dos temores que a natureza lhe trazia, foi o medo que 

levou o homem a estudar a natureza, o medo do que não conhece. Por isso afirma-se que 

os princípios da física epicurista foram criados para exterminar o mundo dos temores.   

O problema essencial de Epicuro, conforme Lenoble foi o de restituir um sentido à ideia 

de uma natureza que fosse um todo, uma unidade, um ser. Ele faz de uma física 

mecanicista o penhor da liberdade. Desde o momento em que a natureza nos deixa de 

inspirar temor, deixamos ter de nos ocupar dela.  

Já a ciência de Lucrécio tornar-se uma máquina de guerra, contra as crenças 

vulgares, ele cria uma física de utilização, não se trata apenas de manipular os 

fenômenos, mas estabelecer uma teoria minuciosa. Ele afirmava que a historicidade do 

homem estava entrelaçada à historicidade da natureza. Dessa maneira a humanidade e a 

natureza puderam modelar-se uma pela outra. Por isso, ele propunha uma reforma da 

estrutura da física, que iria corresponder a uma nova atitude do homem perante a 

natureza. Lucrécio viu na natureza, na afirmativa de Lenoble o quadro que era 

necessário para a sua própria vida, partindo de uma natureza bela e fecunda e que 

mostra uma ordem. Lucrécio ama a humanidade para ver apenas como uma coisa, como 

Epicuro via o homem e a natureza como coisas e máquinas de sensações e instintos. 

Lucrécio procura sinais, a ligação entre o pacto dos homens entre si e o pacto da 

humanidade e das coisas a partir de dois problemas da ciência. No primeiro ele 

procurou um remédio para os problemas insolúveis e no segundo ele se referiu ao 

problema do valor da ciência, ou seja, o problema do homem, que nunca se sentiu 

natureza. 

A ciência não resolveu nada para o homem quando mecanizou a 

natureza, sobretudo para o homem, porque este nunca se aceita como 

máquina e nunca quer que a Natureza seja simplesmente uma coisa. A 

extraversão total, a objetividade em si, supondo que alguma vez a 

possamos atingir, pressupõe uma indiferença que, por meio de um 
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retrocesso paradoxal, separa o homem do seu meio ambiente e o 

condena à solidão. (LENOBLE, 1969, p.117) 

Outro grande colaborador para história natural, segundo Lenoble, foi Plínio que 

apresentou a natureza através da descrição de seus fenômenos com a finalidade de um 

conhecimento prático. Para Plínio, o mundo é sagrado e ao mesmo tempo obra da 

natureza e a própria natureza, voltando a tornar-se finito através da figura de um globo 

perfeito. Plínio percebeu que os astros, principalmente a lua exercem uma grande 

influência sobre a vida dos homens, da natureza, da vegetação, no nascimento e na 

morte, constando que não havia nenhuma magia nisso, mas que pertencia ao um 

mecanismo natural. Dessa maneira, Plínio pretendia fornecer a razão dos fenômenos 

mais acessíveis, ou seja, diários. A contribuição no fim da antiguidade para história 

natural foi à noção qualitativa dos astros e a astronomia física primitiva. Deixando ainda 

longe, distinta a história da natureza e do homem. 

Plínio, segundo Lenoble, não suportava a ideia de uma natureza mecanizada. Ele 

distingue Terra de Natureza, a Terra é uma protetora para o homem que sempre atende 

suas necessidades.  Já a Natureza é a responsável por todos os males causados, as 

tempestades, as enchentes, então ele questiona se a natureza será para o homem uma 

boa mãe ou uma madrasta impiedosa. Ele apresenta um dilema para o homem, ficar 

entre a fatalidade da natureza ou a providência da terra. A terra, para Plínio defende o 

homem de outros elementos naturais como a água, o ar e o cosmos que o fazem mal. É 

como a morada do homem, o refúgio e a segurança que traz uma imagem dos primeiros 

pastores e lavradores mágicos, demonstrando assim, diferentes tendências quanto ao 

conceito de natural.  

Ora a natureza define-se por uma ordem, que descobrindo suas leis, o homem 

será libertado dos seus temores. Mas por outro lado, ele também afirma, através do seu 

finalismo, que a ordem da natureza é essencialmente humana, que está a serviço do 

homem. E por ela ser tão frágil, tem a necessidade de se proteger contra as audácias do 

homem através dos seus fenômenos. O homem transforma a natureza, não apenas para 

atender suas necessidades, mas como o próprio Plínio afirma, para manter seu luxo. 

Segundo Lenoble, Plínio não condena apenas o luxo, mas toda a técnica que ultrapassa 

a satisfação das necessidades essenciais.   

Por exemplo, esse terreno retoma em todas as ocasiões as maldições 

dos diques e até os trabalhos dos esgotos subterrâneos que lhes 
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parecem uma ameaça à solidez das cidades! Pois chama gosto pelo 

luxo, afinal, a toda a audácia que pretenda modificar a ordem 

providencial estabelecida de uma vez por todas pela natureza. As 

montanhas estão bem onde estão e o gelo e as pedras preciosas e os 

metais úteis também. Os velhos romanos deixavam-nos no seu lugar. 

O mais sensato consistiria em imitar a sua sobriedade, em cultivar o 

nosso jardim. (LENBOLE, 1969, p.153) 

Dessa maneira Plínio percebe que as ações do homem podem se voltar contra ele 

próprio, como afirma também o próprio Jonas, que na medida em que o homem se 

aventura na natureza, subjuga as suas criaturas e constrói sua própria cidadela através da 

técnica, se tornando ao mesmo tempo seu próprio senhor e carrasco. Sem pensar quando 

escava montanhas, constrói diques, nas consequências que poderão acontecer, pois toda 

a ação do homem está carregada de eventualidades. Assim, ele afirma que os deuses 

concederam ao homem um pouco de liberdade, mas que lhe cabe não abusar. Só que o 

homem continuou abusando, para atender suas ambições, sonhos e o resultado desse 

abuso estamos colhendo nos tempos atuais. Por isso tornou-se uma preocupação para 

geração presente a existência de uma geração futura. 

Plínio ainda mostra uma incerteza sobre o natural, conforme Lenoble o que é 

realmente uma coisa, ou se é sua transformação. Destacando a obsessão finalista, em 

que o homem e a natureza estão ligados no mesmo destino, pois se o homem pode 

comprometer a ordem da natureza, ela também pode defender-se por meio, do que ele 

afirma, de prodígios, como raios, tempestades etc. Esses prodígios são um reflexo de 

defesa da natureza contra os artifícios do homem. O prodígio pode ser realizado tanto 

pelo homem como pela natureza. A natureza reage por meio de um prodígio, que é uma 

espécie de artifício para se proteger tanto contra a malícia dos homens ou para encoraja-

lo com seu progresso. Assim, o conceito de natural, segundo Plínio traz a compreensão 

que “toda mudança grave da ordem humana é, ao mesmo tempo, uma alteração da 

natureza” (LENOBLE, 1969, p.159). 

A arte consegue imitar a natureza, mas não reproduzi-la, como afirma Lenoble, 

não se produz a água, nem o fogo, nem o ar e muito menos a terra. Esses elementos se 

apoderam de corpos que exercem influência um sobre o outro, como os astros em 

relação ao mar, é o que Plínio denomina de Física das influências. Dessa maneira a 

técnica permanece, confinada à prática, não conduzindo a nenhuma inteligência dos 

fenômenos em si mesmo. Plínio caracteriza, segundo Lenoble, os quatro elementos da 

natureza. A terra para ele significa que o homem tem a necessidade de se adaptar a uma 



54 

 

vida arriscada, a água é o elemento que domina todos os outros, é o mais valorizado dos 

elementos e muito mais tranquilizador que a terra, associando-a a saúde, tendo assim 

um valor benéfico. E o fogo para Plínio, remete as antigas memórias do homem, de 

adoração e de temor. Sendo impossível produzir o fogo, o homem passou a utiliza-lo, se 

apoderando e atuando sobre ele, através, por exemplo, do uso do carvão.  

Em Lucrécio, como aponta Lenoble natureza é a própria fecundidade de Deus. A 

Grécia, no século V une a natureza e a cidade. Lenoble tenta mostrar que quando a 

natureza deixa de representar os poderes dos deuses, não tem mais significado para o 

homem e sem essa simbologia, a natureza perde o sentido para o homem e torna-se fruto 

do acaso. Passando a perceber a natureza como ela é, despida dos nossos sentimentos e 

preconceitos, apenas observando-a através dos sentidos, pois como afirma Lenoble, a 

solução da questão da vida não se encontra na natureza, mas na alma do homem. Assim, 

tem início uma visão da ciência como meio de libertação da natureza defendida pelos 

deuses.  A Natureza passa a ser entendida a partir de três conceitos, como Natureza, 

Ciência da Natureza e Certeza Científica. Essa última como afirma Lenoble, perdura até 

os dias atuais, pois ninguém pode duvidar do que é provado cientificamente.  

Foltz, também analisando os primeiros escritos de Heidegger, apresentou dois 

conceitos de natureza. O primeiro representa todas as coisas que fazem parte do mundo, 

exceto o homem e o espaço por ele construído, e o outro se refere à natureza como tudo 

aquilo que torna as coisas naturais, de acordo com o modo como a interpretamos, é estar 

de acordo com a natureza, os seus modos e o seu poder. Portanto, a natureza encontrada 

nos produtos naturais é a natureza produtiva, enquanto a natureza objetiva refere-se à 

natureza simplesmente presente, e a natureza primordial ao poder da natureza.  

Percebe-se então, as várias abordagens do conceito de natureza que vai sendo 

construído e interpretado de acordo com a evolução e necessidade do homem. A 

natureza então passa a ser vista como uma máquina em que os físicos do século XVII 

passam a exercer uma atitude de engenheiros, que segundo Lenoble, quando Lucrécio, 

vê como a natureza funciona, espanta-se, percebendo o mundo como uma máquina 

perfeita, introduzindo no pensamento moderno a mecânica da vida, que representará a 

libertação dos temores religiosos através da ciência. Assim, mostrando como o homem 

vai se comportando de maneira diferente perante a si mesmo e ao mundo, a partir do 
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mecanicismo que provocou uma mudança na concepção de mundo e na relação entre o 

homem e a natureza.  

A unidade da cristandade é quebrada e dividida pela reforma. A natureza, no 

Renascimento volta a ser vista como uma novidade, ao descobrirem, por exemplo, 

povos que viviam mais próximos à natureza, através da poesia que fala da terra e das 

paixões. O Renascimento divinizou de novo a Natureza, polarizando a vida espiritual do 

homem. Há uma quebra como afirma Lenoble, entre a Nação Cristã e a Natureza que 

possuía apenas um chefe.  

A partir da Reforma dá início a quebra da unidade e o surgimento da diversidade 

que influencia a visão sobre a natureza. O pensar católico e protestante sobre a natureza 

se diferencia. O catolicismo tentava preservar a unidade entre o homem da graça e a 

natureza. Para o protestantismo, a natureza perdia sua espiritualidade e o homem queria 

preservar a sua, por isso desprezava-se a natureza, caracterizando-se um pensamento 

antinaturalista, em que a natureza se apresentava com uma finalidade cada vez mais 

mecânica e que o homem tinha dificuldade de se encontrar.  Esse pensamento fez com o 

que o protestantismo se aproximasse mais da ciência que percebeu na natureza uma 

mecânica sem alma. Por isso para ciência foi um grande passo, pois a natureza deixou 

de ser vista como contemplativa para ser uma ferramenta de exploração. Esse 

antinaturalismo pregado pelo protestantismo tornou mais fácil a adaptação de uma nova 

concepção de natureza e economia, esse pensamento tornou a natureza inimiga da graça 

e serva das necessidades humanas. “Todo este mundo visível, natural, é abandonado aos 

caprichos dos homens” (LENOBLE, 1969, p.241). 

Entretanto, Lenoble destaca em Rabelais uma natureza que não teme a 

convenção e as leis humanas, que possibilita ao homem a pensar e observá-la mais de 

perto, descobrindo-a e encontrando um novo destino para a humanidade. Afirmando que 

o grande problema não é o da natureza, mas do homem. Assim, o papel do homem é 

alargado, a natureza passar a ter o papel de Mãe, com a função de ensinar o melhor 

caminho para o homem, através da retidão, já que as leis não fizeram isso, ao contrário 

o levaram para guerra.   

Com a filosofia do Renascimento, a Natureza torna-se o fim do 

homem e poderia chegar-se a um impasse; com Rabelais começa o 

novo destino de um homem que vai aprender a desembaraçar-se numa 

Natureza na qual pode, sem dúvida, encontrar uma ajuda, mas cuja 
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exuberância se derrama em demasiadas direções para corresponder a 

um fim único. (LENOBLE, 1969, p.256) 

A natureza no Renascimento, então deixa de fazer parte do destino do homem. A 

partir daí Lenoble faz uma distinção sobre a visão da natureza através da compreensão 

da ciência e da técnica. Para ciência, a natureza serve para contemplação e não tem 

objetivo de atuar sobre ela. Já a técnica exerce um domínio sobre a mesma, à medida 

que manipula e aperfeiçoa seus utensílios. Essa distância entre a ciência e a técnica 

perdurou até o renascimento. Foi então, no século XVI e XVII, que as transformações 

sobre a ideia de natureza, redefiniram o lugar ocupado pelos seres humanos com base na 

ciência, através do conhecimento voltado para o domínio e o controle da natureza. Os 

novos métodos empíricos de investigação desenvolvidos no interior da revolução 

mecanicista alteraram a concepção da relação homem e natureza. Isto aconteceu devido 

à descrição racional dada aos fenômenos naturais a partir de leis matematizáveis, 

requisito necessário para conhecê-los verdadeiramente, tornando o paradigma 

dominante do conhecimento científico, o que proporcionou caracterizar a natureza 

diferentemente da natureza dos povos primitivos.  

É de Galileu a famosa máxima de que o livro da natureza está escrito 

em linguagem matemática. Foi ele também que, radicalizando as 

preposições de Copérnico e de Kepler, percebeu que para melhor 

conhecer a natureza não bastava tratar do movimento dos corpos, 

como queria Aristóteles, mas das modificações nesses movimentos, 

i.e, não da velocidade das massas, mas de sua aceleração, 

considerando princípio de inércia, e o método adequado para isso seria 

a formulação de leis matemáticas. (DUARTE, 1986, p.28) 

Assim, o homem, segundo Lenoble, acostumou-se com a ideia de natureza 

regida por leis ordenadas para um fim. No cristianismo, o homem não pertence à 

natureza, mas a uma ideia transcendental. Devido a essa sobrenaturalidade, o homem é 

visto como inimigo da natureza e o destino do homem independente da natureza. Já no 

Platonismo há a distinção entre alma e corpo, criando uma oposição entre alma de um 

lado e corpo e natureza de outro, ou seja, o mundo de um lado, o homem e a graça de 

outro. Assim para um cristão a natureza não é eterna e o homem se situa não na 

natureza, mas perante ela. “Máquina entre as mãos de Deus, a Natureza, ousará ele um 

dia declarar, não é em si mesma senão uma máquina, cujas alavancas também ele 

poderá manejar” (Lenoble, p.191). 
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Isso representou o início da revolução mecanicista como Lenoble afirma. Mas 

para deixar de perceber a natureza apenas como peças de uma máquina, é necessário 

compreender a ideia que o homem fazia sobre o mundo e sobre ele mesmo. O homem se 

sentia no século XVII, como um rei, dominador da natureza de acordo com o 

pensamento de Bacon e Descartes. Para Descartes, a natureza não era nenhuma deusa e 

muito menos exercia um poder imaginário, mas que Deus a conservava da mesma 

maneira que a criou, através das leis da natureza.  

Segundo Descartes, Deus faz agir a natureza do novo mundo através de três 

regras: a primeira refere-se a cada parte da matéria que permanece sempre no mesmo 

estado, que não se alteram, independente do que aconteça com eles. Como por exemplo, 

uma rocha, jamais mudará sua forma, nem se movimentará, a não ser obrigada por 

outros fatores. Ele dá importância ao movimento da matéria quando essa muda de lugar 

e também ao repouso quando essa permanece no lugar. A segunda regra condiz ao 

movimento de um corpo, que é impedido por outro e como se diferencia quanto ao grau 

de resistência ao encontrar o corpo mais mole ou rígido. E a terceira refere-se à 

inclinação que o corpo tem ao se mover. Dessa maneira, Descartes demonstrou que o 

fundamento dessas regras parte da ideia de que Deus conserva cada coisa por uma ação 

contínua, como ela é no mesmo instante que ele a conserva, pois Deus é imutável e pode 

agir sempre da mesma maneira, produzindo o mesmo efeito. Ele é o autor de todos os 

movimentos do mundo e também das boas ações do homem. 

Assim, para Descartes, o homem é composto de uma alma e de um corpo que 

devem estar juntos e unidos, pois somente assim poderão constituir o ser humano. 

Descartes parte da visão de que Deus é o criador da máquina humana e a faz funcionar 

para que todos os movimentos aconteçam. E assim ele vai descrevendo o 

funcionamento de cada órgão e parte do corpo humano. Sendo assim, para Descartes, 

todas as funções são decorrentes da máquina humana, é como um relógio que decorre 

da disposição de seus contrapesos e de suas rodas. Mas o homem é mais complexo do 

que a máquina, no que se refere ao corpo humano e a alma, segundo Descartes é muito 

superior a tudo o que seja disposição corporal ou mecânica. O homem não é um corpo 

usando a alma, ela não pode ser extraída do poder da matéria, ela não está alojada no 

corpo humano, como um piloto em seu navio, é preciso que alma e corpo estejam 

unidos, somente assim formará um homem verdadeiro.     
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O dualismo de Descartes, no século XVII provocou uma ruptura com o 

hilozoísmo, que marca o século XVI, através da sua doutrina, afirmando que toda 

matéria é viva, por isso o mundo é um ser vivente. Descartes então modificou esse 

pensamento, afirmando que o homem em sociedade sofre paixões coletivas e que essas 

são fatos da natureza. Por isso, devem ser orientadas, direcionadas pelo próprio homem. 

No século XVIII, ao substituir o homem, alma e corpo na natureza, o pensamento volta 

a reencontrar o hilozoísmo. A natureza, assim passa a se encarregar novamente de 

ensinar uma moral ao homem. 

Nessa direção, a partir da ideia de homem e natureza, afirmava Descartes que a 

ciência deve procurar o bem estar dos homens através de conhecimentos práticos que 

sejam úteis ao dia a dia, todo conhecimento que temos sobre o mundo deve ser 

utilizados para facilitar o trabalho humano como a construção de máquinas, tornando o 

homem senhor e possuidor da natureza. Foi essa ideia de máquina que deu início, como 

o próprio Lenoble afirma de “desmame da natureza”, em que o homem se separava da 

natureza, construindo um abismo. Mas que não se sentia sozinho, pois a religião o 

confortava, pregando que Deus deu o mundo ao homem como herança, tornando-se seu 

senhor. É o marco de um mundo que se desfaz e de outro mundo que se constrói. 

Assim, os mecanicistas desmontam a mecânica da natureza e se tornam seus donos.    

Mecanizada, a Natureza torna-se uma simples possibilidade de 

exploração técnica, em breve levada ao máximo pela indústria 

nascente e logo invasora. O homem trocou o seu modelo, a sua 

senhora, por uma ferramenta. Esta ferramenta é lhe entregue sem uma 

nota a explicar o seu modo de emprego. O homem, a princípio 

divertido, não vai tardar a apavorar-se com o seu poder e com o vazio 

que criou desta forma em redor dele (LENOBLE, 1962, p.279). 

Percebemos, então, de acordo com Duarte, uma característica marcante da 

revolução mecanicista. Refere-se à transformação que ela introduziu quanto à 

localização do saber teórico, pois enquanto o saber para os gregos tinha como finalidade 

a contemplação, na ciência moderna, o saber estava associado ao conhecimento técnico. 

O saber teórico, entretanto, passou a ser condição necessária para o saber técnico, 

comprovando assim, o poder humano sobre a natureza e sua ruptura. Para o pensamento 

moderno, a natureza ocupou um lugar independente e determinante em relação ao 

homem, diferentemente de como era vista no tempo medieval, Na modernidade, o 

homem era o centro do universo e tudo que existia era voltado para o benefício dele, em 

que a natureza era passiva e o homem era o ser ativo. Desenvolveu-se, então, segundo o 
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filósofo Bellino, que trata sobre bioética, uma mudança de uma visão espiritual do ser 

humano como agente responsável no mundo, para uma visão biológica do homem como 

organismo reagente submetido a forças biológicas e sociais. 

Assim, a natureza, no entanto, definida por Galileu (cf. Burtt, 1991) apresenta-se 

como um sistema simples e ordenado, agindo através de leis imutáveis que ela nunca 

transgrediu independente da compreensão ou não do homem. É um resultado do caráter 

matemático, em que caracterizava a natureza como domínio da matemática, cujos 

acontecimentos seguiam os princípios da geometria. Sendo assim, através do método 

matemático, Galileu explicou a estrutura matemática do mundo, partindo ou não de 

experiências, ele combinava esse método na ciência que não negava a importância dos 

sentidos, mas demonstrava que somente ele não era capaz de proporcionar a ordem 

racional. Por isso, a explicação matemática da natureza dava-se em termos exatos. Foi 

então com Galileu que a concepção organicista de natureza foi substituída pela ideia de 

uma natureza sem vida e mecânica. 

O uso livre dado por ele à palavra “natureza” não significa a negação 

de uma interpretação religiosa das coisas em última instância. Deus, 

por meio de seu conhecimento criativo imediato da natureza, projeta 

no mundo essa necessidade matemática rigorosa que nós alcançamos 

apenas com esforço, através de resoluções e demonstrações. Deus é 

um geômetra em seus afazeres criativos – o mundo é, para ele, um 

sistema matemático. (BURTT, 1991, p. 66)  

Galileu afirmava que Deus fez o mundo como um sistema matemático imutável, 

e que por intermédio desse método haveria uma verdade absoluta do conhecimento 

científico. Como a natureza para Galileu, segundo Burtt, era inexorável e imutável, os 

efeitos naturais notados a partir da experiência sensorial ou das demonstrações, não 

deveria ser posto em dúvida. Galileu realizou, então, a distinção entre o que no mundo é 

absoluto, objetivo, imutável e matemático, referindo-se ao conhecimento divino e 

humano, e ao que no mundo é relativo, referindo-se à opinião e à ilusão. Por isso, para 

Galileu, as únicas características da natureza são advindas do conhecimento 

matemático, em que a natureza está escrita em linguagem matemática.  

Para Galileu, apenas as qualidades primárias são “reais”; dito de um 

modo bem simples, isto quer dizer que a forma e o tamanho existem 

por si mesmos, independentemente da cognição humana. As 

qualidades primárias são aquelas capazes de serem quantificadas e 

mensuradas e, então, submetidas à manipulação aritmética, ao passo 

que a sensibilidade pertence ao domínio das qualidades secundárias e 

subjetivas. (GRUN, 1996, p.30) 
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Burtt, ainda observou que até a época de Galileu homem e natureza eram partes 

de um todo maior, cuja posição mais fundamental era do homem. Não tinha condições 

de estudar o homem a partir do estudo matemático, pois suas atividades não poderiam 

ser tratadas de maneira quantitativa. Já o mundo real, ou seja, o mundo dos astros, dos 

objetos terrestres, esse sim poderia ser estudado a partir do método quantitativo. Sendo 

assim, a única coisa em comum entre o homem e o mundo real era a capacidade do 

homem em descobri-lo. Assim, o homem era visto como à parte da natureza, fora do 

mundo real, servindo como base para o pensamento cartesiano em que de um lado 

estava o reino matemático, a natureza e de outro o reino do homem, que ficou suscetível 

pela necessidade mecânica. “O número não nivela tudo, o número é uma ferramenta 

cômoda para as utilizações práticas; o número não exprime a essência das coisas” 

(LENOBLE 1969, p.207).  

Contudo, a mecanização do mundo transformou a noção de tempo e espaço para 

o homem. A noção de tempo, trazida por Grun se deu através das relações de mercado, 

do jogo político-econômico, a partir do momento em que o homem passou a vender a 

prazo, vendeu também o tempo. Iniciava então a quantificação do mundo moderno, em 

que o tempo da natureza é substituído pelo tempo da racionalidade do homem, da 

objetificação e da mercantilização. A noção de espaço também sofre modificações, 

partindo da capacidade do homem em interferir na natureza, percebendo-a como um 

modelo matemático.   

A ideia aristotélica de natureza como algo animado e vivo, na qual as 

espécies procuram realizar seus fins naturais, é substituída pela ideia 

de uma natureza sem vida e mecânica. A natureza de cores, tamanhos, 

sons, cheiros e toques é substituída por um mundo “sem qualidades”. 

Um mundo que evita a associação com a sensibilidade. (GRUN, 1996, 

p.27) 

A modernidade, com Descartes, considerado o pai do racionalismo, caracteriza-

se como um afastamento do pensamento da tradição. Ele constrói sua metafísica, 

deixando claro o dualismo entre “Res Extensa” e “Res Cogitans”, pressupondo a 

divisibilidade do objeto e a indivisibilidade do espírito, ou seja, por um lado existe um 

mundo de corpos, cuja essência é a extensão e que para esse mundo existir, não depende 

do ser humano. Por outro lado, existe a “Res Cogitans”, o pensamento, independente da 

extensão. Contudo, a ideia fundamental dentro do pensamento cartesiano é o da unidade 

do corpo das ciências a partir de um mesmo modelo matemático que distingue todas as 
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coisas. O ideal cartesiano da ciência moderna refere-se a procurar o bem estar dos 

homens. Na visão cartesiana, o homem se torna centro de si próprio como o ser que 

assim se funda a si mesmo, o homem serve como fundamento da verdade. Assim todas 

as outras coisas tornam-se objetos. A ciência moderna passa a servir como paradigma 

para dominar a natureza. Não era mais do que uma das vias possíveis do mecanicismo. 

Houve, no entanto, uma transformação no papel do homem diante da natureza, em que o 

homem se torna centro de si próprio transformando-se no fundamento da verdade e a 

natureza torna-se seu objeto. “A objetividade da natureza é apenas uma forma na qual a 

natureza se exibe a si própria, e efetivamente é uma forma que obscurece a plenitude 

essencial da natureza, a plenitude do vir à presença da natureza que em cada caso já 

domina” (FOTZ, 1995, p.101). 

Se a razão é autônoma, a natureza não pode sê-lo. Então, a natureza 

precisa ser dominada. A questão é simples: Como posso dominar 

alguma coisa da qual faço parte? A resposta é que não posso; 

consequentemente, não posso fazer parte da natureza. Se pretendo 

dominá-la, preciso me situar fora dela. Assim, Descartes consegue 

legitimar a unidade da razão às custas da objetificação da natureza. 

(GRUN, 1996, p.35) 

Assim, a partir desse pensamento em que a natureza é objetificada, e que o 

sujeito é o cógito e o mundo seu objeto, os seres humanos retiram-se da natureza e se 

afastam.  Essa visão marcará por muito tempo a posição do homem como capaz de 

ordenar a natureza, de acordo com suas finalidades. O paradigma mecanicista 

influenciará na maneira do homem olhar a natureza e no conhecimento científico. Com 

a física de Newton, através de um modelo reducionista atomístico, essa perspectiva 

possibilitará uma nova maneira de interpretar o mundo com base numa descrição 

matemática da natureza, já que a matemática é a forma imprescindível de todo 

conhecimento objetivo da natureza, como afirma Kant, segundo Höffe, em que há 

apenas uma alternativa, ou uma ciência natural matemática ou não há nenhuma.     

Aliás, sejam eles pragmatistas como Mersene ou metafísicos como 

Descartes, todos os sábios mecanicistas concebem então a Natureza 

como universo brinquedo formado por Deus para dar ao homem a 

ocasião de lhe descobrir as molas – ou mesmo muito simplesmente a 

ocasião de fabricar modelos mecânicos que produzam os mesmos 

resultados. (LENOBLE, 1969, p.270) 

Foi então, como já vimos, a partir da objetificação da natureza, que se tornou 

possível a instalação do paradigma industrial capitalista. Por isso, no século XVIII, a 
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concepção de natureza passou a ser vista como um mero recurso voltado para manter e 

expandir incessantemente o progresso e o desenvolvimento econômico. Era uma visão 

antropocêntrica, que consistia na autoridade humana sobre o mundo natural, como 

soberana e ilimitada, servindo-se da natureza em benefício próprio, de forma científica. 

O objetivo do desenvolvimento científico e tecnológico era o domínio da natureza, 

garantindo a exploração de todos os recursos possíveis, em proveito da evolução da 

sociedade.   

A modernidade – ao ter-se posicionado em defesa intransigente do 

indivíduo, do triunfo sobre o meio natural e de uma mundialização 

cujos paradigmas são aqueles que ela própria criou para seu deleite 

narcisista – encontra-se numa encruzilhada crucial. Ela não dispõe, 

como o homem tradicional, das estruturas cognitivas – entre elas suas 

prefigurações imaginárias do meio natural – pelas quais as sociedades 

de outrora se afirmavam por meio de um diálogo sensível com a 

natureza, com o cosmo ou com o universo. (WALDMAN, 2006, 

p.169) 

Dessa maneira é percebido, então o século XVIII, como o momento em que a 

concepção de natureza e sua relação com o homem se modifica e continua atribuindo-se 

a ascensão do homem, mas a outro fim, que não o da natureza. A partir de Locke cai a 

figura do homem como “substância pensante”, gerando uma ruptura no modelo da 

mecânica do mundo, causando dois momentos distintos segundo Lenoble. O primeiro 

que se destina a inventar uma metafísica mecanicista do homem, através das sensações e 

o segundo momento que se refere a uma apologia do sentimento trazida por Rousseau. 

Dando inicio assim, a transformação de um mecanicismo limitado à ciência dos 

fenômenos trazida por Descartes, que dava à substância pensante a sua plena autonomia 

e o meio de utilizar a natureza, em uma metafísica da Natureza e do Homem, 

reconstruindo o pensamento a partir do modelo das coisas, recolocando o homem na 

dependência da natureza.  

Nessa direção, para Lenoble há um retorno do homem como parte da natureza, 

através da síntese do pensamento no Renascimento em relação ao homem como um ser 

que tem consciência da sua alma e projeta-a na natureza. Já no século XVII, o homem 

reivindica a alma para si mesmo e mecaniza a natureza. E no século XVIII, é a natureza 

que irá projetar no homem seu mecanismo e esvaziar sua alma, partindo assim para o 

que foi denominado de materialismo.  
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Entretanto, o século XVIII, também foi marcado por um sentimento anticlerical, 

antirreligioso, não de negar a existência de Deus, mas de associa-lo ao Deus de uma 

igreja. O homem é reconduzido ao plano da natureza, bastando-se a si mesmo. A 

natureza torna-se um dado primitivo, ou seja, que o homem pode usufruir sem se 

preocupar com a sua existência, virando-se contra Deus e externando seus sentimentos 

mais agressivos contra ele mesmo e a natureza. O sentido da natureza foi perdido na 

física e na arte, dando lugar a um sentido moral de natureza.  A ciência vai procurando a 

inteligência verdadeira da natureza, pois, segundo Lenoble ela continua a sua 

exploração metódica da natureza que não tem nada haver com a natureza moralista dos 

outros filósofos, como Diderot. 

Assim, o homem do século XVII, de acordo com Lenoble, era tido como 

designado por Deus para comandar todas as coisas. Já no século XVIII, o homem é 

posto na posição de senhor do mundo que descobre os segredos da natureza e começa a 

utilizá-los da maneira que melhor lhe couber. Acreditando que somente através da 

técnica, dominando o mundo físico, poderá encontrar a felicidade. O novo naturalismo 

insurge contra a religião, contra a emoção mística, que eleva o homem acima de si 

mesmo. Por isso, o homem passa a ser entendido como objeto da ciência, libertando-o 

do par homem-natureza por parte de Deus.  

Mas nas vésperas da Revolução, já há mais de cem anos que a 

Natureza não é a mesma: já não há valores, já não há subordinação das 

formas; todos os fenômenos são equivalentes, cada um deles é 

simultaneamente causa e efeito e o segundo possui tanta dignidade 

como a primeira. A lei matemática, isto é, a lei do número substitui a 

antiga organização dos tipos. Da mesma forma, a Natureza não quis 

desigualdades entre os homens, criou-os a todos livres e iguais em 

direito, com o mesmo fundo de bondade original que só o artifício 

social, a tirania do rei ou do sacerdote, são capazes de perverter. 

(LENOBLE, 1969, p.307).  

No século XVIII em nome da natureza, reivindicava-se a liberdade, conforme 

Lenoble, em nome dela a natureza apresentava-se como um imenso brinquedo entre 

uma liberdade que estava acima do homem, ou seja, a de Deus e uma liberdade que 

estava abaixo de Deus, a do homem. Mesmo apresentando concepções diferentes de 

liberdade, o homem sendo livre ou não, ele passa a dominar o mundo pela ciência. Ele 

começa a perceber que não é mais o centro do universo, que o planeta em que vive, é 

mais um no sistema solar. Dessa maneira, a natureza que era vista como um meio de 

diálogo entre Deus e os homens, regressa ao pensamento antigo, passado a ser vista 
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como uma natureza senhora de todas as coisas, caracterizando assim, um naturalismo 

sem Deus, adquirindo sua razão no positivismo e no materialismo. 

Assim, a sociedade vai se desenvolvendo, atendendo suas necessidades e 

ambições. A técnica acompanhou a vida do homem na terra, que para sobreviver foi 

aprimorando-a cada vez mais. Para Bacon, a atuação da ciência tinha em vista o bem-

estar do homem e visava a produzir descobertas que facilitassem a vida do homem na 

terra. Mas hoje, percebemos também os problemas que a técnica gerou para 

humanidade, como a exploração intensa da natureza, poluição da água, extinção de 

vários seres vivos entre outros. O perigo originado pela técnica pode ser modificado, a 

partir do equilíbrio entre a busca de novos instrumentos que garantam tanto o controle 

como a proteção da natureza e também a busca de novas técnicas de relacionamento 

humano, que possam controlar e corrigir os efeitos negativos das técnicas produtivas 

sobre o homem. Jonas, não nos remete a repudiar e a hostilizar a técnica, mas aconselha 

a prudência no uso do nosso poder, e não renúncia a ele. “Mas essa técnica não 

influencia unicamente a nossa vida prática, ela influencia profundamente a nossa 

maneira de pensar e de sentir”. (Lenoble, 1969, p.203).  

O próprio pensador, como afirma Lenbole, diante do pensamento de La Mettrie, 

torna-se máquina. O homem passa a ser tido como uma máquina. A sociedade vai se 

modelando, se adaptando a essa nova natureza e transformando o homem em uma 

engrenagem, tornando-o um robô, tirando-lhe a liberdade, como presenciamos no 

nazismo. Enquanto isso, a natureza não tem preferência, cuida dela e do homem como 

qualquer outro ser vivo. Nós, hoje que devemos procurar não só o bem humano, como 

afirma Jonas, mas também o bem de todo tipo de vida, partindo do entendimento que 

tudo está interligado, formando uma grande teia da vida, por isso é que devemos incluir 

o cuidado com o bem humano e às coisas extra-humanas.    

Mas no século XVIII, o homem começa a agitar-se com tanto brio na 

conquista do mundo – a extensão cartesiana – que perde toda e 

qualquer outra preocupação. Deus e alma continuam serem os objetos 

da metafísica, mas rompeu-se a ligação entre a física e a metafísica, 

isto é, entre a Natureza e Deus. (LENOBLE, 1969, p.316) 

Assim, a natureza tornou-se objeto unicamente da ciência, das técnicas. O 

homem encontra-se perante uma natureza mecanizada, vangloriando-se de ser ver 

máquina, sem perceber, nem preocupar-se com as consequências dos seus atos e nem 
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muito menos no amanhã. Esse pensamento se desenvolverá durante todo o século XIX, 

devido ao êxito alcançado e da nova concepção de natureza, transformando a ciência em 

um novo ídolo.  

Contudo, para Marx, segundo Duarte (1986), a natureza se apresenta ao homem 

como sua fonte de meios de vida e de trabalho, e quanto mais o trabalhador se apropria 

da natureza, mais ela deixa de lhe servir como meio para seu trabalho e meio para si 

próprio, pois o animal só se produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz toda a 

natureza, por intermédio da sua produção, que surge como sua obra. Dessa maneira, no 

século XIX, influenciado pelo darwinismo, Marx apresenta o conceito de natureza, a 

partir da relação trabalho e sociedade humana, que é compreendido como uma história 

natural, a partir da ideia de que os organismos naturais se desenvolvem até o surgimento 

dos primeiros homens e também pela transformação crescente da natureza pelo homem 

de acordo com sua evolução, caracterizando a relação entre a natureza e a história.  

Contudo, Jonas faz uma crítica à teoria marxista, a partir do momento que define 

o futuro a partir daquilo que há de vir de acordo com o que já foi em união com a 

explicação do passado. Apesar de que quando estudamos sobre a natureza no passado, 

esse conhecimento servirá para o futuro, pois a natureza não se modifica, ou seja, 

apresenta um comportamento uniforme, sem ele não haveria ciência natural, além de 

não ser influenciado pela opinião do que o homem acha a respeito da natureza. Já a 

história do homem, não há uma uniformidade, as ideias humanas se diferem no decorrer 

da história sobre as relações entre si e entre a natureza. Pois onde homens refletem sobre 

homens, e o fazem de forma pública, a existência da teoria como fato histórico modifica 

as condições do objeto de conhecimento (Jonas, 2006, p.197). 

Jonas, então vai mais adiante quanto ao marxismo, ao afirmar que essa teoria 

traz a figura de um gênero humano superior em que tanto a previsão quanto a vontade 

são elementos justos, tidos como um dever sob o signo da esperança. Tornando-se assim 

difícil comparar a concepção sobre deveres futuros que requer nossa aprovação em 

âmbito público, e os deveres com base nas doutrinas das obrigações. Dessa maneira, 

estamos entre aquele que preserva e aquele que promete. Para Jonas, Marx constrói sua 

fundamentação científica a partir do estágio alcançado pelo capitalismo, isto é, o 

começo da técnica mecanizada. Assim é nascido a partir do princípio da esperança e não 
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do medo, é fruto da herança baconiana, a lógica do socialismo consistia em igualar e 

depois ultrapassar o capitalismo na coleta de frutos obtidos graças à técnica.  

Partindo dessa comparação entre os frutos do capitalismo e socialismo, Jonas faz 

uma análise sobre a capacidade dos sistemas de vida, seja capitalista ou socialista, com 

o objetivo de impedir uma catástrofe planetária trazida pelo poder tecnológico. Ele parte 

da ideia de que o socialismo poderia apresentar uma maior racionalidade numa 

economia dominada pela busca do lucro, através do planejamento centralizado que 

atenderia as necessidades coletivas, garantindo o bem-estar material e economizado as 

potencialidades da natureza. Dessa forma, consequentemente diminuiria o desperdício 

que é um dos calos da sociedade atual. Mas Jonas aponta um problema nessa questão do 

planejamento centralizado, que com ele vem à burocracia centralizada. Em 

contrapartida, o capitalismo se mostrou até hoje, no que ser refere ao fornecimento de 

bens, o mais capaz, apesar do desperdício, pois se de um lado, ele promove o 

desperdício quanto ao consumo, de outro o interesse em diminuir os custos, lhe motiva 

a economizar a fonte, devido à concorrência. Já numa economia estatizada, livre da 

concorrência, não se sentirá motivada a rebaixar custos. “Assim, no espectro 

econômico, a busca do lucro funciona como um fator irracional que gera racionalidade 

no topo da cadeia produtiva, ao mesmo tempo, que produz irracionalidade no topo da 

cadeia do consumo” (JONAS, 2006, p.243). 

Mas o critério das necessidades, para Jonas deve constituir a base para a 

racionalidade do que o critério do lucro, pois depende de fatores psicológicos a partir do 

que se considere como necessidade, do quanto o presente influencia, do tipo de 

perspectiva de futuro que se tenha ou até mesmo da destruição ou não da natureza 

prejudicando a vida como um todo. A ausência da motivação do lucro elimina apenas a 

criação artificial de demandas de consumo por bens não desejados e até mesmos 

desconhecidos. Essas são as limitações do capitalismo, que o socialismo, segundo 

Jonas, possa superar, não diminuindo os erros cometidos por um sistema centralizado.   

Contudo, Jonas mostra que as decisões da própria cúpula podem ser benéficas 

para o coletivo, mesmo que contrarie aos interesses individuais. Quando essas medidas 

forem tomadas para garantir o futuro da humanidade. Mas dai apresenta-se uma grande 

preocupação, quanto à responsabilidade pelo futuro ser gerido por qual elite ética e 

intelectual, como será formada essa tal elite e de quais poderes será investida? Mesmo 
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diante da dúvida de quem governará, Jonas destaca que o marxismo apresenta vantagens 

em relação a outros regimes ditatoriais, no que se refere à disciplina social, e quanto à 

confiança social nas futuras prioridades concretas do planeta. O ideal da utopia e o 

princípio da igualdade são úteis para o futuro da humanidade, pois a utopia é valida 

enquanto possa permanecer suspenso e a ilusão de igualdade, enquanto parecer que 

possa acontecer. Apesar da opinião mais útil, ser aquela que é falsa quando a verdade é 

insuportável, para Jonas, dessa maneira os homens seriam subestimados, pois a verdade 

amarga pode ser capaz de comover muitas pessoas, principalmente no que tange a 

existência futura da humanidade.  

É a partir dessa preocupação que Jonas continua questionando sobre a melhor 

maneira de reconstruir a terra, que ao mesmo tempo atenda as necessidades do homem e 

utilize de maneira equilibrada a técnica avançada para atingir seus objetivos. A 

possibilidade técnico-científica é fato e seu fluxo tende a aumentar. Por isso Jonas 

mostra então, que o marxismo apresenta duas vantagens sobre o capitalismo, a primeira 

que poderia haver uma melhor seleção e condução social da direção do progresso 

técnico e a segunda que como consequência teria assim uma distribuição social mais 

igualitária dos seus frutos, eliminando muito das privações do planeta. Mas essa 

vantagem, como afirma Jonas apenas garantiria uma subsistência tolerável da população 

já existente na terra. Mas, para satisfazer as necessidades da sociedade e a libertação do 

homem em relação ao trabalho, o que prevê a utopia, é uma elevação da potência da 

produção e da técnica. Mas essa é a problemática que Jonas nos leva a refletir, de como 

a natureza reagirá a uma agressão tão intensificada provocada pela técnica, e quais serão 

seus limites? Não importa qual o sistema econômico irá extrair as potencialidades 

naturais, mas o quanto, como e o que a natureza será capaz de suportar. 

Os limites são ultrapassados, talvez sem volta atrás, quando esses 

esforços unilaterais arrastam o sistema inteiro, dotado de um 

equilíbrio múltiplo e delicado, para uma catástrofe do ponto de vista 

das finalidades humanas. (A natureza, como tal, não conhece nenhum 

catástrofe.) É uma descoberta relativamente recente não só a de que tal 

coisa pode acontecer em princípio, do ponto de vista das leis físicas, 

mas que, para esta nave Terra estritamente limitada, tal catástrofe 

possa ser o resultado direto das agressões que o homem lhe venha a 

fazer, ou já, esteja fazendo. Isso impõe um amortecedor até então 

desconhecido à crença no progresso, seja socialista ou capitalista 

(JONAS, 2006, p.301). 
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Essa preocupação que Jonas aponta como uma catástrofe, nos leva a pensar e 

buscar principalmente respeitar os limites da natureza, procurando um equilíbrio para o 

consumo de uma população crescente. Essa problemática é interdisciplinar, segundo 

Jonas, abrange várias áreas do conhecimento como a biologia, economia, engenharia, 

agronomia entre outras. É uma prioridade pensar na existência presente e futura da 

humanidade, por isso torna-se objeto de estudo de todos os campos da ciência, pois 

perpassa pela educação e formação de cada indivíduo que partindo de um princípio 

adequado ao novo tipo de agir humano, possa exercer uma responsabilidade global 

diante da vida sobre a terra. 

No entanto, para fundamentar uma formação voltada para um novo tipo de 

sujeito atuante, é importante nos reportarmos mais uma vez a Heidegger, que realiza, 

segundo Foltz, uma análise desconstrutiva do conceito de natureza, partindo do 

tratamento dado a esse conceito como reserva permanente, objetividade e simples 

presença. Essa relação homem e natureza, principalmente depois de fatos marcantes na 

história da civilização, como a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e as duas 

Guerras Mundiais, se tornou o centro de 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 de poder que poderá afetar não somente o 

sujeito singular, mas toda humanidade.  Por isso Jonas 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.  

Como despertar a responsabilidade pela existência? Torna-la intrínseca a 

formação do indivíduo? Devemos considerar para tanto, como vem sendo descrito, 

compreender o processo de desenvolvimento da relação homem e natureza. Contudo, é 

Jonas quem nos traz uma perspectiva ética dessa relação, por intermédio do famoso 

canto do coral da Antígona, de Sófocles. A partir desse canto, Jonas faz uma análise das 

várias maneiras como o homem vai dominando a natureza em nome do progresso da 

ciência e da civilização. Como no trecho: “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”. (Jonas, 2006, p.31) 

Detenhamos na parte do homem engenhoso, compreendemos que seja o homem 

dotado de inteligência, racionalidade que por meio da criação de instrumentos, a 
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exemplo das redes, tem sua capacidade ampliada para suprir suas necessidades e ainda 

acumular. É esse acumular que colocamos em evidência. Jonas nos chama a atenção 

justamente pela ausência de limite do homem diante da técnica por ele mesmo criada, 

técnica utilizada para enfrentar a força da natureza, que por ele não pode ser controlada. 

Por isso, cria sua própria natureza, sua própria força, estabelecendo-se como dono e 

senhor de si. Mas, o homem tem consciência que mesmo com toda sua engenhosidade 

continuará pequeno diante da natureza, principalmente diante da constatação, que é um 

ser finito. E ao refletir sobre o que é capaz de fazer com a sua engenhosidade, assusta-se 

diante do próprio atrevimento.  

A sua própria natureza é a cidade, onde desenvolve suas relações entre si, 

distanciando-se da natureza. Mas, enquanto a natureza permanecia o que era, as obras 

humanas mudavam, cresciam, ampliavam-se, multiplicavam-se, mas não davam 

qualquer garantia em longo prazo de uma existência, não havia a preocupação com a 

natureza como parte integrante, e muito menos com uma vida digna nesse planeta, pois 

essas obras e relações entre os homens mostravam-se vulneráveis ao controle do seu 

próprio criador, não oferecendo as condições básicas para existência humana. 

Estados erguem-se e caem, dominações vêm e vão, famílias 

prosperam e degeneram – nenhuma mudança é para durar. No final, 

na compensação recíproca de todos os desvios passageiros, a condição 

do homem permanece como sempre foi. Assim, mesmo aqui, em seu 

próprio artefato, no mundo social, o controle do homem é pequeno, e 

sua natureza permanente acaba por se impor. (JONAS, 2006, p.33) 

Outro trecho do canto do coral de Antígona, que mostra essa fragilidade na 

relação humana em seu próprio meio, “Dotado de inteligência e de talentos 

extraordinários, ora caminha em direção ao bem, ora ao mal...” (JONAS, 2006, p.31). 

Podemos perceber que é justamente a racionalidade que nos diferencia dos demais seres 

vivos, por isso cabe a nós a responsabilidade de escolher, de como utilizar a técnica, e 

como empregar da melhor maneira possível os nossos talentos, a nossa engenhosidade 

para possibilitar qualidade de vida para a geração presente, a existência da geração 

futura e de um planeta habitável. 

No entanto, o que acontece hoje na relação entre homem e natureza situa-se 

entre o saber ideal da doutrina ética dos princípios e o saber prático relacionado à 

utilização política, entre os interesses individuais e coletivos, entre um sistema 

capitalista e socialista, entre o princípio das necessidades e o das prioridades, entre o 
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culto à técnica e seu uso racional. Enfim, é uma reflexão que nos direciona a descobrir 

como evitar uma catástrofe gradual para a humanidade. É um ponto de partida e uma 

abordagem que poderá possibilitar um novo agir humano, um novo sujeito atuante 

responsável pelo outro e por tudo que está ao seu redor. A educação, como política 

pública, voltada para a formação do indivíduo, pode operar com os seus diagnósticos 

hipotéticos relativos, ao que se deve esperar, ao que se deve incentivar, ou, ao que se 

deve evitar, pois é visível a necessidade de uma nova direção, uma nova formação de 

valores, em que implique a relação homem e natureza, como uma só coisa.  

Nesse sentido, um estudo sobre a dimensão ética, a partir do conceito jonasiano 

da responsabilidade como uma finalidade da educação, deve ser conduzido, em 

conformidade com a lei moral, transformando a sua prática em hábito, não sendo 

necessário saber filosofia ou ciência para discernir o certo do errado, uma ação boa ou 

má em relação ao outro, ao mundo e a técnica, fortalecendo assim as forças morais que 

devem ter a mesma magnitude, a mesma importância do nosso agir perante a natureza e 

a existência da espécie humana num futuro distante. 

Heidegger então desenvolve uma ética, uma ética da finitude
4
 fundamentada nos 

pilares Deixar ser e no Resguardar, ou seja, uma ética que acena para abrir aos homens 

outra possibilidade de se situar no mundo, de morar juntos e habitar. A ética 

heideggeriana, para Loparic, revela-se como a ética da conservação em que o 

Resguardar significa poupar, preservar de danos e de ameaças, guardar e salvar a terra 

da exploração desenfreada que atinge o mundo moderno. E a única maneira de 

salvaguardar-se do perigo é pensar na essência da técnica, pois para Heidegger, a 

técnica é um modo do desvendamento, ou seja, como um evento que deriva do próprio 

destino do ser, fazendo com que ela não esteja em poder do homem. A ética da finitude 

poderá então, constituir-se como elemento fundamental para viabilizar uma formação 

pedagógica que parta da responsabilidade, buscando obter qualidade de vida e um 

planeta habitável para a geração presente e futura. 

Devemos, no entanto, instruir o autocontrole sobre a excessiva intervenção da 

técnica na natureza, que a deixou vulnerável e muitas vezes em estado irreversível, ao 

                                                 
4
 A Ética da finitude refere-se a uma ética da aceitação incondicional da finitude. Uma ética finitista, 

portando aquém do princípio do fundamento, que desespera de todo dever absoluto e não conta com o 

agir causal. Ética que não pergunta mais: que devo fazer para ser digno de ser feliz? E sim: como deixar 

acontecer, estando-aí no mundo, o que tem-que-ser? (Loparic, 2003 p.18) 
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ponto de comprometer toda vida no planeta, inclusive a do próprio homem. Devido, 

então, à ação cumulativa da mudança tecnológica, que vem ocorrendo desde a 

Revolução Agrícola
5
 até os dias atuais, surge a necessidade de repensar uma nova 

concepção de direitos, deveres e valores, ou seja, uma nova dimensão ética a respeito da 

natureza e da existência futura como responsabilidade humana.   

Precisou apenas, para o homem ameaçar todas as formas de vida, inclusive a 

dele também, para perceber a superioridade do pensamento e o poder da técnica. Por 

isso, esses dois elementos, que ora pode ser utilizado para o mal e ora para o bem, pode 

ser utilizado para a continuidade da vida e da nossa morada. O pensar superior do 

homem através da responsabilidade pode formar indivíduos que ajam coletivamente em 

pró do futuro da humanidade. Trata-se de uma mudança no destino da natureza, pois a 

união entre o poder e a razão traz consigo a responsabilidade. “O poder e o perigo 

revelam um dever, o qual, por meio da solidariedade imperativa com o resto do mundo 

animal, se estende do nosso Ser para o conjunto, independentemente do nosso 

consentimento.” (JONAS, 2006, p.231). 

E justamente, devido a essa necessidade, Bruseke destaca em Heidegger a 

superação de qualquer interpretação imanente da sociedade moderna, quando fala do 

esquecimento do Ser, ocultado pelo hiperativismo, pelo produtivismo e pela pura 

vontade de imposição. Dessa maneira, esse modo mostra-se na forma de esquecimento 

do Ser, na materialização, na uniformização, na funcionalização, no produtivismo, no 

consumismo e na substituição das coisas e do próprio homem. Entretanto, Heidegger, 

segundo Bruseke , não faz uma crítica à técnica em geral, mas à técnica moderna, que 

está ligada ao início da sociedade moderna e das suas ciências, vendo na técnica uma 

expressão do esquecimento do Ser, consequência da materialização, da 

homogeneização, da funcionalização e da fabricação. Nessa direção, Jonas também faz 

uma crítica à técnica moderna, quando fala da superioridade do Homo Faber sobre o 

Homo Sapiens, em que o poder externo aparece como o supremo bem para espécie 

humana e da ambivalência que a técnica possui, pois ao mesmo tempo, que produz os 

                                                 
5
 Essa foi a fase da evolução cultural em que se deu a passagem do ser humano, de nômade para 

sedentário. Foi uma transformação que levou o Homo Sapiens, a se fixar definitivamente em um local e o 

adaptar às suas necessidades, tendo por base uma economia produtora. Esse processo de transformação da 

relação do Homem com os animais e plantas proporcionou um maior controle das fontes de alimentação e 

mudanças de hábitos. 
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frutos destinados ao consumo humano e à constituição da condição humana, também 

transforma a natureza em um ambiente artificial para atingir suas ambições.  

Heidegger, lançando essa crítica a partir de 1936, entende a sociedade 

contemporânea como presa no desocultamento técnico do Ser. Este 

desocultamento técnico, apesar de possibilitar um certo acesso ao Ser 

admitido por ele mesmo, deixa sempre algo no escuro. O Ser subtrai-

se no mesmo processo que o desoculta tecnicamente. (BRUSEKE, 

2001, p.122-123) 

Nessa direção, Bruseke assinala que devido ao posicionamento tomado por 

Heidegger em relação à busca da essência do ser e ao denominar a necessidade de outro 

olhar e outro fazer, o Conservar, proposto por Heidegger, refere-se a uma relação 

Conservadora com a natureza. Essa perspectiva nos faz refletir sobre a função da 

técnica, como um fim direcionado para a existência da humanidade em um futuro 

próximo ou longínquo, direcionando-a para a preservação do nosso planeta e da nossa 

própria espécie, sob a égide da responsabilidade.  

Entre o progresso necessário e a autodestruição necessária abre-se o 

campo da reflexão e da comunicação social e finalmente a chance de 

um agir diferente. “Começa também a busca de um desenvolvimento 

técnico compatível com novos valores, premeditados 

interculturalmente e inseridos na ação comunicativa global.” 

(BRUSEKE, 2001, p. 159) 

E, para que o homem compreenda a necessidade de desenvolver uma nova 

relação com a natureza, com base na responsabilidade é preciso preservar a integridade 

de seu mundo e de sua essência. Por isso é de fundamental importância mais uma vez, 

chamar a atenção e entender, como a técnica moderna transformou-se no 

empreendimento mais significativo do homem e no seu contínuo progresso, pois ela 

assumiu um significado ético, por estar presente e fazer parte do dia a dia das pessoas, 

ora atendendo as necessidades do ser humano, gerando conforto, praticidade, agilidade, 

ora reforçando muitas vezes a supremacia, o poder, a superioridade crescente sobre os 

demais seres.  

Não há nada melhor que o sucesso, e nada nos aprisiona mais que o 

sucesso. O que quer que pertença à plenitude do homem fica eclipsado 

em prestígio pela extensão de seu poder, de modo que essa expansão, 

na medida em que vincula mais e mais as forças humanas à sua 

empresa, é acompanhada de uma contração do conceito do homem 

sobre si próprio e de seu Ser. (JONAS, 2006, p.43) 
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Contudo, Heidegger também nos chama a atenção para pensar a ciência, como 

um dos poderes de nosso ser-aí, pois ela não apenas o determina, mas como tudo o que 

é essencial, traz uma inquietude específica para o cerne do ser dos humanos. Isto causa 

o que Heidegger, denominou da crise tripla da ciência, expressa na sua própria estrutura 

interna, quanto à sua posição no todo de nosso ser-aí histórico-social e na relação do 

indivíduo com a própria ciência que pressupõe uma compreensão pré-científica e pré-

ontológica do ser. Por isso, a essência da ciência precisa ser compreendida no contexto 

do ser-aí humano como tal, partindo de sua constituição fundamental. Para isso, os 

resultados da ciência, precisam, tanto servir a algo, como de uma argumentação, que 

seja elucidativa para todos, pois ela não é meramente teórica, realiza experimentos 

práticos e constrói instrumentos. Assim, a ciência é prática em si mesma e atua como tal 

de modo imediato, contanto que se compreenda em que consiste sua verdade.  

Para tanto, é necessário compreender o que significam os fundamentos de uma 

ciência e em que medida a crise dos mesmos revelam os limites essenciais da ciência 

como tal. A crise das ciências, segundo Heidegger ocorre quando seus conceitos básicos 

passam por uma revisão, até mesmo uma transformação radical e devem ser tidos como 

vitais. Sendo assim eles poderão em geral se tornar tão existentes quanto, de acordo 

com sua essência, isso consiste no caráter prático da ciência. Mas somente se 

clarificarmos esse caráter, poderemos dizer em que medida uma determinada técnica 

pertencerá a toda ciência, pois, o que está em questão, para Heidegger é a configuração 

da autocompreensão das ciências de maneira clara e originária, em que a própria 

reconheça aí seu próprio limite. Por isso, Heidegger se torna hostil à ciência 

contemporânea, quando esta se direciona cada vez mais para tecnologia, deixando de ser 

o conhecimento no sentido de fundamentar e preservar a verdade essencial para ser o 

conhecimento no sentido da correção e maquinação.  

A ciência não aspira ao conhecimento genuíno, mas a informações e 

resultados utilizáveis, alcançados por meio de um certo método. Ela 

precisa justificar a sim mesma através de seu serviço à nação. Ela 

pode desviar-se para diferentes fins, servindo ao bolchevismo e ao 

capitalismo americano tão prontamente quanto ao nazismo; ela é 

“internacional”. Á medida que a ciência alcança mais e mais 

resultados, ela não admite nenhuma crise, nenhuma mudança essencial 

na sua visão; isto está excluído tanto mais definitivamente quanto 

mais ela avança uniformemente para seu fim. (HEIDEGGER, 2002, 

p.16) 
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No entanto, para Heidegger, o conceito de ciência como conhecimento 

metódico, sistemático, exato e universal e que repousa sobre o caráter matemático é 

válido, porém a exatidão do conhecimento pode ser justamente inadequada no que 

concerne ao objeto a ser conhecido. Essa in-adequação e não-conformidade com aquilo 

que o objeto requisita, é uma forma fundamental de não-verdade. Por isso, é necessário 

compreender a essência da ciência como o encontro e a determinação da verdade, de tal 

forma, que permita por esclarecer a maneira como os resultados e as proposições se 

comportam em relação à ciência. Assim poderemos compreender a ciência em sua 

essência, não como resultado e nem como obra, mas no processo de sua atuação.  

Vale a pena refletir sobre o fato de que o maior dos avanços práticos 

da ciência em toda a história da física, a decifração da estrutura do 

átomo, contém potencialmente, ao mesmo tempo, a salvação e o 

aniquilamento da humanidade. Tal aniquilamento não decorre 

somente do uso destrutivo do seu potencial, mas também do uso 

construtivo, pacífico, produtivo. (JONAS, 2006, p.308) 

É nessa direção que ao mesmo tempo, Heidegger faz uma crítica às ciências 

modernas devido à transformação radical que essa provocou no pensamento, na maneira 

de agir, pensar, produzir do homem moderno e na sua relação empreendedora com a 

natureza, pois à medida que a ciência torna-se mais tecnológica e manipulativa, a 

diferença entre as ciências naturais e humanas diminui. Mas, estamos cientes que nos 

dias atuais, cada vez mais somos dependentes dos objetos técnicos, ao ponto de nos 

tornarmos, até mesmos seus escravos. Entretanto, Heidegger explicita que há 

possibilidade de utilizar os objetos técnicos normalmente, e permanecer ao mesmo 

tempo livre deles, sem nos destituir do mais íntimo e mais próprio. Podemos dizer sim à 

utilização inevitável dos objetos técnicos e podemos ao mesmo tempo dizer não, 

impedindo que nos absorvam e esgotem a natureza. 

(...) A ciência moderna é como teoria no sentido do observar um 

trabalhar assustadoramente interventor no real (...). A ciência demanda 

o real. Ela o demanda de maneira que ele se apresenta cada vez como 

mecanismo (Gewirk), isto é, como algo previsível nas suas 

consequências de causas colocadas. (HEIDEGGER, 1994 apud 

Bruseke, 2001 p. 93) 

Entretanto, Heidegger, de acordo com Bruseke, não faz uma crítica à técnica em 

geral, mas à técnica moderna que está ligada ao início da sociedade moderna e das 

ciências modernas, vendo na técnica uma expressão do esquecimento do Ser, 

consequência da materialização, da homogeneização, da funcionalização, da fabricação 
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e do consumo desenfreado da contemporaneidade. Assim, como crítico da técnica 

moderna, Heidegger, vê a técnica não apenas como um meio e um instrumento, mas 

como um fenômeno que exerce grande influência sob a relação homem/mundo, 

homem/natureza e que somente através do desocultamento, isto é, da verdade, 

conseguiremos compreender a essência da técnica e a maneira como o homem apropria-

se e aproxima-se da natureza. Essa maneira do homem conceber a técnica, como 

matéria-prima e recurso, objetivando-a em prol das suas necessidades, tendo a técnica 

como sua aliada para determinados fins produtivos, o distancia da própria essência da 

técnica. Por isso, Heidegger retoma o conceito de técnica e questiona a sua direção e o 

desocultamento técnico. 

Como podemos ver também em Aristóteles que a Téchne diz respeito aos 

aspectos contingentes da mudança, pois é determinada por algo que lhe é exterior, ou 

seja, a finalidade que lhe é dada depende da ação do homem. Como por exemplo, a 

árvore apresenta um valor intrínseco, pois nunca deixará de ser uma árvore, já a 

madeira, o homem poderá dá varias formas de acordo com suas necessidades ou 

ambições. É justamente essa maneira de como utilizar a técnica e para qual fim, que 

torna o comportamento do homem frente à natureza passível de reflexão e indagação.  

Ainda segundo Aristóteles, a habilidade de produzir algo vai além da 

mera satisfação das necessidades, uma vez que a téchne é muitas 

vezes devotada às produções sem utilidade, como ornamentações 

desnecessárias para a vida biológica. (OLIVEIRA, 2010, p.27) 

É exatamente, o que o homem produz a mais, o excedente, o lucro exorbitante 

que poderá prejudicar a ele mesmo no presente, ao futuro da espécie humana, e a 

qualidade de vida. É necessário então, buscar um ponto de equilíbrio entre necessidade 

e ambição, desenvolvimento e meio ambiente, preservação e conservação, um princípio 

que possa guia-lo, visando o bem coletivo e o cuidado com o nosso habitat. 

Dentre os conhecimentos práticos que compõem, ao lado da reflexão 

especulativa, a parte racional da alma, Aristóteles descreve a poiésis e 

a práxis. A Téchne é uma característica mais dirigida à produção 

(poietiké) do que a ação (práxis) ligada à ética e à política. A práxis 

tem um fim em si mesma e um saber concreto – a prudência. 

(OLIVEIRA, 2010, p.28) 

Assim, o cuidado com o nosso habitat, nos remete a Heidegger que, ao 

questioná-lo, pergunta ao mesmo tempo pela técnica e aponta primeiro para o fato de 

que duas respostas nos são dadas: primeiro, afirma-se que a técnica é um meio para um 
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fim e ainda que seja uma atividade do homem. Ambas as determinações, como meio, 

fim e atividade, se co-pertencem, visto que procurar e usar meios é uma atividade 

humana, ainda mais, porque todo o aparato utensiliar fornece a identificação da técnica 

como um instrumento. Deste modo, a concepção da técnica como um meio e uma 

atividade humana a determina como sendo instrumental e antropológica, guiando o 

homem com todo esforço para colocá-lo num relacionamento “correto” com a mesma. 

Dessa maneira, tal relação estabelece a dependência com a manipulação tecnológica.  

Mas, salienta o filósofo, a dominação torna-se mais urgente quanto mais o poder 

ameaça escapar ao controle do homem. Assim, para se descobrir de forma correta a 

essência do que se dá e apresenta, deve-se ir ao lugar onde se dará esse descobrir da 

essência que acontece em sua propriedade. Entretanto, a determinação instrumental da 

técnica não nos mostra a sua essência, porque esta é um meio para a obtenção de 

alguma coisa, é um meio para atingir um fim estabelecido pelo homem. 

O desencobrimento, que rege a técnica moderna, é uma exploração 

que impõe à natureza a pretensão de fornecer energia, capaz de, como 

tal, ser beneficiada e armazenada. Isto também não vale relativamente 

ao antigo moinho de vento? Não! Suas alas giram, sem dúvida, ao 

vento e são diretamente confiadas a seu sopro. Mas o moinho de vento 

não extrai energia das correntes de ar para armazená-la. 

(HEIDEGGER, 2002, p. 19) 

Portanto, Heidegger nos alerta que enquanto ficarmos estarrecidos diante do que 

é técnico, pois estaremos presos à vontade de querer dominá-la e não conseguiremos 

descobrir sua essência. Para isso, precisamos questionar o modo em que a 

instrumentalidade vigora, buscando a vigência da verdade, pois quanto mais nos 

avizinharmos do perigo com maior clareza, mais abrirá os caminhos para o que salva, 

levando-nos ao conhecimento, a nossa relação com a técnica. 

No conhecimento das coisas, as ciências positivas trazem-nos uma 

ajuda imensa – e perigosa. Saibamos utilizá-las, mas não nos 

esqueçamos de que elas se limitam a arranhar a superfície da 

Natureza. Sob a ciência, a partir do momento em que pensamos na 

própria Natureza – da qual sempre teremos necessidade – 

descobriremos inevitavelmente os aspectos metafísicos de que não 

prescindir. Reduzir a Natureza à ciência é, ante do mais, ignorar a 

história: creio mesmo que é ignorar o sentido das próprias palavras. 

(LENOBLE, 1969, p.318) 

Assim, à medida que a técnica descobre novas ferramentas, fornece materiais, 

conhecimento que interfere no cotidiano das pessoas, que vão se adaptando a essas 
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novas revoluções, modificando sua maneira de pensar e agir. Essas mudanças de 

atitudes quando direcionada por um princípio, uma norma poderá orientar melhor na 

utilidade da técnica, tendo a capacidade de aceitar ou não tal inovação, visando o bem 

coletivo, pois “... enquanto a ciência estaria explorando o real, a tecnologia está voltada 

para a criação artificial, para a transformação do mundo natural para determinados 

propósitos”. (OLIVEIRA, 2010, p.52). 

Lendo Heidegger, Foltz assinala que a tecnologia como completação da técnica 

é um modo de desocultação, de descobrimento ou revelação e nesse sentido preserva 

uma continuidade com a techenê grega que para os gregos tanto techenê como physis 

eram formas de produção. A techenê tem origem numa produção no outro, no artífice ou 

no artista, já a physis tem origem numa produção em si própria, como, por exemplo, o 

nascer de um pássaro. Assim, a tecnologia se difere da techenê do artesão, enquanto a 

techenê revela os entes através de uma responsividade ajustada, a tecnologia se efetiva 

por meio da extração dos elementos naturais para armazenamento e acumulação. Nesse 

sentido, podemos destacar a energia hidrelétrica que através da construção de barragens, 

dos desvios e represamento dos rios, demonstra o controle e o domínio exercido pela 

tecnologia sobre a natureza. 

Numa crítica à sociedade moderna, Heidegger dirá que esta concebe a natureza 

como reserva permanente e uma fonte de energia para a tecnologia, isto é, a natureza é 

assim revelada como algo já sempre dado e significativo. Seguindo Heidegger, Foltz 

exemplifica outra forma de conceber a natureza, através da preocupação que um 

agricultor tem com a mudança dos ventos, porque este pode ser indicativo de chuva, ou 

seja, ele quis mostrar como os fatos naturais estão ligados à preocupação com o 

trabalho.  

Assim, para Heidegger, a tecnologia é considerada para nós, como foi a 

metafísica para os modernos. Ao estabelecer o ser de qualquer coisa e determinar todo 

ente, o próprio ser dos entes assume o modo de estar à disposição como um recurso ou 

reserva permanente para ser utilizado. Portanto, a tecnologia ao desvendar entes, 

estabelece e determina o ser dos entes que consiste na sua disponibilidade ao pedido e à 

entrega, é o único modo legítimo de desvelamento objetivante, uma vez que tudo aquilo 

que o homem encontra, existe apenas na medida em que é uma construção sua. 
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Dessa maneira, o homem, ao mesmo tempo, que é produtor e criador da sua 

própria engenhosidade, também é o seu próprio feitor, como afirma Jonas, daquilo que 

ele pode fazer. Por isso, como o produzir influenciou e afetou o modo de agir do 

homem frente à natureza, a moralidade também deve repensar como formar, hoje, esse 

produzir, se, por acaso, desejamos almejar o futuro para a espécie humana. Devemos 

tomar como uma obrigação prática a posteridade de um mundo natural que apresente 

condições de habitabilidade intactas. 

Aceita-se facilmente, como axioma universal ou como um 

convincente desejo da fantasia especulativa, a ideia de que tal mundo 

adequado à habitação humana deva continuar a existir no futuro, 

habitado por uma humanidade digna desse nome (ideia tão 

convincente e tão incomprovável como a assertiva de que a existência 

de um mundo é sempre melhor do que a existência de nenhum). 

(JONAS, 2006, p.44) 

Devemos partir, então, da premissa que a humanidade deve existir no futuro, e 

que para isso é necessário a conservação e preservação do mundo em que habitamos, 

através de novos tipos e limites do agir, norteados pela responsabilidade, pois, para 

Jonas, o próprio homem da técnica, intitulado Homo Faber, criou uma situação tal de 

supremacia, de poderes, que hoje ele mesmo pede limites para sua engenhosidade. O 

Homo Faber
6
 se pôs acima do Homo Sapiens, ou seja, o homem da técnica superou o 

homem da inteligência.  

Pela primeira vez temos de nos pôr seriamente a questão: “Quão 

desejável é isto? Quão desejável para o indivíduo e para a espécie?” 

Tais questões tangenciam nada menos do que todo o sentido de nossa 

finitude, a postura diante da morte e o significado biológico geral do 

equilíbrio entre morte e procriação (JONAS, 2006, p.58). 

A humanidade, seguindo o percurso da natureza, nasce, cresce, procria e morre, 

por mais que consiga prolongar a sua existência, o homem é finito. E, assim, a espécie 

humana deve continuamente ser renovada, recomeçada e repensada a cada geração, a 

partir de princípios, de valores e não sob a pressão de interesses individuais, que 

                                                 
6
 Entre as principais características da era moderna, desde o seu início até o nosso tempo, encontramos as 

atitudes típicas do Homo Faber: a instrumentalização do mundo, a confiança nas ferramentas e na 

produtividade do fazedor de objetos artificiais; a confiança no caráter global da categoria de meios e fins 

e a convicção de que qualquer assunto pode ser resolvido e qualquer motivação humana reduzida ao 

princípio da utilidade; a soberania que vê todas as coisas dadas como matéria-prima e toda a natureza 

como um imenso tecido do qual podemos cortar qualquer pedaço e tornar a coser como quisermos; o 

equacionamento da inteligência com a engenhosidade, ou seja, o desprezo por qualquer pensamento que 

não possa ser considerado como primeiro passo.... para a fabricação de objetos artificiais, principalmente 

de instrumentos para fabricar outros instrumentos e permitir a infinita variedade de sua fabricação; e, 

finalmente, o modo natural de identificar a fabricação como a ação. (Arendt, 2008, p.318)  
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perpassa muitas vezes pelo viés econômico. É possível propor uma ética, que possa 

controlar os poderes extremos que hoje possuímos e que nos vemos obrigados a seguir 

conquistando e o exercendo, pois ela existe para ordenar as ações do homem e regular 

seu poder de agir. Por isso é necessário que o homem tenha um princípio, uma norma de 

conduta a seguir em relação à sua própria espécie e à natureza.  

É somente sob a pressão de hábitos de ação concretos, e de maneira 

geral do fato de que os homens agem sem que para tal precisem ser 

mandados, que a ética entra em cena como regulação desse agir, 

indicando-nos como uma estrela-guia aquilo que é o bem ou o 

permitido. (JONAS, 2006, p.66) 

Assim, o futuro da espécie humana implica no futuro de toda biosfera do 

planeta, pois a natureza é nossa genitora e também o sustentáculo de toda a vida 

presente. Portanto, devemos fidelidade à totalidade de sua criação, ou seja, a 

responsabilidade para com todos os seres vivos, em que o homem deve incluir como 

prioritário, tanto a sua existência como também a permanência da natureza inclusive 

como condição sine qua non, do seu futuro enquanto espécie. Jonas coloca a 

responsabilidade como uma questão político-prática fundamentada num princípio 

racional, pois o que está em jogo é a existência do próprio homem. 

Pretende-se, então, hoje, uma busca por uma relação, não de subjugação, ou de 

utilitarismo, ou ainda de objetificação, mas sim unificadora, de uma só coisa, de uma 

base unitária, homem/natureza, em que se inter-relaciona, fortalecendo-se contra o 

perigo da não existência, buscando o equilíbrio da teia da vida. Apesar do homem se 

apresentar como o ser pensante dentro do ciclo da vida, foi ele a forma de vida, segundo 

Jonas, capaz de ameaçar todas as outras, confrontando a natureza não só com o seu 

pensamento, mas com o seu fazer. Por isso, o homem tem o dever com as demais 

formas de vida e a responsabilidade da conservação de toda biosfera. 

A união do poder com a razão traz consigo a responsabilidade, fato 

que sempre se compreendeu, quando se tratava da esfera das relações 

intersubjetivas. O que não se compreendera é a nova expansão da 

responsabilidade sobre a biosfera e a sobrevivência da humanidade, 

que decorre simplesmente da extensão do poder sobre as coisas e do 

fato de que este seja, sobretudo, um poder destrutivo. (JONAS, 2006, 

p.231) 

No entanto, esse dever para com a existência do homem e de toda biosfera, surge 

a partir da maneira como o homem vem se relacionando com ele mesmo e com a 

natureza, do seu abusivo poder, da sua forma ameaçadora de agir ao longo dos milênios. 
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As ações que o homem vem realizando, que afeta todo o planeta, requer uma ética de 

emergência, como já afirmamos anteriormente, com base na preservação, na 

sobrevivência e na proteção, visando à existência da humanidade em um ambiente 

satisfatório, tornando-se assim um dever humano. 
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III 

A RESPONSABILIDADE JONASIANA COMO PRINCÍPIO NORMATIVO 

PARA EDUCAÇÃO 

Em outras palavras, o “cidadão” é um objetivo imanente da educação, 

e assim parte da responsabilidade dos pais, não só por causa de uma 

imposição do Estado. Por outro lado, assim como os pais educam os 

filhos “para o Estado” (e para muitas outras coisas), o Estado assume 

para si a educação das crianças. Na maioria das sociedades, a primeira 

fase da educação é confiada à família, mas todas as demais são 

submetidas à supervisão, regulamentação e assistência do Estado, de 

modo que pode haver algo como uma “política educacional”. 

(JONAS, 2006, p.181)  

3.1 REFLEXÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE JONASIANA 

O conceito jonasiano de responsabilidade, como já foi suscitado, fundamenta-se 

em dois grandes imperativos os quais se referem à preocupação com a existência. O 

primeiro imperativo diz que o homem viva e o segundo refere-se ao seu modo de vida, 

tendo como ponto de partida o respeito à vida enquanto orientação ética, possibilitando 

assim a previsão de efeitos de seu próprio comportamento e a oportunidade de corrigi-

los. Esse é um prognóstico em longo prazo que a ética de Jonas nos traz é uma 

preocupação com o futuro que passa a fazer parte da essência e do dever do homem 

atual, nos fazendo refletir sobre os efeitos colaterais de todo agir humano. 

O ser humano que age de maneira individualista, utilizando a técnica somente 

para atender suas ambições, afeta o destino de todos no presente e no futuro. É a partir 

do agir que Jonas vem nos chamar a atenção para culpa, seja ela desconhecida ou 

previsível, não temos o direito de arriscar a existência do outro. Esse sentimento de 

culpabilidade deve estar intrínseco na constituição de um princípio ético, formador que 

impulsione o indivíduo a refletir sobre suas ações diante do outro e da natureza, pois o 

que está em risco não é o interesse individual, mas a totalidade dos interesses de todos, 

principalmente no que tange à vida.  

O risco, de acordo com Beck, é um acontecimento futuro que pode ser 

aguardado ou temido, no caso que apontamos a existência da humanidade. Quando o 

risco é percebido pode tornar-se um perigo que significa uma ameaça mas nem sempre 

o risco é ameaçador. Há uma diferença entre risco e perigo posta por Luhmann. O risco 
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refere-se ao dano em consequência da própria ação consciente e o perigo ao dano em 

consequência da ação dos outros, como por exemplo, uma pessoa assumir o risco de 

morrer atrás do volante do seu carro e, em consequência da alta velocidade, representa 

um perigo para os pedestres e demais motoristas. Nesse sentido, o risco faz parte do 

homem, pois ele é que tem algo a perder, como o próprio futuro, é uma possibilidade 

que pode ou não realizar-se. 

Esse risco à vida é percebido também a partir do momento que o homem 

constrói sua própria natureza ou segunda natureza ou ainda, como Jonas denomina o 

artefato da cidade que se destina a cerca-se e não expandir-se, protegendo-se da 

natureza através da sua engenhosidade. O homem foi modificando suas estruturas, suas 

criações, a natureza foi sendo suprimida e a diferença entre o artificial e o natural foi 

desaparecendo. Jonas, a partir dessa abordagem, mostra que apesar de toda evolução e 

dominação do homem, a condição de homem permanece como sempre foi. A cidade por 

ele criada precisa dos seus cuidados, mas a natureza nunca foi objeto da 

responsabilidade humana, pois ela sempre cuidou de si mesma e até do próprio homem. 

Mas devido as suas grandes interferências prejudicou o equilíbrio natural, tornando-se 

ele próprio objeto de dever. “Isso significa, entre outras coisas, conservar este mundo 

físico de modo que as condições para tal presença permaneçam intactas; e isso significa 

proteger a sua vulnerabilidade diante de uma ameaça dessas condições” (JONAS, 2006, 

p.45). 

Jonas, ao tratar do perigo, reflete sobre a ameaça contida no ideal baconiano, 

como uma perspectiva apocalíptica que se refere ao perigo decorrente da dimensão 

excessiva da civilização técnico-industrial baseada nas ciências naturais. Esse ideal 

baconiano colocou o saber a serviço da dominação da natureza e a utilizou para 

melhorar as condições de vida da humanidade. Mas pagou um preço muito caro, pois 

não mediu e nem se preocupou com seus excessos de produção e de consumo.  Essa 

dominação da natureza por meio da técnica teve êxito, tanto econômico como biológico. 

O êxito econômico, o qual Jonas refere-se, é a multiplicação da produção e variedade de 

bens que conduziu a um bem estar social. Consequentemente essa produção promoveu 

um crescimento populacional provocando um grande desequilíbrio entre atender a 

necessidade e ambição do homem e o que natureza pode oferecer e suportar. Já o êxito 

biológico refere-se diretamente ao crescimento populacional que potencializou e 

acelerou o perigo, multiplicando seus efeitos sobre si mesmo e a natureza. Uma 
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população crescente sempre quer mais, colocando até mesmo o êxito econômico em 

cheque que poderá não dar conta de atender as necessidades da população, substituindo 

a abundância pela miséria. Mas não é somente essa questão malthusiana colocada por 

Jonas que conta, o problema também está na péssima distribuição das riquezas que 

favorece a poucos, deixando a maioria em condições de sobrevivência. Por isso, em 

busca ou em nome da felicidade, de melhores condições de vida a humanidade é forçada 

a pilhar o planeta, destruindo-o aos poucos colocando em perigo o futuro até mesmo da 

própria espécie sob o jugo do poder da técnica. 

A fórmula baconiana afirma que saber é poder. Mas é o próprio 

programa baconiano que, no ápice do triunfo, revela-se insuficiente, 

com a sua contradição intrínseca, ou seja, o descontrole sobre si 

mesmo, mostrando-se incapaz de proteger o homem de si mesmo, e a 

natureza, do homem. Ambos necessitam de proteção por causa da 

magnitude do poder que se atingiu ao se buscar o progresso técnico, 

cujo crescente poder engendra a crescente necessidade de seu uso e, 

portanto, conduz à surpreendente impotência na capacidade de pôr um 

freio ao progresso contínuo, cujo caráter destrutivo, cada vez mais 

evidente, ameaça o homem e sua obra. (JONAS, 2006, p.236) 

Esse perigo também é tratado por Heidegger quando nos apresenta o fenômeno 

do temor partindo de três perspectivas. A primeira trata de determinar o que é temível, 

pois o que se teme possui o caráter de ameaça, que implica no dano quando esse se 

aproxima e se irradia. É nessa proximidade que o danoso ameaça, porque ele pode 

chegar ou não, como por exemplo, a extinção da humanidade que pode acontecer ou 

não. “É temendo que o temor pode ser claro para si o temível, ‘esclarecendo-o’” 

(HEIDEGGER, 2005, p.196). Assim, quando o ente percebe que o que está em jogo é o 

seu próprio ser, ele pode temer, abrindo-se aos perigos. Para Heidegger, estar em perigo 

é a ameaça do ser e estar junto as suas ocupações. O temer também pode se estender a 

outros, podemos temer por uma geração que ainda não existe e pelo fim da vida no 

planeta, ou seja, tememos em lugar do outro, é um modo de disposição junto com os 

outros, mas não um temer convivendo com o outro, como uma humanidade futura. 

Assim, o temor a partir dessa abordagem pode impulsionar, a sociedade atual modificar 

seu agir diante do outro e da natureza.  

Contudo há uma circunstância em que o risco dos interesses de todos, como 

afirma Jonas não pode ser negado a um estadista, por exemplo, no momento em que 

deve tomar decisões terríveis pela existência de uma nação, mesmo que a coloque em 

risco. Estando diante da obtenção de um futuro radiante e a prevenção da ameaça de um 
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futuro terrível que afaste um mal extremo, como a não existência, terá sempre a 

primazia, colocando em primeiro lugar o interesse coletivo, ou seja, pode ser justificável 

o risco. “Pode se viver sem o bem supremo, mas não com o mal extremo” (JONAS, 

2006, p.85). Mas essa permissão dada às autoridades para arriscar o interesse de todos, 

não se estende quando se refere à tecnologia em que, muitas vezes, não tem a finalidade 

de salvar principalmente o interesse das gerações futuras.  

Dessa maneira, Jonas pretendeu fazer uma comparação entre a decisão de um 

estadista quando defende seu povo, sua nação. E que mesmo apesar da derrota, de uma 

grande mortalidade durante um conflito, a humanidade continuará existindo, não tem o 

objetivo de aniquilá-la. Já com a tecnologia, Jonas vê o aniquilamento do ser humano, 

devido aos efeitos globais que têm o poder de pôr em perigo a vida em todo o planeta, 

como por exemplo, uma guerra química ou ameaça nuclear, comprometendo o futuro da 

humanidade. Por isso que Jonas é enfático e crítico e nos faz repensar sobre a finalidade 

da técnica e sua utilização, pois a humanidade deve continuar a existir, é uma obrigação, 

um imperativo categórico. 

...pois existe (como ainda deve ser demonstrado) uma obrigação 

incondicional de existir, por parte da humanidade, que não pode ser 

confundida com a obrigação condicional de existir, por parte de cada 

indivíduo. Pode-se discutir a respeito do direito individual ao suicídio, 

mas não a respeito do direito de suicídio por parte da humanidade. 

(JONAS, 2006, p.86) 

E em nome da existência da humanidade, Jonas mostra que seu princípio ético 

propõe não por em risco e nem apostar a vida, não podemos arriscar por nada, mesmo 

dentro da finitude, é um imperativo que se faz a partir de um dever primário com o Ser. 

É portanto, como Jonas afirma, um mandamento irrecusável e uma formação necessária 

da geração presente perante a vida, que se dará a partir do momento que assumimos a 

responsabilidade pelo que virá. Responsabilidade essa que Heidegger se refere aos 

problemas e fenômenos que caracterizam o ser humano que possuem sua origem na 

relação ao ser. De acordo com Loparic, a problemática da responsabilidade 

heideggeriana se remete a um fenômeno a priori que caracteriza a relação ao ser do ser 

humano e só dele. O homem tem que responder à presença dada no horizonte de um 

tempo cujo caráter principal é a finitude. Heidegger descontrói o conceito de 

responsabilidade, a partir do sentido ontológico e ôntico. No sentido ontológico, o 

homem tem que cuidar dos diferentes sentidos da presença dos entes no seu todo. Já no 
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sentido ôntico, o homem tem que se ocupar, cuidar e preocupar com os entes eles 

mesmos. Dessa maneira, a responsabilidade ora vai em direção dos projetos do sentido 

do ser e ora em direção do deixar ser os entes eles mesmos, os humanos e os 

intramundanos de acordo com o mundo em que movemos.  

Todavia, o que nos cabe é a responsabilidade no sentido ôntico, é aquela que se 

direciona a cuidar dos outros seres humanos e das coisas que estão próximas. Essa 

responsabilidade para com o ser recebe o sentido de regulamentação racional do agir, 

que acarreta na responsabilidade pelo existir da geração futura. Já que contribuímos 

para a constituição dos outros em virtude do tipo de entes que somos, não podemos 

repudiar os outros. Por isso, Loparic destaca a responsabilidade das mães para com seus 

bebês sob a perspectiva do continuar a existir, morar e demorar-se no mundo. E essa 

continuidade do ser somente será resolvida se o bebê se integrar com a mãe-ambiente, 

através da relação de dependência absoluta, sendo a mãe vista como responsável pela 

sua existência. O ser humano, segundo Heidegger, é essencialmente necessitado de 

ajuda, porque está sempre em perigo de se perder e, quando bebês, essa necessidade se 

mostra como entrega ao modo de ser da mãe. Assim, dessa forma, a responsabilidade 

heideggeriana diz respeito ao sentido do ser do si mesmo, a ser continuado e do mundo 

originário a ser habitado. Por isso, devemos ter o cuidado com a existência para que a 

vida tenha continuidade no futuro.  

Jonas também fala sobre a responsabilidade que os pais possuem em proteger 

seus filhos, pois representa a continuidade, o futuro e a totalidade. Principalmente a 

totalidade que trata o ser desde a sua existência brutal até seus interesses mais elevados, 

ou seja, seu objeto é a criança como um todo. É a partir dessa abordagem que a 

educação se insere ao se comprometer na formação do indivíduo como um todo, 

preparando para um novo agir. Essa formação envolve desde a preocupação com o 

aspecto físico e principalmente com a ética, que possibilita a formação do caráter, do 

saber agir direcionando-o a aprender como cuidar com responsabilidade do outro, da 

natureza e também por quem ainda virá. Assim, esse conhecimento adquirido ao longo 

da vida, deve ser sempre supervisionado e estimulado através de um princípio ético, 

formativo com base na responsabilidade.  

Naturalmente, o aspecto físico é primordial; no início, talvez só ele 

importe, mas, em seguida, acrescenta-se paulatinamente tudo aquilo 

que entendemos por “educação”: habilidades, comportamento, 
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relações, caráter, conhecimento, os quais devem ser supervisionados e 

estimulados durante o desenvolvimento da criança; junto com tudo 

isso, se possível, sua felicidade. Em uma palavra: o cuidado parental 

visa à pura existência da criança, em seguida, visa a fazer da criança o 

melhor dos seres. (JONAS, 2006, p.180) 

Assim, a responsabilidade jonasiana se preocupa tanto com a vida individual 

como coletiva voltada para o futuro da existência que deve ser cuidada, preparando e 

mantendo aberta a oportunidade. É um cuidado que deve poupar e preservar de danos e 

de ameaças constituindo-se como um aspecto de futuro mais próprio da 

responsabilidade, garantindo o futuro daquele que ainda não existe. Entretanto, 

Heidegger, em sua crítica a sociedade da técnica, aponta que o homem desaprendeu 

como morar na terra, por isso ele precisa aprender a resguardar, a reconduzir sua ação 

para proteger a vida, pois a responsabilidade deve resistir ao desafio de fabricar, 

substituindo o fabricar pelo resguardar. 

A responsabilidade, então como coloca Jonas, é uma função do poder e do saber 

que envolve o melhor Ser possível dos homens. A melhor constituição de um indivíduo 

deve ser a mais duradoura e a virtude a garantia dessa durabilidade. Dessa maneira o 

cidadão virtuoso cultivará as suas melhores capacidades para o bem coletivo e 

preservação da vida, pois o que homem fizer de bom agora refletirá em um bom futuro, 

o saber agir com responsabilidade nos tempos atuais acarretará a existência ou não da 

humanidade. Assim, a responsabilidade pelos que virão deve constituir uma norma 

natural de conduta que pode ser inserida através do desenvolvimento educacional de 

cada indivíduo, possibilitando perceber o sentimento de responsabilidade pelo outro e 

pela natureza. 

Só se é responsável por aquilo que é mutável, ameaçado pela 

deterioração e pela decadência, em suma, pelo que há de mortal em 

sua mortalidade (assim como para os modernos, significativamente, só 

se ama o que é mortal). Se nos resta apenas aquilo que é mutável, e ao 

mesmo tempo cresceu tanto o nosso poder sobre ele, então as 

consequências desses fatos são incomensuráveis, embora ainda não 

muito claras. (JONAS, 2006, p.212) 

Exatamente sobre o poder que Jonas nos chama a atenção, o de provocar 

mudanças tamanhas e desastrosas capazes de impossibilitar a vida na terra. Por isso a 

responsabilidade deve ser tida como um imperativo de sobrevivência, pois os efeitos do 

poder geram o conteúdo do dever, quanto maior o poder de gerir, de decidir pelo 

coletivo, maior o dever para com sua existência. Para Jonas, a relação entre o dever e o 
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poder se refere ao que o homem já faz de fato em relação ao seu destino. Ele faz uma 

inversão do enunciado de Kant que diz: você pode, porque você deve, afirmando que o 

poder exorbitante está em ação, porque se você age, é porque você pode. Assim, para 

Jonas, o poder significa liberar no mundo os efeitos causais que devem ser confrontados 

com o dever da nossa responsabilidade, pois esses efeitos colocam em risco as 

condições de existência. 

Só com o homem o poder se emancipou da totalidade por meio do 

saber e do arbítrio, podendo se tornar fatal para ela e para si mesmo. O 

seu poder é o seu destino e torna-se cada vez mais o destino geral. 

Portanto, no caso do homem, e apenas nesse caso, o dever surge da 

vontade como autocontrole do seu poder, exercido conscientemente: 

em primeiro lugar em relação ao seu próprio Ser. (JONAS, 2006, 

p.217) 

Devido ao que pode ocorrer com o futuro da nossa existência, Jonas nos alerta o 

quanto é importante controlar nosso próprio poder, que pode se tornar fatal para toda 

forma de vida presente na Terra. Por isso, o dever é o autocontrole do poder do homem 

sobre si mesmo. É esse o poder, aquilo que liga a vontade ao dever, que dá a 

responsabilidade sobre tudo que existe, pelo presente e futuro, tornando-se o primeiro 

objeto do seu dever. Sendo assim, podemos afirmar que o primeiro dever do 

comportamento coletivo humano na idade da civilização técnica, é prover o futuro da 

humanidade e, consequentemente, da natureza. 

Esse poder que o homem exerce sobre si mesmo e as demais coisas fez o tornar-

se perigoso não somente para si, mas para toda biosfera. Como o único ser capaz de 

responsabilidade, os interesses humanos coincidem com as demais formas de vida, 

porque somente ele pode controlar seu poder e possibilitar uma nova finalidade, que 

vise à conservação e não a destruição, ou seja, a vida e não a morte, a continuidade e 

não seu fim. Por isso, o dever em relação à natureza é condição da própria continuidade 

e elemento da própria integridade existencial da humanidade, pois ambos correm o 

mesmo perigo, de não mais existir no futuro.  

No mundo vivo, a conquista de outras vidas é um fato dado, uma vez 

que cada espécie vive de outras ou contribui para modificar o meio 

ambiente daquelas. Assim, a simples autopreservação de cada Ser, 

como o impõe a natureza, representa uma intervenção constante no 

equilíbrio restante da vida. (JONAS, 2006, p.230) 

Portanto, o homem é o único ser que foi capaz de intervir no equilíbrio da 

natureza, ao ponto de provocar consequências desastrosas, ameaçando a si mesmo e as 
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demais formas de vida. Com o homem, a natureza perturbou-se, acarretando uma 

mudança súbita no destino da natureza, da vida sobre essa morada. Foi a partir da 

extensão desse poder do homem sobre as demais coisas, que se desenvolve uma nova 

expansão da responsabilidade que se refere tanto sobre a biosfera quanto a 

sobrevivência da humanidade. “O poder e o perigo revelam um dever o qual, por meio 

da solidariedade imperativa com o resto do mundo animal, se estende do nosso Ser para 

o conjunto, independentemente do nosso consentimento.” (JONAS, 2006, p.231). 

O dever surge então diante do ameaçador agir humano, do perigo para a 

continuidade da vida.  Entretanto é diante desse temor que o dever busca o surgimento 

de uma ética de emergência, da preservação e da proteção, visando a existência da 

humanidade em um ambiente satisfatório, mantendo aberto o horizonte de possibilidade 

voltado para um futuro ameaçado. Dessa maneira, a ação coletiva direcionada à vida 

como um todo se tornará um dever humano a partir do limite do poder que é 

apresentado por Jonas em três graus. O primeiro poder se voltou para um mundo que 

parecia inesgotável, transformando-se em um poder de segundo grau. Esse fugiu do 

controle de quem o usa e o terceiro grau é gerado em decorrência dos outros, é o poder 

que será capaz de autolimitar a capacidade do homem de destruição, não mais 

pertencendo a ele, mas ao próprio poder, restituindo o homem novamente. 

Só com o homem o poder se emancipou da totalidade por meio do saber 

e do arbítrio, podendo se tornar fatal para ela e para si mesmo. O seu 

poder é o seu destino e torna-se cada vez mais o destino geral. Portanto, 

no caso do homem, e apenas nesse caso, o dever surge da vontade como 

autocontrole do seu poder, exercido conscientemente: em primeiro lugar 

em relação ao seu próprio Ser. (JONAS, 2006, p.217)  

Nesse sentido, temos o poder de transformar, alterar o nosso agir, dar uma nova 

utilidade para técnica visando a qualidade de vida no presente e cuidando de todas as 

formas de vida que estão ao nosso redor, pois é através desse novo cuidar que poderá 

existir um futuro para nosso planeta. Assim, o poder que o homem possui hoje será 

capaz de limitar seu poder devastador sobre a natureza dando lugar à restauração, ao 

cuidado com o outro e com a natureza a partir da responsabilidade que pode segurar o 

progresso desenfreado. Por isso, para Jonas, conter o progresso significa uma precaução 

inteligente e uma simples decência em relação aos nossos descendentes.  

Porém, Jonas refuta que ainda para muitos não passa de um sonho, limitar o 

poder do homem e que alguns possuem até uma postura positiva implicando no máximo 
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em algumas atitudes de preservação e proteção. Contudo, o que realmente de fato não 

há é uma transformação notória que pense na existência futura. Um bom exemplo disso 

são as Conferências do Meio Ambiente
7
 que vêm sendo realizadas há muito tempo, com 

objetivo de buscar um equilíbrio na relação entre o homem e a natureza, o aspecto 

econômico, cultural e político. Mas até o momento as grandes potências fizeram muito 

pouco diante das consequências que o poder causou à natureza e à própria humanidade, 

nos tornando prisioneiros de processos que nós mesmos deslanchamos. 

Portanto, cabe a nós incentivar certos desenvolvimentos ou freá-los, orientá-los 

em uma ou outra direção e, assim, modificar a maneira de pensar e a vontade de agir. 

Por isso se torna viável pedagogicamente o princípio jonasiano de responsabilidade, a 

partir de um processo formativo que conduza a humanidade a novas obrigações com a 

geração presente e futura. “A responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação 

em relação a um outro ser, que se torna “preocupação” quando há uma ameaça à sua 

vulnerabilidade” (JONAS, 2006, p.352). 

3.1.1 A Heurística do Medo: primeira obrigação da responsabilidade 

Jonas traz o medo pertencente à responsabilidade, como mais necessário hoje, do 

que em outros tempos, na medida em que nos referimos ao rumo correto das ações 

humanas. A vulnerabilidade que nós sentimos diante de um futuro tão incerto, é o medo 

de uma não existência que nos instiga a buscar maneiras diferenciadas de agir, de olhar 

o outro e a natureza. Esse medo que Jonas trata é um temor capaz de nos motivarmos a 

transformar o nosso agir como um dever. É a heurística do medo que faz parte da 

responsabilidade ativa, que consiste em perceber junto com o mal, o bem a ser definido 

e com o infortúnio à salvação. Sendo assim o medo se torna a primeira obrigação da 

responsabilidade.  

Contudo, para recuperar a visão positiva do que foi e do que é o homem, é 

necessário, segundo Jonas, recuperar primeiramente o respeito a partir do medo, da 

representação negativa do homem, da sua deformação, do que ele poderá se tornar no 

futuro ou até mesmo existir, nos revelando, assim o que podemos preservar no conceito 

                                                 
7
 As Conferências do Meio Ambiente iniciaram em 1972, com a Conferência de Estocolmo. Em 1977, 

houve a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, em Tbilisi. Em 1992, ocorreu a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Rio-92 (Leff, 2001). 
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de homem. Essa perspectiva nos protegeria de desonrar o presente em nome do futuro, 

possibilitando a busca da prosperidade do homem na sua humanidade íntegra. 

É preciso partir da ameaça à existência humana, para que os indivíduos 

percebam o perigo que rodeia a continuidade da vida na terra. É o reconhecimento mais 

fácil, como Jonas afirma do malum do que o do bonum, pois não duvidamos do mal 

quando nos deparamos com ele. Jonas defende o mal como um ponto de partida para 

saber o que não queremos, já que o que queremos temos muitas incertezas e dúvidas. 

Por isso que, para valorizarmos uma possível existência futura, torna-se necessário 

refletir a partir do medo, da possibilidade de uma não continuidade da vida e de um 

planeta inabitável no futuro. Assim, talvez possamos ter coragem e audácia para investir 

no presente que vise à mudança no agir com o outro e a natureza, obtendo assim como o 

primeiro dever do princípio de responsabilidade, o dever de pensar sobre a existência. 

Esse é o caso da “ética do futuro” que estamos buscando: o que deve 

ser temido ainda não foi experimentado e talvez não possua analogias 

na experiência do passado e do presente. Portando, o malum 

imaginado deve aqui assumir o papel do malum experimentado. 

(JONAS, 2006, p.72) 

O mal sempre esteve presente na vida do homem e muitas vezes o 

impulsionando para desvenda-lo. Foi assim, através do conhecimento dos fenômenos 

celestes e de outros acontecimentos, que o homem se libertou dos temores que a 

natureza lhe trazia, foi o medo que levou o homem a estudar a natureza, o medo do que 

não conhece. Mas hoje, o homem através da técnica moderna conhece todo o planeta. O 

medo agora consiste justamente do poder que advém da técnica, que ele mesmo criou, 

que pode comprometer a qualidade de vida no presente e a existência no futuro. Por 

isso, o medo serve como impulso gerador para o homem aprender a cuidar da morada 

em que habita.  

É difícil, segundo Jonas temermos por algum que nunca passamos, por um mal 

imaginado, imaginarmos o destino dos homens futuros e do planeta. Mas diante de 

tantas mudanças na relação homem e natureza e suas consequências, muitas vezes 

desastrosas para ambos os lados, não impede a projeção de efeitos finais prováveis ou 

apenas possíveis. Somos capazes de dispormos a pensar se queremos que as gerações 

vindouras sejam afetadas pela desgraça ou pela salvação, assim sendo o segundo dever 

que prediz a ética jonasiana. 
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Precisamos da ameaça à imagem humana – e de tipos de ameaça bem 

determinados para, com o pavor gerado, afirmarmos uma imagem 

humana autêntica. Enquanto o perigo for desconhecido não se saberá 

o que há para se proteger e por que devemos fazê-lo: por isso, 

contrariando toda lógica e método, o saber se origina daquilo contra o 

que devemos nos proteger. (JONAS, 2006, p.70) 

Assim, pensar na possibilidade do efeito final imaginado poderá nos conduzir à 

decisão sobre o que fazer agora e ao que renunciar para que haja um futuro para 

humanidade. Se continuarmos a agir
8
 de maneira ambiciosa e egoísta, preocupando-se 

apenas com o presente que tipo de efeito final terá? Acontecerá logo ou ainda está 

distante? A questão é: pensamos que sempre teremos tempo para fazer correções ao 

longo do caminho, juntamente com o progresso dos nossos empreendimentos, sem 

consequências ditas apocalípticas. Mas o que nos acomete hoje é que alguns resultados 

dos nossos atos já estão acontecendo atingindo a nossa qualidade de vida e a própria 

existência, até que talvez seja tarde demais. 

Desse modo, a heurística do medo, para Jonas, serve de motivo para um novo 

princípio que funcionará como uma prescrição prática. Isso poderá direcionar os 

indivíduos através da educação a refletir e agir de maneira diferente dando importância 

primeira à profecia da desgraça do que à profecia da salvação. Assim os motivará a 

pensar na continuidade da vida, nunca arriscando um tudo ou nada, pois muitas vezes os 

desenvolvimentos tecnológicos através da sua automatização adquirem sua própria 

dinâmica compulsiva, tornando-se irreversíveis e ultrapassando muito aquilo para o que 

foi planejado. Por isso que Jonas, ao afirmar que a tecnologia reduz nosso tempo para 

autocorreção e diminui nossa liberdade para realiza-lo, demonstra a possibilidade de 

ocorrer um grande desastre, que pode ser utilizada para limitar o poder do homem. 

É necessário então, de acordo com o pensamento jonasiano, estabelecer uma 

autoridade apoiada na suficiência humana, capaz de conduzir criativamente seu destino. 

Essa condução pode ser realizada através da exequibilidade pedagógica do princípio 

responsabilidade, que formará e orientará o indivíduo para a verdade, o juízo de valor e 

a liberdade. Quando o bem ou o valor existe por sim mesmo, permite a possibilidade da 

                                                 
8
 A capacidade para agir é a mais perigosa de todas as aptidões e possiblidades humanas, e é também 

indubitável que os riscos autogerados com que se depara hoje a humanidade jamais foram deparados 

anteriormente. Considerações como essas em absoluto se propõem a oferecer soluções ou dar conselhos. 

Na melhor das hipóteses, elas poderiam encorajar uma reflexão detida e aprofundada acerca da natureza e 

das potencialidades intrínsecas da ação, que jamais revelou tão abertamente sua grandeza e seus perigos. 

(Arendt, 1997, p.95) 
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sua realização, tornando-se um dever que através da vontade assumirá essa exigência e 

irá realizá-la. Por isso, o imperativo pode emanar daquilo que é bom por si mesmo e que 

deve realizar-se, ou seja, o futuro da humanidade e para se realizar devemos alterar 

nosso agir no presente tendo o temor da não existência, como ponto de partida para uma 

ética que deve proteger o futuro na tempestade tecnológica. Dessa maneira, exige-se 

uma ética fundamentada no cuidado pelo futuro, no temor e respeito diante do outro e 

da natureza. 

O cuidado, como já foi mencionado, segundo Heidegger, constitui a estrutura 

interna pela qual estamos no mundo, o aspecto do cuidado torna possível que alguma 

coisa nos preocupe. É o que Heidegger denomina de disposição ou ajustamento, ou seja, 

os seres humanos estão sempre ajustados de um modo específico com a situação 

específica em que se encontram num dado momento. A facticidade da existência 

humana, Heidegger denomina “lançamento”, é algo a que somos entregues, algo para o 

que somos projetados, ou seja, nenhum ser-aí chega à existência em razão de sua 

própria decisão. Os seres humanos não estão no mundo como uma cadeira está numa 

sala, mas estamos no mundo a partir do cuidado, através da nossa preocupação diária 

com o meio envolvente. Por isso somos capazes de deixar que algo nos preocupe se não 

seria impossível cuidarmos de qualquer coisa, inclusive do nosso próprio ser. “A 

preocupação implica o ser do Dasein com o ser de outros entes, desvendando um 

contexto de significação (um mundo) dentro do qual estes outros entes podem ser 

significativos e acessíveis” (FOLTZ, 1995, p.48). 

Dentro dessa disposição na relação com a facticidade, de acordo com Foltz, 

Heidegger emprega o fenômeno do medo que desvenda um ente particular como algo 

que nos é ameaçador. Mas para que percebamos essa ameaça, deve ser permitido a esse 

ente que nos preocupe e isto somente se torna possível devido ao cuidado como um 

todo, pois o medo não é apenas medo de algo ameaçador, mas também medo daquilo 

que é ameaçado, ou seja, o medo de si próprio ou dos outros com os quais alguém se 

preocupa. É o medo que pode ser pensado em relação a um futuro incerto para 

humanidade, se não cuidarmos do presente, da preservação do mundo e da formação da 

geração presente. 

O que ameaça é nada mais que o mundo enquanto tal, e o que é 

ameaçado é simplesmente ser-no-mundo enquanto tal. Então, o que a 

ansiedade revela não é o caráter ameaçador de qualquer ente no 
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mundo, mas o mundo enquanto tal – a própria textura da significação 

que é ela própria constituída pelo cuidado. A ansiedade traz o Dasein 

para o afrontamento consigo próprio como ser no mundo. (FOLTZ, 

1995, p.66) 

Esse afrontamento do Ser-ai consigo próprio envolve a compreensão de que ele 

não apenas poderia não ser, mas poderia deixar de existir, ou seja, o Ser-aí existe ao 

longo da margem do não, do não poder ser. É exatamente na oposição entre o Ser e a 

morte, o Ser e o não-Ser segundo Jonas, que é mostrado como a vida abriga em si, a 

possibilidade do não-Ser, como uma oposição, uma ameaça para o Ser. É esse confronto 

que impulsiona o Ser a escolher pela conservação da vida, diante da possibilidade de 

morrer, ou de se poder morrer a qualquer momento e até mesmo, de adiar 

continuamente essa morte no ato de conservação de si mesmo. Por isso, na negação do 

não-Ser, o Ser se torna uma escolha permanente de si mesmo e para isso é preciso 

incorporar o “sim” à sua vontade e impor, ao seu poder o “não” ao não-Ser. 

Portanto, dessa maneira a existência então deve ser preferida em relação ao seu 

oposto contraditório, é um dever universal. Por isso, Jonas expõe a importância do 

sentido deste “deve”, levantando a seguinte questão: por que algo deve existir de 

preferência ao nada? Ele responde apontando o valor como possibilidade que reivindica 

a existência ou a sua continuação. Ele justifica como uma reivindicação pelo dever-ser, 

tornando uma obrigação, o agir que dependa da livre escolha e da vontade do Ser, 

indicando sua presença no mundo. Somente, assim a partir da objetividade do valor, 

poderá deduzir um dever-ser objetivo, e consequentemente obter um compromisso com 

a preservação do Ser, ou seja, uma responsabilidade relacionada ao Ser. 

3.2 A RESPONSABILIDADE DE HANS JONAS E SUA AÇÃO PEDAGÓGICA 

Como vimos até o momento, a responsabilidade jonasiana nos concede esse 

novum
9
 agir direcionado ao cuidado com a natureza e com a existência futura, que 

poderá ser inserido na formação ética do indivíduo como um imperativo. Apesar do 

desenvolvimento da intervenção técnica ter provocado uma grande vulnerabilidade da 

natureza, como o próprio JONAS (2006, p.39) diz: “uma vulnerabilidade que jamais 

fora pressentida antes que ela se desse a conhecer pelos danos já produzidos.” Jonas, 

então, nos abre uma perspectiva ao afirmar que o saber é um dever prioritário e que 

                                                 
9
 A natureza como uma responsabilidade humana é seguramente um Novum sobre o qual uma nova teoria 

ética deve ser pensada. (Jonas, 2006, p.39) 
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deve ter a mesma magnitude do nosso agir. Partindo dessa premissa, é possível realizar 

através da educação como alteração de um agir para outro, transformar um agir 

destrutivo em um agir sustentável, considerando a condição global da vida humana e o 

futuro distante. 

Esse agir deve ser universal, pois a vida deve ser almejada por todos. É como a 

felicidade, todos os homens a almejam, segundo Jonas, não é um fruto de escolhas 

voluntárias, está enraizada em nossa constituição, pois enquanto buscamos a felicidade, 

ela é um direito. Porém, quando buscamos a felicidade é preciso também respeitar no 

outro esse direito, não o impedindo e às vezes, até mesmo promovendo-o. Então essa 

busca torna-se o dever, pois devo respeitar o direito do outro. Como a felicidade, o 

outro também deve ter o direito de existir no futuro e, para que isso ocorra, devo alterar 

minhas ações no presente, pois o direito e o valor são reconhecidos de bom grado no 

que é comum a todos. “Pois o fato genérico de que haja algo como um direito e uma 

obrigação, um ter direito a algo ou um dever, não surge do próprio argumento; já se 

encontra nele pressuposto” (JONAS, 2006, p.144). 

Assim, a responsabilidade pela existência futura da humanidade é inerente à 

educação. A geração que virá deve ter seu direito de existir respeitado, e a geração 

presente deve cumprir com a obrigação de que isso seja possível. Esse sentimento de 

responsabilidade precisa fazer parte da formação individual de cada um, orientando para 

uma conduta que faça parte naturalmente do indivíduo. Assim, ele se sentirá capaz de 

cuidar um do outro e da natureza, vislumbrando o bem maior, o da coletividade. E para 

isso, a educação deve incrementar ao seu contexto, como instrumento de um 

melhoramento contínuo, o princípio responsabilidade jonasiano que norteará e 

direcionará a um novo convívio entre o homem e a natureza, visando a continuidade da 

vida. “Os filósofos da moral sempre reconheceram que o sentimento deveria unir à 

razão, de modo que o bem o objetivo adquirisse poder sobre a nossa vontade;” (JONAS, 

2006, p.159). 

O bem objetivo, supremo que se pretende alcançar é a permanência da vida sob a 

terra em condições de habitabilidade, tanto para humanidade no presente como a que 

virá. Sendo assim, o objetivo do princípio responsabilidade é conquistar um espaço 

neste mundo, seja eterno ou temporal, para garantir a existência através do agir 

diferenciado norteado pela educação, pois o que importa, segundo Jonas, são as coisas e 
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não estado da vontade individual. A educação pode efetivamente despertar o sentimento 

da responsabilidade, proporcionando uma aprendizagem a partir do respeito de um com 

o outro e com a natureza, visando o bem da humanidade, podendo nos fazer agir a seu 

favor, já que é um sentimento por meio do qual a natureza nos educou previamente e 

orientou nossos sentimentos para os tipos de responsabilidade aos quais falta a garantia 

do instinto. Assim, produzirá uma disposição de apoiar a reivindicação da existência por 

meio da nossa ação, do cuidado com a natureza que faz parte espontaneamente da nossa 

constituição, pois ela é nossa progenitora. 

A responsabilidade em relação à humanidade futura é um dever, primeiro para 

com a existência, independente do fato de que nossos descendentes diretos estejam entre 

ela, e segundo, é um dever em relação ao seu modo de ser, à sua condição. Esse é o que 

devemos dar mais atenção sob o olhar de uma formação consciente, pois se não 

assumirmos a responsabilidade por nossos atos hoje, as consequências poderão implicar 

em longo prazo nas péssimas condições de existência da geração futura. Por isso, trata-

se de um dever unilateral do nosso papel de autores dessa condição, que somos 

chamados a seguir, transformando-se numa responsabilidade particular nossa, o direito 

desses homens futuros de existirem que consideramos valioso. “Zelar por isso, tal é 

nosso dever básico para com o futuro da humanidade, a partir do qual podemos deduzir 

todos os demais deveres para com os homens futuros” (JONAS, 2006, p.93). 

Além de ter o dever para com os outros e o futuro, o homem também tem a 

responsabilidade sobre os demais seres, pois somente o ser humano é capaz de ter 

responsabilidade. Segundo Jonas, a responsabilidade é tão inseparável da existência do 

homem quanto ao fato de que ele seja capaz de responsabilidade, ou da mesma maneira 

que lhe é inalienável a sua natureza falante. Por isso que a responsabilidade é inerente 

ao ato educativo, tornando-se assim possível direcionar esse princípio como prioridade 

na formação do homem, visando a continuidade da vida. Assim, por ser a vida uma 

prioridade, Jonas nos chama a atenção sobre o cuidado que devemos ter quanto à 

questão do julgar, se o homem é merecedor ou não, diante de tantas atrocidades e 

mesquinharia humana. Mas também o homem possui grandezas, e apesar de ser árdua a 

tarefa de defender a humanidade, a questão ontológica não tem nada a ver com tais 

julgamentos. De fato, a existência do homem é uma prioridade, não importa que ele a 

mereça em virtude do seu passado ou da provável continuidade. 
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A possibilidade sempre transcendente, obrigatória por si mesma, 

precisa ser mantida graças à continuação da existência. Preservar essa 

possibilidade como responsabilidade cósmica significa precisamente o 

dever de existir. Exprimindo-nos de forma extremada, poderíamos 

dizer que a primeira de todas as responsabilidades é garantir a 

possibilidade de que haja responsabilidade. (JONAS, 2006, p.177) 

E para garantir essa possibilidade, o dever de existir exige que a educação, nessa 

perspectiva, tome a responsabilidade como parte constitutiva da tarefa formativa, sendo 

calcada em um projeto cosmopolita voltado para a formação e o aperfeiçoamento 

contínuo do indivíduo, visando a continuação da existência em que vivam os homens e 

que vivam bem. O melhoramento da espécie humana cabe à educação, que possui a 

tarefa da promoção humana e poderá por a responsabilidade como um dever comum à 

humanidade, uma vez que assume uma perspectiva temporal ligada à construção 

histórica do homem. 

Dessa maneira, dentro da totalidade da responsabilidade, Jonas destaca dois 

tipos, a parental e a do homem público com o intuito de mostrar a sua essência de forma 

mais completa. As duas tem em comum o mesmo ponto de partida, a responsabilidade 

construída através da educação, pois abarca o Ser total do objeto, todos os seus 

aspectos, desde a sua existência bruta até os seus interesses mais elevados. Enquanto a 

responsabilidade parental visa a existência da criança e o seu desenvolvimento através 

da primeira educação. A responsabilidade do homem público surge para tornar possível 

a vida humana e continuar a sua existência. Essa preocupação estende-se para 

humanidade, não apenas ao indivíduo. Por isso que a Educação quanto política pública, 

é responsável pela continuação da formação e pelo agir coletivo quando esse se refere 

ao bem da humanidade, apontando para como deve ser a realização humana. Assim, 

assumindo a responsabilidade pela totalidade da vida da comunidade, e por aquilo que 

costumamos chamar de bem público. “E a dimensão dessa responsabilidade se 

assemelha a da responsabilidade parental: ela se estenda da existência física até aos 

mais elevados interesses, da segurança à plenitude, da boa condução até a felicidade” 

(Jonas, 2006, p.180). 

É visando à existência do Ser, que as duas responsabilidades, apesar de uma 

representar a singularidade e a outra apresentar a generalidade, para Jonas as duas 

interpenetram-se, pois possuem o mesmo objeto de preocupação a educação da criança. 

Esse é ponto chave que buscamos em Jonas para justificar a viabilidade pedagógica do 
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seu princípio, a formação como responsabilidade tanto da esfera privada como pública. 

A responsabilidade parental inclui a introdução no mundo dos homens através da 

linguagem, das normas e das crenças. É à família que cabe a primeira educação. A partir 

dessa o Estado continua a formação do cidadão através do desenvolvimento de políticas 

educacionais, que podem ter na sua elaboração o cuidado com o outro e a natureza, 

através da responsabilidade, objetivando a vida no futuro próximo. Por isso 

reafirmamos que é possível a viabilidade pedagógica do princípio responsabilidade, pois 

a educação agrega conhecimento tanto na teoria quanto na prática, visando o 

aperfeiçoamento da humanidade. Torna-se, assim uma ação factível incrementar a 

consciência coletiva acerca de seus problemas no presente e consequentemente 

modificar o nosso agir perante a vida futura. 

Em outras palavras, o “cidadão” é um objetivo imanente da educação, 

e assim parte da responsabilidade dos pais, não só por causa de uma 

imposição do Estado. Por outro lado, assim como os pais educam os 

filhos “para o Estado” (e para muitas outras coisas), o Estado assume 

para si a educação da criança. (JONAS, 2006, p.181) 

Assim, a responsabilidade parental se preocupa com os seres até se tornarem 

homens, atingindo esse patamar, a relação com a criança e a responsabilidade parental 

cessa. A partir daí, segundo Jonas, o homem se torna autônomo, através da educação, 

sendo capaz de responsabilizar-se pelos seus atos e suas consequências, tornando-se um 

sujeito de responsabilidades. Assim, nos reportamos à filosofia kantiana da educação 

que nos aponta a formação atrelada à humanização do homem por meio da aquisição 

intelectual, na formação do caráter e no exercício da autonomia, direcionado para o 

aperfeiçoamento contínuo da humanidade. Devido a esse contínuo melhoramento, a 

educação para Kant é uma arte que necessita ser aperfeiçoada por várias gerações, 

guiando a espécie humana a seu destino e ao que deve realizar. Dessa maneira, é em 

nome do que homem deve realizar e como realizar que o princípio responsabilidade, 

diante das ambições da atual sociedade, pode através da educação, de uma 

aprendizagem contínua, pertencente à espécie, promover uma nova relação entre o 

homem e a natureza visando o futuro da existência humana. 

A educação tem, portanto, um fim determinado como conteúdo: a 

autonomia do indivíduo, que abrange essencialmente a capacidade de 

responsabilizar-se; ao alcança-la (ou supor-se que foi alcançada), ela 

termina no tempo. O término ocorre de acordo com sua própria lei, e 

não de acordo com a concordância do educador – nem sequer na 

medida do seu êxito, pois a natureza concede apenas uma só vez um 
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determinado lapso de tempo, no qual a educação precisa realizar sua 

tarefa. (JONAS, 2006, p.189) 

Assim, a educação assume uma perspectiva temporal em Jonas, que em Kant 

também possui esse mesmo horizonte. Outro ponto semelhante reside no fato em que 

para Kant o êxito da educação reside na ideia de perfeição, ideal de humanidade, e a sua 

relação com o conceito de autonomia, por meio de uma perspectiva dirigida para o 

futuro, permitindo ao homem tornar-se responsável por si mesmo. Nesse mesmo 

sentido, a responsabilidade jonasiana afirma que a educação implica na autonomia do 

indivíduo, mas amplia sua capacidade de cuidar não somente de si, mas do outro e da 

natureza. “O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. 

Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1999, p.15). 

Contudo, cabe ao Estado a responsabilidade de assumir o coletivo e buscar o 

poder necessário para fazê-lo. Para isso, é necessário também segundo Jonas, que haja 

uma relação de afeto ao se pensar no destino da coletividade, em como guia-la, pois há 

um sentimento de identidade por sermos filhos de um mesmo povo, de uma mesma terra 

ou de um grupo social, compartilhando com os vivos, com os que virão e até mesmo 

com os que já foram. Dessa maneira, há uma identificação emocional com o coletivo, 

pois, para Jonas, é difícil assumir responsabilidade por algo que não se ame. “O 

fenômeno do sentimento torna o coração receptível ao dever, não lhe questionando a 

razão e animando a responsabilidade assumida com o seu élan” (Jonas, 2006, p.183). 

Assim, percebe-se como a responsabilidade jonasiana perpassa pela 

continuidade e pelo futuro, sendo esses seus dois elementos fundamentais. Na 

continuidade, Jonas nos chama a atenção para que sempre estejamos nos questionando 

sobre o que vem, para onde vamos, estabelecendo uma relação com o que houve antes, e 

o que tem haver os acontecimentos presentes, com a existência futura. Assim a 

responsabilidade poderá proceder de forma histórica, apreendendo seu objeto na sua 

historicidade, pois a continuidade através do tempo tem uma identidade a ser garantida, 

que integra a responsabilidade coletiva. Dessa maneira, a responsabilidade se ocupa, 

antes de tudo, mais com o futuro do que com o presente imediato. 

O caráter vindouro daquilo que deve ser objeto de cuidado constitui o 

aspecto de futuro mais próprio da responsabilidade. Sua realização 

suprema, que ela deve ousar, é a sua renúncia diante do direito 

daquele que ainda não existe e cujo futuro ele trata de garantir. À luz 

dessa amplidão transcendente, torna-se evidente que a 
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responsabilidade não é nada mais do que o complemento moral para a 

constituição ontológica do nosso Ser temporal. (JONAS, 2006, p.187) 

Portanto, o objeto de cuidado que constitui a responsabilidade é garantir que seja 

possível a existência futura podendo ser executada através de uma educação voltada 

para formação cosmopolita e para o aprimoramento contínuo que deve ser melhorado a 

cada geração. Dessa maneira, a educação se caracterizará através de ações factíveis 

direcionadas a tornar o homem responsável por si mesmo, pelo outro no presente e no 

futuro e pela vida dos demais seres, pois a responsabilidade é um princípio passível de 

realização tanto na esfera privada como pública. “O estabelecimento de um projeto 

educativo deve ser executado de modo cosmopolita” (Kant, 1999, p.23). É nessa direção 

que a responsabilidade jonasiana, por estar calcada no imperativo de que haja vida 

possuindo o caráter da universalidade, torna-se viável como princípio pedagógico, pois 

como o próprio Jonas afirma, o homem tem direito ao suicídio, mas a humanidade não.  

O homem, para Kant, tem necessidade de cuidados e de formação, como 

também em Jonas, quando fala da responsabilidade parental, que cabe aos pais os 

primeiros cuidados com os filhos e o seu desenvolvimento até se tornarem adultos. 

Finalizando aí a responsabilidade como tarefa e partindo para responsabilidade como a 

continuidade da existência. Entretanto, Jonas nos chama a atenção quanto ao ato de 

criar, que bem ou mal os pais conseguiram realizar essa tarefa, eles o tiveram que fazer, 

pois o ritmo do crescimento orgânico está ligado ao crescimento pessoal, ou seja, a 

historicidade e a natureza se interpenetram no objeto da responsabilidade. Isso quer 

dizer que os pais podem ter tido êxito ou não na educação dos seus filhos, em formar 

seres capazes ou não de responsabilidade. Mas o Estado não pode errar, pois colocaria 

em risco não somente o indivíduo, mas a humanidade, pois o devir da humanidade tem 

um sentido muito diferente do devir do indivíduo. 

Dessa maneira, as decisões tomadas hoje podem ser decisivas para o destino da 

humanidade futura, provocando uma reviravolta mundial que poderá imprimir uma 

nova direção ao curso das coisas durante muitas gerações. Por isso, Jonas atesta a 

importância em realizar uma análise moderna das causalidades sociais e econômicas, 

que por mais incertas que sejam, libertam o pensamento sobre o futuro da simples 

analogia com o passado, permitindo passar da adivinhação ao cálculo do futuro. Dessa 

maneira, o conhecimento teórico está entrelaçado à direção dos destinos sociais, 



100 

 

interferindo sobre o futuro, adquirindo força com o intuito de contribuir para realizar 

suas ações. 

Assim, o devir prático, segundo Jonas da teoria, cria condições de verificação de 

um tipo muito peculiar, podendo ser aceita ou não. Alguns podem aceitar a 

responsabilidade pela geração futura, outros não, estando em consonância ou não com 

seus interesses, pois o homem como indivíduo tem a liberdade de escolha, em relação à 

continuidade da vida ou não. Contudo a humanidade não tem direito a não existência. 

Por isso, a responsabilidade fixa um fim e demonstra a sua possibilidade próxima, a sua 

necessidade histórica e o seu caráter desejável. Dessa maneira o homem deve assumir a 

responsabilidade não só por seus atos, mas pela convicção que o ilumina. “Aqui, o 

princípio é o de que toda responsabilidade integral, com seu conjunto de tarefas 

particulares, é responsável não apenas por cumprir-se, mas por garantir a possibilidade 

do agir responsável no futuro” (JONAS, 2006, p.201). 

Contudo, para que a humanidade assuma a responsabilidade ou a reconheça 

como parte da sua destinação, a educação deve ser trabalhada de maneira conveniente 

para que seja colocada em prática pouco a pouco. O conhecimento, para Kant, deve ser 

aperfeiçoado a cada geração para que a educação desenvolva todas as disposições 

naturais para o bem da humanidade, o que para a responsabilidade jonasiana é a 

continuidade da vida num futuro próximo. Então, através da viabilidade pedagógica do 

princípio jonasiano, o homem poderá ter autonomia para decidir se haverá ou não uma 

humanidade futura. “A arte da educação ou pedagogia deve, portanto, ser raciocinada, 

se ela deve desenvolver a natureza humana de tal modo que esta possa conseguir o seu 

destino” (KANT, 1999, p.21). Assim, a educação é concebida por Kant como uma arte, 

a qual exige na sua consecução a fundamentação sobre princípios práticos. 

E assim, a partir de uma formação ética, o homem terá uma visão ampla de 

como agir diante das consequências das suas ações. Para Jonas, essa amplidão tem dois 

horizontes distintos: o horizonte mais próximo e o mais amplo. O mais próximo se 

refere àquele que podemos calcular os efeitos de iniciativas isoladas. Já o mais amplo e 

mais complexo refere-se a vários fatores da condição humana que poderiam escapar ao 

controle ou que devido as enormes ordens de grandeza afetar a humanidade como um 

todo. Contudo, ao que refere ao horizonte imediato, segundo Jonas, é diferente do como 

ocorria no passado, pois se de um lado sabemos hoje, mais devido ao nosso 
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conhecimento analítico-causal, sabemos menos, porque lidamos com uma situação 

dinâmica, pois para os nossos antepassados pré-modernos, os costumes, perspectivas, 

relações de poder, técnicas de guerra não seriam tão diferentes dos seus. 

Todavia, hoje a marca da modernidade é o dinamismo, é propriedade imanente 

dessa época. Isso não quer dizer que não houve dinamismo na história anterior. Mas 

hoje, o dinamismo é um fenômeno singular devido a irrupção e a autopropulsão da 

técnica. Isso quer dizer que contamos no nosso dia-a-dia com a mudança e a consciência 

da mudança, a inovação que se produz e a que se espera que venha a surgir. Contamos 

com o novo e com a certeza que haverá mudança, mas não sabemos como será. Para 

Jonas, o certo é que elas acontecerão, mas não teremos como calcular. Algumas vezes 

será possível, a partir de um planejamento visando o futuro obter alguns progressos para 

evitar o risco de um fracasso custoso, pois na medida em que a ação é ditada pela 

predição poderá prevenir a sua realização, que é uma exigência coercitiva para 

responsabilidade. 

É difícil assumir responsabilidade pelo futuro, diante da grande aposta em que se 

transformou o empreendimento humano como um todo. A crença que algum ou o 

desenvolvimento tecnológico vai nos salvar do aperto a tempo é eminente no 

pensamento contemporâneo. A esse tipo de crença pertence a confiança de que a técnica 

será capaz de dominar os problemas que ela criou e que através do seu aperfeiçoamento 

descobrirá o remédio contra os males que ela provoca. Por isso é preciso investir em um 

novo agir humano que implique num verdadeiro horizonte do seu futuro. Assim, 

configura-se como uma dimensão totalmente nova, estabelecendo e tentando alcançar 

metas concretas e bem definidas através da educação, com o intuito de aprender o 

cuidado com a vida. 

A questão crucial em tudo isso é o fato que a natureza do agir humano 

transformou-se de tal maneira que surgiu uma responsabilidade cujo 

significado é inaplicável até hoje. Ela comporta um conteúdo 

inteiramente novo e um alcance nunca visto sobre o futuro, na esfera 

do fazer político e, consequentemente, da moral política. (JONAS, 

2006, p.207) 

A responsabilidade é uma função do poder e do saber. Sendo assim, poderá ser 

direcionada para pensar e agir na permanência da existência futura, que não deve ser 

transferida para a geração seguinte ou as sucessivas. Para Jonas a melhor constituição é 

a mais duradoura, e deve fomentar a virtude dos cidadãos, garantindo a sua 
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durabilidade. Dessa maneira o cidadão virtuoso cultivará as suas melhores capacidades 

voltadas ao cuidado com o outro e a natureza que para tal, é imprescindível a liberdade, 

sob a qual ele pode agir. Assim, a responsabilidade pelos que virão constituirá uma 

norma natural de conduta. 

Tal consideração conduz Jonas a realizar uma análise sobre o Eros platônico que 

em direção ao bem e ao dever, define-se como o bem em si, que não pertence ao mundo 

do vir-a-ser e do tempo. É voltado para eternidade e não para temporalidade, não era 

responsável pelo seu objeto e que nada poderia afetar e nem suceder. O Eros é a busca 

relativa pelo melhor, pelo Ser perfeito. Assim, Jonas quer mostrar que as teorias 

anteriores não conseguem abranger o objeto da responsabilidade, pois somente só pode 

ser responsável por aquilo que é mutável, pelo que há de mortal. A perspectiva platônica 

não deseja que o eterno se tornasse temporal, mas que por meio do Eros, o temporal 

pudesse se tornar eterno. Nesse sentido, houve uma inversão da perspectiva platônica 

em que o sentido do Eros é a sede de eternidade e atualmente a sede da preocupação 

com a conservação da espécie é a temporalidade. Com isso, ele afirma que nenhuma 

teoria anterior poderia ter previsto, com a tomada do poder por parte da tecnologia, um 

ritmo tão acelerado e ameaçador capaz de fugir a qualquer controle. Por isso é preciso 

tomar em nossas mãos o processo que segue avante de uma forma inteiramente nova, 

que poderá estabelecer deveres para a responsabilidade, calcada sob um imperativo de 

sobrevivência. 

Partindo do imperativo de sobrevivência, Jonas traz uma novidade ética que 

confrontará com a máxima kantiana que consiste no imperativo: “Você pode, porque 

você deve”. Contudo, a dimensão do poder determina a dimensão da responsabilidade, 

ou seja, quanto maior é o poder dado ao homem, maior será sua responsabilidade. 

Quanto maiores forem as consequências das suas ações, os feitos do poder geraram o 

conteúdo do dever, sendo uma resposta àquilo que acontece. Nesse sentido, há uma 

inversão na relação entre dever e poder. O que importa não é mais o que o homem pode 

ou não fazer, mas sim o que ele já faz de fato, porque ele pode, e o dever decorre do 

agir. Por que há uma necessidade de um dever que fundamente um novo princípio para 

com a humanidade hoje? Devido à maneira como homem vem agindo em relação à 

própria espécie e a natureza. Por isso torna-se urgente um princípio formativo, que dê a 

resposta à ação do Homo Faber. 
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Dessa forma, Jonas propõe que digamos: “você poderia porque você age, e você 

age porque você pode.” O poder que tratam Kant e Jonas tem sentidos e objetos 

diferentes. Para Kant, o poder trata-se de submeter à inclinação ao dever, pois embora 

muitas das coisas que o dever ordena possam acontecer em conformidade com ele, é 

ainda duvidoso que elas aconteçam verdadeiramente por dever e que tenha, portanto 

valor moral. O poder em Kant é o da autodeterminação em agir sempre em 

conformidade com o que a nossa razão determina sem ceder em nada para os impulsos 

ou inclinações sensitiva.  Já para Jonas, o poder refere-se aos efeitos causais liberados 

no mundo, que devem ser confrontados com o dever da nossa responsabilidade. Efeitos 

esses, que podem por em risco as condições de existência futura, e até mesmo da boa 

vontade kantiana
10

, como afirma Jonas, calcada na disposição natural dum ser 

constituído a um fim que é a vida. 

Quando consideramos as disposições naturais dum ser organizado, 

isto é, dum ser constituído em ordem a um fim que é a vida, aceitamos 

como princípio que nele se não encontra nenhum órgão que não seja o 

mais conveniente e adequado à finalidade a que se destina. (KANT, 

1948, p.24) 

Ora, Kant ressalta que, como seres livres que somos (ser livre significa ser capaz 

de se dar as próprias leis de maneira racional, sem estar preso aos impulsos, desejos e 

inclinações, em outras palavras, aos sentidos), se abrirmos mão do poder de 

autodeterminação que temos - os nossos desejos podem escolher ações que coloquem 

em risco a nossa existência e, ao mesmo tempo, pode nos tirar a liberdade (autonomia). 

Para Jonas, o poder se configura como força final e causal, que se distribui por todo 

reino vivo. Os animais tem poder uns sobre os outros, mas não é livre, não tem escolha, 

corresponde a um equilíbrio da natureza. Quanto ao homem, ele é livre, tem escolha, 

mas o poder se emancipou da totalidade por meio do saber e do arbítrio, chegando a 

torna-se fatal para ela e para si mesmo. Por isso, o dever surge da vontade como 

autocontrole do seu poder em relação ao seu próprio Ser, pois chegou ao ponto de 

ameaçar a sua própria espécie. Essa ameaça se deve diretamente ao próprio homem em 

virtude da liberdade de se assinalar fins e do poder de executá-los. Assim o homem, 

torna-se o primeiro objeto do seu dever, devido às consequências dos seus atos. Esse é o 

seu “dever” mais modesto e, ao mesmo tempo, o mais severo. Desta forma, aquilo que 

                                                 
10

 A vontade Kantiana refere-se à faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da 

inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer como bom. (Kant, 1948, p.47) 
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liga a vontade ao dever, o poder, é justamente o que desloca a responsabilidade para o 

centro da moral (JONAS, 2006, p.217). 

Partindo do conceito da vontade kantiana, como capacidade que o indivíduo tem 

para escolher de acordo com a razão, quando a vontade não é em si conforme à razão, 

como acontece na relação entre os homens, as ações então são contingentes. Para que 

determinadas ações sejam reconhecidas como necessárias, que no nosso caso são as 

ações voltadas para a existência do homem quanto espécie, uma vontade perfeitamente 

boa estaria submetida a leis objetivas, a um princípio objetivo denominado Imperativo 

que se exprime pelo verbo dever. Os imperativos, segundo Kant, exprimem a relação 

entre leis objetivas do querer e a imperfeição subjetiva da vontade humana. Kant traz o 

imperativo categórico como aquele que representa uma ação como objetivamente 

necessária por si mesma, independentemente de qualquer intenção, vale como princípio 

prático. 

Assim, o imperativo categórico em Kant, não se relaciona com a matéria da ação 

e com o que dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva 

e o bom na ação reside na disposição, seja qual for o resultado. Esse imperativo pode-se 

chamar o imperativo da moralidade, pois tem o caráter de uma lei prática. Kant parte 

então deste imperativo categórico que diz: Age como se a máxima da tua ação se 

devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Desse imperativo podem 

se derivar todos os imperativos do dever para conosco mesmos e para com os outros, no 

nosso caso se estende também para natureza e a geração futura. É a partir da análise do 

imperativo Kantiano, que Jonas mostra como a ação deve existir, de modo que possa ser 

concebida como exercício geral da comunidade, supondo-se que exista uma sociedade 

de atores humanos. Por isso, Jonas propõe então um mandamento inteiramente 

diferente, um imperativo mais adequado ao novo tipo de agir humano: aja de modo a 

que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida 

humana sobre a terra, ou, Não ponha em perigo as condições necessárias para a 

conservação indefinida da humanidade sobre a terra. 

Desse novo imperativo, em que não podemos arriscar a vida futura da 

humanidade poderá derivar os demais deveres para com a existência futura.  É um 

imperativo voltado para o dever com quem ainda virá, não é apenas voltado para o 

indivíduo como é o imperativo Kantiano em que a ação é objetivamente necessária por 
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si, cabendo a nós ponderar sobre o que aconteceria se a máxima da minha ação fosse 

transformada em um princípio da legislação geral. O imperativo jonasiano trata não 

somente do ato consigo mesmo, mas dos seus efeitos finais para a continuidade da 

atividade humana no futuro. Esse é o grande diferencial, as ações do todo coletivo 

assumem a característica de universalidade na medida real de sua eficácia, 

desembocando forçosamente na conservação e preservação da vida como todo. 

Isso acresce ao cálculo moral o horizonte temporal que falta na 

operação lógica e instantânea do imperativo kantiano: se este último 

se estende sobre uma ordem sempre atual de compatibilidade abstrata, 

nosso imperativo se estende em direção a um previsível futuro 

concreto, que constitui a dimensão inacabada de nossa 

responsabilidade. (JONAS, 2006, p.49) 

Dessa maneira, o imperativo categórico proposto por Jonas se volta para um 

futuro concreto, possível de ser realizado. Por isso, a nossa responsabilidade pela 

existência não tem fim, deve ser contínua preparando as gerações a pensar sempre nas 

que virão, pois o conceito de responsabilidade implica um dever ser de algo e um dever 

fazer de alguém como resposta àquele deve ser. A simples existência de um Ser contém 

intrinsecamente um dever para outros, sendo assim objeto de responsabilidade. Jonas 

mostra claramente que o mundo existe independente da nossa vontade ou querer, a 

natureza cuida de si mesma e não pede nossa aprovação ou reprovação, mas o que a 

torna também objeto da nossa responsabilidade é a maneira como a utilizamos e a 

modificamos. Aí sim, há espaço para a nossa colaboração e responsabilidade. 

Eu defendo a tese de que a simples existência de um Ser ôntico 

contém intrinsicamente, e de forma evidente, um dever para outros, 

assim o fazendo mesmo que a natureza não venha em socorro desse 

dever por meio dos seus instintos e sentimentos poderosos, coisa da 

qual, na maioria das vezes, ela se encarrega sozinha. (JONAS, 2006, 

p.220) 

Assim, trata-se de caminhar na direção tanto de um estado futuro da natureza 

como da sociedade, que dela depende para existir. Dessa maneira, sua realização, na 

medida do dever ser, poderia se tornar objeto da responsabilidade humana em prol do 

todo já existente e do ainda por vir. Apesar de não podermos nos responsabilizar sobre 

como serão esses homens futuros, ou como serão as obras dos futuros artistas, ou ainda 

as descobertas dos futuros pesquisadores, mas somos responsáveis por sua existência e 

devemos fazer o possível para garantir que continue existindo.  
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Aí se mostra de forma exemplar que o locus da responsabilidade é o 

Ser mergulhado no devir, abandonado à transitoriedade e ameaçado de 

destruição. As coisas precisam ser encaradas não como sub 

especieaeternitatis, mas como sub specietemporis, pois podem perder 

a sua totalidade em um só instante. No caso de uma vulnerabilidade 

constante e crítica, como esse do qual estamos tratando, a 

responsabilidade se transforma em um continuum de tais instantes. 

(JONAS, 2006, p.225) 

Portanto, a responsabilidade surge e cresce como dever a cada ameaça que o 

próprio homem produz para ele mesmo e para natureza. Por isso, devido a essa 

vulnerabilidade resultante da ação humana, que a responsabilidade é viável como 

principio pedagógico para orientar a formação ética e contínua do indivíduo voltado 

para conservação da vida no futuro próximo. Vivemos numa época de mudanças de 

atitudes, de pensamento e de reflexão sobre a continuidade ou não da espécie humana. 

Falta ainda muito para que os homens tomados em conjunto, se sirvam bem e com 

segurança do seu próprio entendimento. Sendo assim, é fundamental um princípio 

norteador que os oriente e aponte as condições necessárias para viver num mundo 

habitável. 

Nesse sentido, é imprescindível que o princípio oriente valores e normas para 

novas tomadas de decisões dando uma resposta a essa situação de transformação e 

constante mudança que poderá acarretar consequências desastrosas, não somente no 

presente como também o futuro das gerações que virão, pois sem um mínimo de 

consenso fundamental com respeito a valores, normas e posturas não é possível à 

existência de uma comunhão maior nem uma convivência humana digna. Assim, para 

vida humana é fundamental estar ligado a uma direção de vida, a valores, a normas, a 

posturas e um sentido de vida. O ser humano necessita orientar-se por algo, de poder 

apoiar-se em algo, de ter um ponto firme, ou seja, sente a necessidade de ter orientações 

éticas. Por isso, a viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana pode ser uma 

Máxima para o futuro da humanidade, calcada no cuidado pelo futuro, no temor e 

respeito diante da natureza. 

Contudo, não é nada simples trazer uma responsabilidade global, planetária para 

uma sociedade tecnológica, do lucro e do poder. Mas é possível a partir das 

consequências previsíveis do nosso agir, que acarreta na continuação da ameaçada 

existência do gênero humano, assumir a responsabilidade, responsabilidade esta da 

humanidade em vista de seu próprio futuro e para com a natureza no presente e no 
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futuro, pois o homem tem potencial para ser eticamente correto e seguir normas 

fundamentais para manter a vida na terra. Sendo assim, o homem como sujeito será 

capaz de alterar suas ações sob a orientação de uma responsabilidade moral e ética, pois 

o agir ético deve constituir o comportamento humano e social, imbuídos de 

determinadas convicções e posturas. Para tanto, não é somente através de um número 

cada vez maior de leis e preceitos que o homem irá melhorar, mas principalmente 

através de um processo educativo norteado pelo princípio responsabilidade. 

Sendo assim, a educação proporciona a capacidade de desenvolvimento 

constante, permitindo prever resultados e vislumbrando o efeito de determinada 

situação. Essa possibilidade que a educação nos oferece, se conseguirmos prever o 

resultado de agir dessa ou daquela maneira, que poderá atingir o futuro da humanidade 

de maneira desastrosa, teremos condições de julgar, porque desejaremos tomar um ou 

outro caminho. A partir do que ocorre hoje na sociedade tecnológica, somos capazes de 

ter conhecimento do que poderá ocorrer no futuro. Por isso, através de uma formação 

ética, calcada na responsabilidade poderemos tomar providências para provocar esse ou 

aquele resultado.  Quanto mais numerosas forem as possibilidades de ação identificadas 

na situação, mais significado terá a atividade escolhida e mais flexivelmente ela será 

controlada.  Por isso, devemos agir com um objetivo em mente, a existência da vida e 

para isso produzir ações voltadas para formação ética do indivíduo. 

Esse é o tempo de parar, olhar, escutar, a fim de criar um plano de ação através 

da educação que direcione a responsabilidade para com o outro e com a natureza, 

partindo da observação presente, permitindo assim, a escolha de melhores modos de 

ação. A educação é necessária para fazer valer por completo de maneira explícita as 

mudanças realizadas na vida social. É um processo pelo qual a sociedade garante a 

continuidade da sua existência, influenciando a condução da vida, formando disposições 

fundamentais, intelectuais e emocionais perante a natureza e ao outro. Dessa maneira, a 

educação deve atuar sobre a constituição moral do homem, levando-o a refletir sobre o 

que almeja no presente e no futuro. Se há uma necessidade de alterarmos nossas ações, 

devido ao modo como nos relacionamos com a natureza, o processo educacional 

consequentemente também tem que se reestruturar, a fim de compor uma nova 

constituição ética de indivíduo. Enfrentando as dificuldades de modo reflexivo, 

remodelando os hábitos, e formando indivíduos capazes de cuidar da sua morada. 
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É essa ação do cuidado que vimos tanto em Heidegger como em Jonas que 

também está inserida na ação da educação, pois envolve o cuidado com a vida, com a 

formação, a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo que irá refletir no tipo de 

sociedade que almejamos. A educação tem a responsabilidade com a conduta humana 

em relação ao outro e a natureza. Por isso tem o dever, o compromisso com a 

recuperação, restauração e preservação da vida. O cuidado requer o respeito, o olhar 

atento, voltado para vida como o todo, capaz de direcionar as ações humanas a 

identificar os problemas que afligem o coletivo e a elaboração de soluções. É a essência 

da ação educativa e o desenvolvimento da vida que leva a um processo de promoção do 

desenvolvimento de um indivíduo ético, pois está inscrita na ética da vida, alterando o 

estado, mudando de uma condição para outra, realizando possibilidades e produzindo 

alterações através da formação. Assim a educação calcada no princípio responsabilidade 

será capaz de desenvolver as potencialidades da vida, compondo um sujeito singular 

com qualidades éticas. 

Agora, nosso saber deve ser o suficientemente sólido para orientar a nossa ação. 

Com base na responsabilidade pelo outro e pela natureza poderemos vislumbrar um 

futuro para as gerações vindouras, diminuindo a distância entre o conhecimento 

possível de previsão sobre os efeitos de nossa ação e potencial de riscos desta mesma 

ação. Se somos capazes de ameaçar a nós mesmos e a existência de todo nosso habitat, 

somos também na mesma medida responsáveis por preservar a vida. Assim, como a 

educação desempenha o papel de orientar, poderá estabelecer valores éticos para nos 

protegermos de nós mesmos e desenvolver estratégias necessárias para essa proteção 

efetiva. Dessa maneira seremos capazes de participar plenamente da vida comum, 

deliberando e refletindo sobre o que é o bem de todos, possibilitando o que deve ser 

feito. 

E assim, compreendendo melhor a relação entre o homem e a natureza, é que 

conseguiremos perceber quão tamanha é nossa responsabilidade. Permitindo, dessa 

maneira uma reorganização dos ensinamentos visando o cuidado com a vida no presente 

e no futuro, dentro de uma perspectiva pedagógica que se estenda ao longo do processo 

de toda existência humana. Assim, a educação tem uma especial função na edificação 

de um mundo responsável por boas condições de habitabilidade e pela preservação de 

todas as espécies, inclusive a do próprio homem. É um novo humanismo que a 

educação deve ajudar a nascer, tendo como um componente ético e essencial à 



109 

 

responsabilidade, pois o sentimento de partilhar valores e um destino comuns constitui o 

fundamento de todo e qualquer projeto universal.  

Portanto, a educação, possibilitando a formação ética calcada na 

responsabilidade, desempenhará um papel bem concreto no cumprimento da tarefa 

universal de ajudar ao homem compreender a si mesmo, o mundo e o outro, com o 

objetivo de continuar existindo. É uma construção contínua da pessoa humana, do seu 

saber, das suas aptidões, da sua capacidade de discernir e agir, direcionando-a a 

desempenhar seu papel como cidadão com outra visão de futuro para o planeta e para 

humanidade. Uma visão voltada para organizar, cuidar e fazer nosso habitat através de 

valores, atitudes e comportamentos práticos calcados na responsabilidade. Como afirma 

BOFF (1999, p.27), “temos que reconstruir a casa humana comum – a Terra – para que 

nela todos possam caber”. 

Boff também chama atenção para o cuidado que para ele representa uma atitude 

de preocupação, de responsabilização com o outro, remetendo-se a Heidegger, como já 

foi explicitado antes, o cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano. 

Como também encontramos em Jonas ao falar da responsabilidade parental, em que os 

pais exercem sobre o filho, que sem o cuidado a criança não tem como sobreviver, 

desestrutura-se, perde o sentido e morre. Por isso, os pais possuem a responsabilidade 

primeira com a continuidade da espécie humana. Assim, se o homem não cuidar de tudo 

do que dele depende e do que ele necessita, acabará por prejudicar a si mesmo e destruir 

tudo a sua volta. Dessa maneira, o cuidado tem que estar presente na educação, não 

somente consigo mesmo ou com o outro, mas com tudo que está ao seu redor, fazendo 

parte da constituição do ser humano que se dá através de um desenvolvimento 

pedagógico contínuo do indivíduo. Somente podemos cuidar de algo ou alguém quando 

faz sentido para nós, quando a sua existência é importante e necessária para 

continuidade da espécie humana. Assim, o cuidado provoca preocupação, inquietação e 

responsabilidade, permitindo ao ser humano viver a experiência do valor, daquilo que 

tem importância e definitivamente conta. 

Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia 

com, auscultar lhes o ritmo e afinar-se com ele. A razão analítico-

instrumental abre caminho para a razão cordial, o espirit de finesse, o 

espírito de delicadeza, o sentimento profundo. A centralidade não é 

mais ocupada pelo logos razão, mas pelo pathos sentimento. (BOFF, 

1999, p.96) 
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Assim, a educação deve cuidar da formação de futuros cidadãos pautada na 

responsabilidade de construir novos hábitos e maneiras de se relacionar com a natureza 

durante o desenvolvimento da sua vida. Nesse sentido podemos apontar em Aristóteles, 

na Ética a Nicômaco, que para o homem alcançar a felicidade, ele tem a necessidade de 

uma educação moral correta e sadia, desde criança. No nosso caso seria alcançar não 

somente a felicidade do indivíduo, mas poderíamos dizer a felicidade da existência 

futura. E para isso é necessário que se defina o objetivo e a finalidade de cada uma de 

suas ações e de outro que encontrem atividades adequadas que os conduzirão a esse fim 

último. 

Aristóteles destaca que, ao educar os jovens, a alegria e a tristeza tem uma 

grande importância, pois que se saiba alegrar-se com aquilo com que se deve alegrar e 

detestar o que se deve detestar, isso faz parte da formação do homem. Com certeza, o 

que os homens preferem claramente é o que lhes causa prazer, ao passo que evitam tudo 

o que podem entristecê-los. Mas para Jonas, como já vimos, o medo de uma não 

existência futura, de uma não continuidade da espécie humana, pode impulsionar o 

homem buscar meios para alterar suas ações no presente, e justamente evitando não se 

entristecer com o fim da vida no planeta que poderá ou não acontecer, mas ao menos 

será uma preocupação e uma consequência a ser evitada. A educação deverá cultivar as 

ações voltadas para responsabilidade universal, pois o homem é o único ser a ter nas 

mãos a capacidade de se responsabilizar-se por si mesmo, pelo outro e pela natureza.  

A educação baseada na natureza humana promove ao mesmo tempo a disposição 

racional para produzir e para agir, sendo guiado para atingir seu fim último. Assim, a 

educação consiste em permitir, orientar que o homem realize, mediante uma série de 

ações, suas qualidades potenciais para promover a vida. A reorientação das ações 

direcionará a construção de uma formação ética que implicará na incorporação da 

responsabilidade como parte constitutiva do ser. Dessa maneira havendo uma 

transformação dos conhecimentos, os hábitos e ações humanas poderão alterar-se em 

prol do cuidado. O processo educacional deve assim orientar um processo de formação 

para regular condutas sociais que evitem efeitos negativos sobre a existência futura, 

criando habilidades para solucioná-los, promovendo um comportamento responsável 

com a natureza. 
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Assim, a educação promove uma mudança de atitudes associada à transformação 

dos conhecimentos teóricos e práticos. A responsabilidade jonasiana pode reorientar o 

conhecimento sob a perspectiva ética na direção do cuidar para existir, criando um 

objetivo universal, a continuidade da vida.  Renovando os princípios da educação para 

transformar suas orientações, estratégias e métodos. Dessa maneira o indivíduo 

compreenderá que a responsabilidade é consigo mesmo, com o outro e a natureza, e 

como um imperativo da humanidade continuar sua existência. Tratando-se de um 

processo de reconstrução social através de uma transformação na relação entre o homem 

e a natureza.  

É uma proposta pedagógica que irá incluir a responsabilidade para reorientar 

valores como qualidade de vida, identidades culturais e o sentido de existir, produzindo 

novas significações sociais, novas formas de subjetividade e de posicionamento diante 

do mundo. Nesse sentido, a educação converte-se num processo estratégico com o 

propósito de formar valores, habilidades e capacidades para que o homem possa se 

sentir responsável pelo mundo em que habita. É um desafio que se coloca à educação, o 

de formar o ser humano com espírito crítico e construtivo, levando-o a perceber e 

internalizar a complexidade, diversidade e potencialidades da natureza e a importância 

do cuidado. Esse é o papel da educação de formar o indivíduo ético, preocupado tanto 

com a geração presente como futura, apontando para o perigo que a humanidade poderá 

enfrentar se permitir a má utilização do poder tecnológico.  

A responsabilidade jonasiana, então possibilitará diferenciar o emprego correto 

ou incorreto das nossas ações. A presença do homem no mundo tinha sido um dado 

primeiro e inquestionável. Agora foi ela própria que se transformou em objeto de 

obrigação. Trata-se de um olhar para a coisa que exige a ação. A educação assim toma 

um lugar significativo no dever ser do objeto, torna-se uma na totalidade do ser. A 

responsabilidade, então abarcará o Ser total do objeto, todos os seus aspectos, desde a 

sua existência bruta até os seus interesses mais elevados. Assim, a educação vai buscar 

na produção de conhecimento o critério da totalidade, empenhando-se no exercício 

contínuo do aprendizado, possibilitando um futuro responsável e viável para as gerações 

vindouras através de uma responsabilidade coletiva.  

Portanto, para atingir o destino, que é o da existência futura, é necessário a 

educação proporcionar uma formação que direcione as ações humanas para o cuidado 
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com o outro e com o mundo, estabelecendo planos e metas. A responsabilidade da 

humanidade que aqui queremos alcançar é que haja continuidade da vida como em todo 

planeta, proporcionando boas condições de habitabilidade.  Por isso, a educação não é 

somente um agregado de conhecimentos, mas a condutora de uma formação calcada na 

responsabilidade, tornando o homem um ser autônomo, capaz de guiar-se por si mesmo, 

pois como podemos nos reportar a Kant, o homem não tem disposição para o mal, 

apenas lhe falta submeter a normas e princípios. “Uma boa educação é justamente a 

fonte de todo bem neste mundo” (KANT, 1999, p.23). Dessa maneira, os princípios que 

norteiam a ética da responsabilidade possibilitam pensar a viabilidade pedagógica da 

responsabilidade jonasiana como um exercício de um novo convívio na sociedade 

tecnológica, o que implica na efetivação da cidadania como forma ativa conectada ao 

respeito, a responsabilidade e ao cuidado com o outro e com a natureza. 
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IV 

A VIABILIDADE PEDAGÓGICA DO PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE 

 

Portanto, um “imperativo” pode emanar não apenas de uma vontade 

dominadora – por exemplo, de um Deus pessoal -, mas também de 

uma demanda imanente daquilo que é bom por si mesmo, que deve 

realizar-se. (JONAS, 2006, p.149) 

 

4.1 A FACTIBILIDADE DA RESPONSABILIDADE JONASIANA: PRINCÍPIO 

VIÁVEL PARA REPENSAR A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO E SUA 

RELAÇÃO COM O MUNDO  

De acordo com o que já foi explicitado sobre a responsabilidade jonasiana e sua 

relação com a educação, podemos afirmar que se torna factível a realização desse 

princípio na formação ética do indivíduo, servindo como princípio para conduta de uma 

nova relação entre o homem e a natureza. É preciso afirmar, conforme diz Jonas, que a 

ética deve existir porque os homens agem e a ética existe para ordenar suas ações e 

regular seu poder de agir. Principalmente nos tempos atuais, de mudanças globalizadas 

que atingem a todos que habitam nesse planeta. Por isso, é necessário que o cuidado 

com a existência esteja intrínseco à constituição de um ser humano, preocupado e 

responsável com o presente e futuro da humanidade e da natureza. 

Mas o que torna a responsabilidade um princípio factível? Ele é possível de ser 

realizado humanamente? Franz Hinkelammert nos traz o conceito de factibilidade 

fundamentado na ideia de que partindo do impossível se descobre o marco do possível. 

Assim, o possível é o resultado da submissão do impossível ao critério da factibilidade. 

Dentro desse contexto é possível imaginar a não existência da humanidade no futuro 

diante das ações destrutivas sobre a natureza. O impossível, que é o fim da humanidade, 

pode vir acontecer, pode tornar-se possível, o que torna a responsabilidade factível, pois 

o cuidado com o outro e a natureza pode ser realizado como prevenção, para que o mal 

maior não se efetive. “Então, teremos o seguinte resultado: concebe-se o impossível 

para, através da experiência e da análise da factibilidade, conhecer o possível” 

(HINKELAMMERT, 1988, p.17). 
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Hinkelammert sugere que, para imaginarmos uma melhor sociedade possível, é 

necessário partir da melhor sociedade concebível ou, como poderíamos dizer, para 

imaginarmos uma sociedade possível no futuro, é necessário partir de que haja essa 

sociedade. Todo possível existe em relação a uma plenitude impossível. Se algo não é 

coerente, não é factível nem agora e nem no futuro. Algo pode ser logicamente possível, 

como a existência futura da humanidade, mas não é factível atualmente. Contudo, pode 

se tornar possível, se houver mudanças no agir humano, pois se nos contentarmos com 

aquilo que já foi comprovado como factível, teríamos que nos curvar diante do poder da 

técnica, que trouxe riscos de variadas dimensões, alterando o equilíbrio natural do 

universo.  

Em relação ao agir humano, podemos buscar também em Aristóteles, em seu 

livro VI da Ética a Nicômaco, primeiro tratado de Ética da tradição filosófica ocidental, 

nos fala que a boa ação não pode existir sem uma combinação entre o intelecto e o 

caráter. Então, para que o agir do homem, em relação a ele mesmo e a natureza seja 

modificado, é preciso que um princípio o conduza possibilitando sua formação ética. 

Assim, aprenderá a cuidar da vida como todo, pois a boa ação é um fim ao qual visa o 

desejo. E, como afirma Aristóteles, nós não deliberamos sobre o passado porque não 

tem mais o que fazer e não temos escolhas. As consequências que a técnica produziu em 

nome do progresso, os resultados estamos colhendo hoje. Mas podemos deliberar sobre 

ações futuras, tendo em vista do que ocorreu. “A sabedoria prática deve, pois, ser uma 

capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito aos bens humanos” 

(ARISTÓTELES, 1979, p.145). 

Para deliberarmos sobre o futuro da humanidade é necessário que sejamos 

orientados, pelo princípio responsabilidade que poderá guiar na escolha dos melhores 

fins possíveis e dos meios mais apropriados para alcança-los, pois, segundo Aristóteles, 

para deliberarmos precisamos ser orientados pela sabedoria prática, que diz respeito à 

ação e versa sobre coisas humanas, definindo o que pode ser objeto de deliberação. 

Significa deliberar um bem que se possa alcançar pela ação. Assim, é característico dos 

homens dotados de sabedoria prática deliberar bem. Por isso, a importância da ética 

para Aristóteles, enquanto racionalidade prática, porque nos leva a tomar as decisões 

corretas e a avaliar o que nos traz a felicidade. Sendo assim, o objetivo no domínio do 

saber prático é de estabelecer sob que condições podemos agir da melhor forma 

possível, tendo em vista o nosso objetivo primordial: o futuro da humanidade. 
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No pensamento aristotélico também encontramos referência à concepção de que 

o saber técnico ou instrumental, por meio do qual o ser humano intervém na natureza, 

deve ser subordinado à decisão racional e ao saber prudencial. A sabedoria prática deve 

ser uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito ao homem e a 

natureza, guiando-o para uma formação calcada na responsabilidade para com a geração 

que virá.  É um princípio que pode ser ensinado desde a primeira infância, para que se 

torne uma conduta natural, uma norma intrínseca a constituição do indivíduo que poderá 

praticá-la e exerce-la efetivamente no seu cotidiano. Assim, a ação correta de um ponto 

de vista ético deve evitar os extremos, tanto excesso, quanto a falta, caracterizando-se 

pelo equilíbrio. Dessa maneira, Aristóteles tem na moderação a característica de um 

indivíduo equilibrado no sentido ético que podemos estender a natureza e ao futuro da 

humanidade. “A autossuficiência e a ação não implicam excesso, e podemos praticar 

atos nobres sem sermos donos da terra e do mar” (ARISTÓTELES, 1979, p.231). 

Se não tentarmos o impossível, jamais testaremos os limites do que é factível. As 

impossibilidades são experimentadas à medida que se perseguem fins, logo sem a 

perseguição de fins, não podem ocorrer impossibilidades conhecidas. Somente o 

conhecimento de tais impossibilidades permite falar do possível. Temos conhecimento 

que, segundo Jonas, a responsabilidade para com o futuro exige novos tipos e limites do 

agir. É uma situação nova, a impossibilidade de uma existência futura, mas se torna um 

critério possível buscar em nome da responsabilidade, uma nova espécie de humildade, 

não em decorrência da pequenez, mas em decorrência de fazer sobre o nosso poder de 

prever e o poder de conceder, a importância do valor e do julgar. É uma 

responsabilidade requerida por um futuro distante. Dessa maneira, a geração que virá, 

mesmo que não tenha pedido para existir, temos a responsabilidade de proporcionar a 

continuidade da vida. Não estaremos mais aqui para prestar contas e não terão como 

reivindicar o que foi feito e o que deixou de fazer. Por isso, nossa responsabilidade se 

torna ainda maior diante de tal missão. Estabelecendo um sistema que se fundamente no 

novo agir, sob a perspectiva de qual conhecimento deve representar o futuro no 

presente, pois a capacidade de ação de um novo tipo exigem novas regras da ética, que 

através da educação, regulará nosso agir, indicando-nos como uma estrela-guia aquilo 

que é o bem ou o permitido.     

A construção de níveis impossíveis que iluminam a formação de níveis 

possíveis, segundo Hinkelammert, não é apenas problemas dos dias atuais, mas esteve 
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presente em toda história humana. Como ele destaca o paraíso judeu ou o cosmos grego, 

que ao redor deles formaram sociedades reais, mesmo sem ter prova de que realmente 

existiram um dia. Mas, tem a ilusão que tenham existido algum dia ou que poderão 

existir alguma vez no futuro. É essa certeza que devemos conceber, de que a 

humanidade continuará existindo no futuro e também todas as outras formas de vida em 

mundo habitável. E que para isso devemos investir em um novo agir voltado para o 

cuidado. O futuro da humanidade só será possível se agirmos eticamente no presente. 

Por isso, o impossível é algo que também deve ser descoberto. Assim, as questões dos 

fins, do valor e da eficácia das normas da ação educativa, permitirão reconhecer a 

necessidade da continuidade da vida.  

Nesse sentido, Jonas define fim como aquilo ao qual uma coisa existe, e cuja 

produção ou conservação exigiu que algum processo ocorresse ou que alguma ação 

fosse empreendida. Ele então faz uma análise entre finalidade e valor. Partindo da 

indagação “para quê?” Tomando como exemplo, um martelo que existe para martelar, 

definindo assim uma ação sem julgar o seu valor. Mas no momento que posso preferir 

um estado natural sem martelo, a uma condição civilizada na qual se pregam pregos na 

parede, passo então de um mero reconhecimento de um fim imanente para julgar sobre 

sua utilidade para obtenção desse fim. Caracterizando-se, assim, em julgamentos de 

valor, no entendimento que tenho deles e não nos sentimentos que experimento por eles.  

Jonas quer demonstrar a partir desse conceito que a finalidade da humanidade é 

continuar existindo no futuro, não importando se ela mereça ou não, não nos cabe 

julgar, pois todos ou tudo tem direito à vida, assim como nós tivemos no presente.  

A luz do testemunho da vida (que nós, rebentos que nos tornamos 

capazes de compreender a nós mesmos, deveríamos ser os últimos a 

negar), afirmamos, portanto, que o fim, de modo geral, tem o seu 

domicílio na natureza. E podemos dizer algo mais quanto ao 

conteúdo: ao gerar a vida, a natureza manifesta pelo menos um 

determinado fim, exatamente a própria vida – o que talvez nada mais 

signifique do que a autonomização do “fim” como tal em fins 

definidos, perseguidos e fruídos igualmente de modo subjetivo. 

(JONAS, 2006, p.139)  

É preciso viver para poder conceber o fim, afirma Hinkelammert, pois viver é 

um projeto que tem condições materiais de possibilidade, mas que pode fracassar se não 

as conseguir. A decisão sobre os fins é decisão sobre a concretização do projeto de vida 

tanto do sujeito, como da humanidade. Assim, somente são factíveis aqueles fins que se 

integra em algum projeto de vida, ou seja, fins não compatíveis com a manutenção da 
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vida da própria humanidade, estão fora da factibilidade. Por isso a responsabilidade 

jonasiana que tem como seu primeiro imperativo que haja vida e que a humanidade 

deve existir no futuro, é um princípio factível que pode orientar uma formação ética do 

homem rumo a uma plena realização de sua condição humana. Hinkelammert ainda 

aponta para o fato de que, quando não tem no seu projeto de vida, mantê-la, decide-se 

pelo suicídio. E a humanidade, como defende Jonas, não tem direito a tal decisão. Por 

isso, renunciando ao suicídio, aparece um marco de factibilidade de fins que é dado por 

um projeto de vida. Assim, enquanto Hinkelammert refere-se ao sujeito singular, Jonas 

refere-se à humanidade como projeto de continuidade da vida.   

Assim, a responsabilidade como um princípio ético é uma projeção ideal que 

deve ser mediada através de metas factíveis. Frente à ameaça que nos tornamos para nós 

mesmos, pondo em risco não só a existência da espécie humana, mas da vida como 

todo. A viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana torna-se factível, possível 

de acontecer, pois atende as necessidades e perspectivas da atual sociedade e também da 

futura. Como afirma o próprio Jonas, a primeira coisa que podemos aprender de um Ser, 

na medida em que apresente finalidades, é que ele se encontra envolvido com algo, pelo 

menos consigo próprio. Assim, o Ser mostra na finalidade a sua razão de ser.    

Jonas se reporta aos fins escolhidos, que tem a ver com a esfera humana, em que 

a finalidade tem sentido como algo meu, uma criação do querer. Dessa maneira, toda 

finalidade que eu imponha a mim mesmo se transforma em valor na medida em que 

considero que valha a pena, independente que satisfaça ou não os meus desejos. O que 

vale apena não coincide exatamente com aquilo que vale a pena somente para mim. Já 

que para muitos conservar a potencialidades naturais para os que virão, não importa, 

pois não os vai atingir. Sendo assim, o que deveria valer a pena consiste em que o 

objeto do esforço seja bom, independente do meu julgamento. Tornando-se assim, fonte 

de dever e não de inclinação que somente será possível através do fundamento no Ser, 

que lhe permitirá enfrentar a vontade.  

Assim, a finalidade do princípio responsabilidade é que haja vida no futuro. E 

para atingir esse fim através da educação, torna-se necessário que o princípio jonasiano 

possa orientar um novo agir comprometido com o futuro. Já que a ética é uma ciência 

normativa que diz como devemos agir para realizar determinados fins. Em Aristóteles, 

no livro I da Ética a Nicômaco, ele se preocupa em estabelecer um princípio que sirva 
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para orientar a ação. Se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem 

realizável mediante a ação, ou seja, o bem que buscamos, que é a continuidade da vida 

no futuro próximo, é um bem alcançável pelo ser humano. Dessa maneira, a ética se 

mostra como uma ciência prática. A finalidade da ética, segundo Aristóteles deve ser 

algo que esteja ao alcance de qualquer um, procurando evitar a ilusão de buscar algo 

inatingível. 

Queremos mostrar, como Jonas se preocupa com o conceito de natureza em 

função da doutrina da finalidade e da ética, pois explicá-la e compreende-la não são as 

mesmas coisas. Jonas demonstra como a existência comprovada de fins na natureza, 

deve ser reconhecida no entendimento do seu conceito. Sabemos sobre fins daquilo de 

que temos consciência, ou seja, dos fins conscientes, cada um de nós tem apenas 

consciência dos seus próprios fins. Reconhecemos a existência de coisas mais ou menos 

conscientes, de uma gradação na representação das ideias. Assim, ao gerar a vida, a 

natureza manifesta pelo menos um determinado fim, exatamente a própria vida.  

Quando, a partir do homem, descemos pela árvore da vida animal, o 

princípio da continuidade exige que aceitemos uma gradação infinita, 

na qual certamente aquilo é “representável” desaparece em algum 

momento (presumivelmente ali onde ainda não há órgãos específicos 

de sentido), ao passo que aquilo que está ligado à sensibilidade talvez 

não desapareça nunca. (JONAS, 2006, p.138)      

Assim, como afirma Hinkelammert, o sujeito vivo é parte da natureza sobre a 

qual atua, perseguindo seus fins e encaminhando-se para eles, transforma a natureza e a 

si mesmo. Ele mostra como o homem sendo um ser natural vai construindo sua teia da 

vida, para atender suas necessidades. Por isso, ele aponta que é necessário aplicar um 

critério de satisfação das necessidades à escolha dos fins. Para o ser humano viver é 

preciso assegurar o básico, como alimentação, moradia, vestuário entre outros para que 

não falte no presente e nem a oferta no futuro. Por isso, a viabilidade pedagógica da 

responsabilidade como princípio norteador irá pressupor o ordenamento obrigatório dos 

fins a realizar, direcionando-os a manter a continuidade da vida. Se há necessidades, 

preferências ou gostos, estes não podem ser os critérios de orientação em relação aos 

fins. O critério básico só pode ser constituído pelas necessidades. 

Assim, independentemente dos gostos, a factibilidade se baseia no respeito ao 

marco da satisfação das necessidades. Reconhecendo as necessidades humanas no lugar 

da satisfação das preferências, conseguiremos poupar, conservar e preservar a natureza, 
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desenvolvendo uma relação de equilíbrio entre o que necessitamos e o que a natureza 

pode suportar globalmente. E como o próprio HINKELAMMERT (1988, p.267) diz: 

“Não há um sujeito humano, mas sim um conjunto de sujeitos humanos que, por suas 

inter-relações, formam a sociedade.” Toda ação humana é mundializada, atinge a todos 

que vivem nessa morada chamada Terra. Por isso, que devemos colocar como o Jonas, 

afirma o interesse coletivo, acima de tudo, não importando o que eu quero ou desejo, 

mas o bem maior que atenda a necessidade da humanidade, que é a continuidade da 

vida. É como Heidegger também demonstra, ao afirmar que a existência está sempre 

comprometida com o futuro, que o dirigir-se para o futuro, é se pro-jetar na direção de 

suas possibilidades que por sua vez, é favorecida pela consecução dos fins da ação 

presente.  

Devemos então submeter à escolha dos fins e projetos de vida de cada um em 

função de um objetivo maior, a existência futura. A luz das necessidades deve ser vista 

como possibilidade de viver, e a luz das preferências deve ser vista apenas como a 

possibilidade de viver em níveis diferentes, que podem ser melhores ou piores. Por isso, 

sob uma orientação pedagógica, visando à responsabilidade com a geração presente e 

futura, seremos capazes de decidir como agir, assumindo o destino do planeta, no que 

tange ao uso das potencialidades naturais, para que a vida em toda sua diversidade 

continue a existir.   

Assim, cabe à educação, a partir de uma visão planetária do mundo, reclamar 

para si o direito de possibilitar de maneira universal, princípios e valores que possam 

orientar eticamente a continuidade de uma sociedade para o futuro. O objetivo da 

educação somente pode ser derivado do objeto da vida. As ações humanas devem 

adequar-se não somente na relação entre os homens, mas principalmente na relação 

entre o homem e a natureza, orientada a um fim, a preservação da vida.  É nessa 

adequação a fins, que se baseia a possibilidade da permanência da vida sobre a terra, 

pois toda vida reivindica vida, até mesmo aquela que ainda não existe e que não faz 

reivindicações. É para Jonas, um direito a ser respeitado, pois a ética que ele propõe, se 

preocupa exatamente com o que ainda não existe, o princípio responsabilidade tem de 

ser independente tanto da ideia de um direito quanto da ideia de uma reciprocidade. 

No entanto, Jonas aponta a responsabilidade incondicional dos pais para com os 

filhos, como sendo o único comportamento altruísta fornecida pela natureza, à origem 
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genuína da ideia de responsabilidade. Aqui se encontra o arquétipo de todo agir 

responsável. Contudo, o dever para com as crianças não é o mesmo daquele para com as 

futuras gerações, pois o cuidado com a criança pertence ao agora, e com a humanidade 

pertence ao futuro. Assim, para justificar o dever de ter uma posteridade, e viabilizar 

pedagogicamente a responsabilidade, como um princípio que prepare a geração presente 

para o cuidado com a vida, é imprescindível leva em conta também sobre o modo de ser 

da futura humanidade. Por isso, se não permitirmos boas condições de habitabilidade, a 

geração futura pode vir até nos culpar por termos sidos os causadores iniciais dessas 

condições.  

Portanto, em decorrência do direito daqueles que virão, é preciso alteramos 

nossos hábitos, o nosso agir e a nossa relação com o meio que nos circunda, através de 

um processo formativo, que nos faça assumir para com a geração futura a 

responsabilidade por nossos atos. Devemos assim, mediado pelo princípio jonasiano, 

pensar em um processo formativo, que assuma a relevância tanto dos resultados quanto 

do próprio processo. Apesar de não termos consultados, como Jonas afirma, os desejos 

antecipados dos que virão, a humanidade deve existir, ou seja, o dever ser de uma 

humanidade verdadeira, pois é uma questão que transcende a nós e a eles. Trata-se, 

então de um dever que corresponde a um direito desses homens futuros de existirem de 

um modo que consideramos valioso. “Esse é então o primeiro dever para com o modo 

de ser dos descendentes, que só pode ser deduzido do dever de fazê-los existir” 

(JONAS, 2006, p.93). 

Referimos então a um princípio da totalidade que visa o bem comum, o da 

humanidade futura e consequentemente da natureza, pois quando maltratamos o mundo, 

estamos maltratando a nós mesmos. Por isso, que é possível através da educação 

proporcionar uma maneira de viver em equilíbrio com a natureza, permitindo boas 

condições para continuidade da vida na terra, sob a égide da responsabilidade. E como 

afirma Heidegger, quando se refere ao ser-aí, que sempre realiza tudo o que é e pode ser 

a partir do mundo fático que é o dele, o ser-aí está entregue à responsabilidade por si 

mesmo e por seu poder-ser enquanto ser-no-mundo. Assim, ao cuidar de si, o ser-aí está 

cuidando do mundo fático que é o dele, pois tudo o que ele é, ele já o é a partir de tal 

mundo fático e enquanto possibilidade desse mundo. Por isso, Heidegger toma a ética 

no seu sentido grego de morada, isto é, a ética como modo em que o ser humano realiza 

sua humanidade, alcançando, dessa maneira a autêntica humanidade à medida que nos 
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dispomos a ser o que constitutivamente já somos – o lugar, a abertura para a 

manifestação do Ser em todos os seres. “Em todo caso, em função de nosso princípio 

primeiro – que deve nos dizer por que os homens do futuro importam na medida em que 

nos mostra que “o homem” importa.” (JONAS, 2006, p.96) 

Sendo assim, não podemos transferir a nossa responsabilidade pela existência de 

uma humanidade futura para ela própria, pois somos responsáveis por nossas próprias 

ações e pelas consequências que delas surgem. Por isso, a primeira regra, segundo Jonas 

para o modo de ser, depende apenas do imperativo de existir, ou seja, do imperativo de 

que deva existir uma humanidade e que deve ser preservada, fazendo com que nós, que 

podemos ameaça-la, nos tornemos responsáveis por ela.  A educação, então deve 

conduzir uma formação ética, tendo a responsabilidade como princípio pedagógico, 

principalmente no que se refere ao cuidado com o nosso habitat e consequentemente 

com a preservação da vida. 

É papel da educação, pensar acerca do comportamento no mundo, de uma 

formação de uma consciência verdadeira, preparando o homem para se orientar no 

mundo sobre o que pode realizar, em benefício da sua própria existência e da 

continuidade da espécie humana. Assim, podemos dizer que a educação é a preparação 

contínua para a superação permanente do pensamento, do agir com o outro e a natureza. 

A responsabilidade deve ser tida como uma vontade universal, pois afinal de contas 

moramos na mesma nave e deve estar enraizada na nossa formação, como uma busca 

legítima.  O fato genérico é de que haja algo como um direito, como a possibilidade de 

uma existência futura e uma obrigação, de torna-la factível, ou seja, um ter direito a algo 

ou um dever, não surge do próprio argumento, como afirma Jonas, já se encontra nele 

pressuposto.  

É essa elucidação da responsabilidade que permite sua viabilidade pedagógica, 

capaz de fundamentar uma obrigatoriedade de valores voltados para a conservação da 

vida, pois como Jonas afirma, a natureza cultiva valores, uma vez que cultiva fins. 

Sendo assim, caminhamos para uma formação sábia e moderada, assumindo o ponto de 

vista de responsabilidade global, como agente responsável pelos próprios atos. Mesmo 

que os danos causados não tenham sido um ato mau e nem suas consequências tenham 

sido nem previstas e nem desejadas, devem ser reparados. Jonas tem o propósito de 

mostrar com isso, que a responsabilidade, em reparar um dano pode ser livre de toda 
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culpa, como a de um pai em relação ao filho. Contudo, isso não nos tira o dever de 

sentirmos responsáveis pelo objeto que reivindica meu agir, a humanidade futura. 

Portanto, podemos afirmar que a viabilidade pedagógica da responsabilidade 

jonasiana é factível, pois permite um novo olhar direcionado ao futuro da humanidade e 

da natureza, fundamentado numa ética que responde aos anseios da sociedade 

tecnológica. Por isso, é importante, que tenhamos consciência e que faça parte da nossa 

formação, pensar sobre o que vamos deixar para que a vida continue, agindo com 

responsabilidade. Assim, a educação tendo como direção norteadora a responsabilidade 

jonasiana, será capaz de compreender, eticamente como vem se desenvolvendo a 

relação entre o homem e a natureza, reorientando e desenvolvendo práticas que 

permitam ao indivíduo construir uma nova identidade que cuide do nosso habitat. “Isso 

significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-

humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de “fins em si” para além da esfera do 

humano e incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano.” (JONAS, 2006, 

p.41) 

Refletir, então sobre a viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana 

significa buscar e promover uma nova perspectiva sobre o cuidado, não somente com 

aqui e agora, com a geração presente, mas com a continuidade da vida, com a geração 

que virá e com uma morada que possibilite um viver digno. É uma educação 

transformadora e crítica, construída a partir de valores, princípios e significados para um 

novo agir que contribuirá para formação intrínseca de um indivíduo capaz de 

responsabilidade. Isso significa comprometimento com a promoção e provimento da 

produção e aquisição de conhecimentos e habilidades, em que a aprendizagem não fique 

somente retida na esfera individual, mas que promova a participação tanto individual 

como coletiva nas decisões que se referem ao futuro da humanidade.  

Assim, a possibilidade pedagógica da responsabilidade direcionada a um agir 

que pensa na geração que virá, torna-se um aspecto primordial para formar indivíduos 

capacitados que reconheçam as potencialidades e principalmente saiba utilizá-las de 

maneira hábil, eficaz e responsável, em favor do seu pertencimento enquanto cidadão, 

percebendo seu papel como um agente responsável dentro da sociedade atual. Dessa 

maneira, reconhecendo sua condição de cidadão e sua inter-relação com o mundo em 

que habita e o mundo que virá, perceberá esse processo de forma dependente e 
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recíproca. “Sob tais circunstâncias, o saber torna-se um dever prioritário, mais além de 

tudo o que anteriormente lhe era exigido, e o saber deve ter a mesma magnitude da 

dimensão causal do nosso agir” (JONAS, 2006, p.41).  

A responsabilidade deve se tornar uma parte essencial da educação na formação 

do indivíduo, promovendo a compreensão da existência e possibilitando a aquisição de 

conhecimentos, o sentido de valores, o interesse ativo e as ações necessárias para 

preservar a continuidade da vida, induzindo novas formas de conduta nos indivíduos e 

consequentemente na sociedade, tornando-a apta a agir com responsabilidade diante do 

outro e da natureza. A educação, assim estabelece um conjunto de elementos capazes de 

compor um processo pedagógico, através do qual o ser humano possa perceber, de 

forma nítida, reflexiva e crítica, a responsabilidade que possui pela existência como um 

todo, tanto no presente como no futuro. Assim, poderá preparar o indivíduo para o 

exercício pleno, responsável e consciente dos seus direitos de cidadão, em busca da 

melhoria da qualidade de vida e do futuro da espécie humana.   

Nesse sentido, a educação, calcada na responsabilidade jonasiana, implicará 

numa revolução do pensamento, uma mudança de mentalidade, uma transformação do 

conhecimento e práticas educativas, construindo uma nova maneira de agir que oriente a 

construção de uma relação equilibrada entre o homem e a natureza. Essa orientação 

ética deve ser internalizada, tornando parte constitutiva do indivíduo como cidadão. A 

responsabilidade, como princípio ético, se traduz num guia pedagógico para além da 

disposição para compreender e para se colocar no lugar do outro, reapropriando-se do 

conhecimento a partir do ser do mundo e do ser no mundo.  

Aprender o mundo dá-se por meio de conceitos e formações que constituem 

estratégias de poder para a apropriação de conhecer o mundo em que habita. Toda 

aprendizagem é apreensão e transformação do conhecimento a partir do saber que 

constitui o ser. A educação deve reconhecer que o ato de aprender o mundo parte do 

próprio ser, de cada sujeito, construído sobre a base de um possível consenso de 

sentidos e verdades, contemplando o mundo como potência e possibilidade.  Assim, a 

educação deve preparar as futuras gerações para novas mentalidades, que possam ser 

capazes de compreender as complexas inter-relações entre os processos objetivos e 

subjetivos, constituindo seus mundos de vida, gerando habilidades inovadoras tendo em 

vista o futuro da humanidade. Por isso, trata-se de uma educação que possibilitará a 
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construção de uma nova maneira de agir do homem diante do outro e da natureza, para 

um processo de emancipação, permitindo o surgimento de novas formas de 

reapropriação do mundo.  

Portanto, a educação, calcada no princípio responsabilidade, consiste em 

aprender um saber que integra o conhecimento do limite e o sentido da existência. 

Incorporando um processo de construção coletiva do saber, recodificando o seu agir e 

reconfigurando a relação homem e natureza. A responsabilidade jonasiana, abre assim 

um caminho infinito no qual se inscreve o ser sendo, pensando e atuando no mundo a 

partir do imperativo categórico de que haja vida. É a responsabilidade que, em primeiro 

lugar, está o dever ser do objeto e, em segundo, o dever agir do sujeito chamado a 

cuidar do objeto. Sendo assim, o verdadeiro objeto da responsabilidade é o êxito do 

empreendimento coletivo. “Objeto da responsabilidade é a res publica, a coisa pública, 

que em uma república é potencialmente a coisa de todos, mas só o é nos limites do 

cumprimento dos deveres gerais da cidadania” (JONAS, p.172). 

Sendo assim, a partir do momento que refletimos sobre a viabilidade pedagógica 

da responsabilidade jonasiana, percebemos o quanto é desejável compreendermos a 

concepção de homem como um todo para uma efetiva e possível vida futura na terra. O 

que implicará em funções de preservação e proteção, no seio da qual poderão exercer-se 

as funções de recuperação e de melhoramento, pois, segundo Jonas, o espírito da 

responsabilidade rejeita o veredicto prematuro da fatalidade por ter assumido o rumo da 

história.  Assim, a responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em 

relação ao outro ser e a natureza, tornando-se uma preocupação também com o futuro 

do planeta.  

Por meio de seus efeitos, ela nos revela que a natureza da ação 

humana foi modificada de facto, e que um objeto de ordem 

inteiramente nova, nada menos do que a biosfera inteira do planeta, 

acresceu-se àquilo pelo qual temos de ser responsáveis, pois sobre ela 

detemos poder. Um objeto de uma magnitude tão impressionante, 

diante da qual todos os antigos objetos da ação humana parecem 

minúsculos! A natureza como uma responsabilidade humana é 

seguramente um novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser 

pensada. (JONAS, 2006, p.39) 

Dessa maneira, a educação deve reivindicar integridade humana, o sentido da 

vida e o cuidado com o outro e o mundo que o cerca, o que implicará no 

estabelecimento de uma nova maneira do homem se relacionar com a natureza, 



125 

 

emergindo novas regras de conduta. A construção da responsabilidade pelo futuro da 

humanidade, somente poderá partir da formação contínua de valores e conceitos para 

um novo agir, abrindo assim uma perspectiva de que aprender é sempre aprender a 

conhecer. Sendo assim, se exige uma mudança de comportamento do indivíduo e da 

sociedade em conjunto, além da transformação do conhecimento e consequentemente 

das práticas tecnológicas.  

Contudo, reconhecer a ignorância, para Jonas, torna-se o outro lado da obrigação 

do saber, e com isso torna-se uma parte da ética que deve instruir o autocontrole, sobre 

o nosso excessivo poder. Uma ética que deve considerar a condição global da vida 

humana e o futuro distante, inclusive a existência da espécie. Por isso, hoje se exige 

uma nova concepção de direitos e deveres, para qual nenhuma ética antiga pode 

oferecer os princípios. Assim, a educação pode gerar novos saberes através de 

estratégias conceituais guiadas pelo princípio responsabilidade, renovando os princípios 

da educação e colocando novos desafios futuros para transformar a sociedade da técnica 

na sociedade da humanidade.  

Dessa maneira, o novo modo de agir humano deve ter como premissa, levar em 

consideração mais do que somente o interesse do homem, mas também a nossa 

obrigação que se estenderia para mais além. Jonas denomina o mais além, como 

natureza extra-humana, ou seja, a biosfera no todo e em suas partes que se tornaram um 

bem a nós confiados, capaz de nos impor algo como uma exigência moral, não somente 

por nossa própria causa, mas também em causa própria e por seu próprio direito. Por 

isso, a possibilidade pedagógica da responsabilidade se torna tão imprescindível para 

constituição de um novo agir frente à natureza e a própria espécie humana, pois 

devemos pensar a natureza como algo que devamos respeitar, uma vez, como afirma 

Jonas, que ela a reduziu à indiferença da necessidade, despindo-a de toda dignidade de 

fins. 

Na imagem que ele conserva de si mesmo – na representação 

programática que determina o seu Ser atual tão bem quanto o reflete – 

o homem atual é cada vez mais o produtor daquilo que ele produziu e 

o feitor daquilo que ele pode fazer; mais ainda, é o preparador daquilo 

que ele, em seguida, estará em condição de fazer. Mas quem é “ele”? 

Nem vocês nem eu: importam aqui o ator coletivo e o ato coletivo, 

não o ator individual e o ato individual; e o horizonte relevante da 

responsabilidade é fornecido muito mais pelo futuro indeterminado do 

que pelo espaço contemporâneo da ação. (JONAS, 2006, p.43-44) 
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Ao mesmo tempo, que somos produtores, também somos nossos próprios 

feitores, como afirma Jonas, porque não tivemos capacidade de medir as consequências 

do nosso poder. Contudo, podemos nos preparar, através de uma formação ética, para 

aquilo que temos condição de fazer, que é modificar o nosso agir, a maneira de se 

relacionar com o outro e a natureza, pois vivemos numa sociedade globalizada e o 

futuro que está em jogo é o da própria humanidade. Por isso se exige imperativos de 

outro tipo, já que a esfera do produzir invadiu o espaço do agir essencial, então a 

moralidade deve invadir a esfera do produzir e pode fazê-lo através da educação. 

Assim, a ideia de um mundo adequado à habitação humana deva continuar a 

existir no futuro, habitado por uma humanidade digna desse nome, como uma obrigação 

prática perante a posteridade de um futuro distante, e como princípio de decisão na ação 

presente através do processo educativo. O homem tornou-se então objeto de dever, o 

dever de conservar este mundo físico de modo que as condições para a presença humana 

permaneçam intactas. Para tanto, essa ideia deve ser internalizada na formação do 

indivíduo como um imperativo através da educação. Assim a responsabilidade pode 

impulsionar novas abordagens na maneira de agir, diante do outro e da natureza, 

buscando alternativas para que o futuro da humanidade seja uma possibilidade.  

Nesse sentido a responsabilidade implicará na formulação de novas estratégias 

conceituais para construção de uma nova ordem teórica, através do processo pedagógico 

voltado a formação ética do indivíduo. A abordagem pedagógica requer a elaboração de 

categorias conceituais, como homem, mundo, ciência e técnica, capazes de apreender 

processos concretos, intervindo na apreensão da realidade do cotidiano da humanidade. 

Trata-se, no entanto de um processo de reconstrução social através de uma 

transformação do conhecimento no que se refere à relação homem e natureza.  

A educação, sob a égide da responsabilidade jonasiana, deve incluir o cuidado 

com o outro e a natureza para que a humanidade futura seja possível, reorientando as 

formas de manejo produtivo da natureza. Orientando a reconstrução de conhecimentos, 

saberes e práticas, impulsionando novas estratégias conceituais, capazes de integrar os 

processos de vida. Nesse sentido, a educação converte-se num processo estratégico com 

o propósito de formar valores, habilidades e capacidades para orientar na alteração do 

agir humano visando à permanência da vida na terra. Auxiliando na formação de novos 
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atores sociais, capazes de conduzir a continuidade da vida na terra, a responsabilidade 

conjuga uma nova ética e um novo princípio de que haja vida.  

Assim, a educação exigirá novas orientações e práticas pedagógicas que 

incorporem novos paradigmas do conhecimento na formação do indivíduo, voltado para 

a conservação da vida tanto no presente, e principalmente para o futuro. A educação 

assim vai adquirindo um sentido estratégico no processo de transformação, na formação 

ética de um ser humano responsável pelo futuro dos que ainda virão. Uma formação que 

implicará num processo reflexivo de reorganização do conhecimento, de novos 

paradigmas conceituais e dos valores que animam a reconstrução do mundo, e da 

sociedade na constituição de novas capacidades para compreender e intervir na no 

mundo como parte constitutiva do ser.  

A viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana, implica educar para 

formar um pensamento crítico, criativo e responsável capaz de analisar as complexas 

relações entre o homem e a natureza, para atuar na sociedade com uma perspectiva 

globalizada voltada para o futuro. Esse princípio tem efeitos pedagógicos na construção 

de dois imperativos encarados como um dever para a sociedade atual. E como já vimos, 

segundo Jonas, em primeiro lugar temos o dever para com a existência da humanidade 

futura, e em segundo o dever em relação ao seu modo de ser. A responsabilidade, então 

traz consigo, a possibilidade de pensar uma formação educativa que implique na 

formação de saberes e responsabilidades que vão sendo modificados, a partir de uma 

nova visão de homem e natureza, valorizando a relação entre a teoria e a práxis 

fundamentando a reconstrução da realidade.  

Pois, antes que essa questão da implementação se imponha em termos 

práticos, a nova ética deve achar a sua teoria, na qual se fundamentem 

deveres e proibições, em suma, um sistema do “tu deves” e “tu não 

deves”. Ou seja, antes de se perguntar sobre que poderes 

representariam ou influenciariam o futuro, devemos nos perguntar 

sobre qual perspectiva ou qual conhecimento valorativo deve 

representar o futuro no presente. (JONAS, 2006, p.64) 

 Portanto, formar o ser humano com um espírito crítico e construtivo, é um 

grande desafio, pois perceber e internalizar uma nova ética pautada na responsabilidade 

por quem ainda não existe, não é tarefa fácil, mas é de importância vital para 

continuidade da vida no mundo em que habitamos. É uma perspectiva desse presente, 

levantar questões, preocupações que nunca foram postas antes no âmbito da escolha 
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prática, e de que nenhum princípio ético passado está à altura de respondê-las. Através 

da responsabilidade, podemos buscar a imagem do homem e do que hoje podemos fazer 

com ela, o que nunca pudemos fazer anteriormente. Assim, a responsabilidade como 

princípio ético, formativo deve existir porque os homens agem, e a ética existe para 

ordenar e regular seu poder de agir, exigindo novas regras de conduta. Por isso, 

devemos aprender a habitar como projeto transformador do meio e como um processo 

de apropriação ética das condições da existência futura e da habitabilidade do planeta, 

regido pela responsabilidade através da educação. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

Diante o exposto, foi pretendido mostrar que pode ser factível a viabilidade 

pedagógica do princípio da responsabilidade, pois a preocupação com a formação ética 

do ser humano é inerente à educação. A responsabilidade pelos que virão e pela 

natureza é um compromisso da geração presente diante da continuidade da vida. Para 

tanto a sociedade precisa estar ciente dos seus direitos e deveres para almejar o bem 

coletivo. Sendo assim, é através da educação que a natureza humana poderá ser 

aprimorada e os homens poderão agir segundo os mesmos princípios a fim de 

preservarem a sua própria espécie e o mundo em que habitam. É nessa direção que o 

pensamento jonasiano trouxe uma nova compreensão sobre a relação homem, natureza e 

técnica, com uma perspectiva de uma sociedade tecnológica que pode ser responsável 

pelo futuro do nosso planeta. 

Uma responsabilidade, que se fundamenta em dois grandes imperativos 

referentes à preocupação com a existência do ser humano, é um princípio que pode ser 

direcionado pedagogicamente tendo o homem como sustentáculo da responsabilidade 

por ele mesmo, pelo outro e pela natureza. Assim, tendo como base o respeito à vida 

enquanto orientação ética possibilitará a previsão de efeitos de seu próprio 

comportamento e a oportunidade de corrigi-los. Essa reorientação pedagógica 

promoverá uma nova forma de conduta, que poderá resultar na existência de uma 

geração futura. Por isso, é possível pensar a factibilidade pedagógica do conceito de 

responsabilidade jonasiano como princípio ético que seja intrínseco à conduta do agir 

humano, orientando-o e formando-o como um ser responsável pela existência da 

geração presente e futura tendo a vida como sustentáculo. Assim, como a educação 

exerce um papel decisivo para o desenvolvimento social e econômico, poderá formatar 

as bases efetivamente pedagógicas a partir do princípio responsabilidade, provocando 

mudanças e alterações na formação do indivíduo, tornando-o capaz de uma 

responsabilidade com o futuro. 

Já que a educação é um processo de aperfeiçoamento do homem, deve 

desenvolver uma estreita relação com o conjunto da vida humana, ou seja, uma conexão 

com outras práticas humanas, percebendo o homem na sua totalidade e não apenas 

como indivíduo isolado. Por isso, a vida humana tem que ser tratada eticamente, tanto 

no sentido moral e normativo, como também quanto às relações estabelecidas com o 



130 

 

outro e com o mundo ao seu redor. Por isso, a responsabilidade como pré-condição da 

moral, nos intima ser responsável pelo outro. Esse outro não é tido como algo melhor, 

mas como ele mesmo em seu próprio direito, graças a sua disposição para assumir uma 

nova conduta frente à existência da humanidade, livre de qualquer apropriação. Por isso, 

a responsabilidade pode estar potencialmente implícita na constituição do ser, sendo 

capaz de legitimar e validar a conservação e preservação da vida em todas as suas 

formas como garantia da sobrevivência de gerações futuras. 

Jonas afirma que o arquétipo de toda responsabilidade é aquela do homem pelo 

homem em que somos responsáveis por alguém e também somos responsabilidade de 

outros. Por isso, temos deveres com todo ser vivo, pois faz parte da existência humana o 

fato de que o homem seja originariamente capaz de responsabilidade. E diante da nossa 

leitura, a educação pode desenvolver essa capacidade ao longo de toda a vida, 

orientando o homem a conduzir, discernir e agir de maneira consciente em vista do seu 

destino e o da natureza, pois se faz necessário que o processo de educação ocupe cada 

vez mais espaço na vida das pessoas à medida que aumenta o papel que desempenha na 

dinâmica da sociedade atual. 

Diante dessa preocupação com o papel da educação diante dessa proposta ética, 

adotamos, como já foi explicitado, a ideia de princípio no sentido normativo segundo 

Lalande (1999, p.861) referindo-se a uma norma de ação a ser seguida pelo coletivo, a 

causa de ação evocadora, sobretudo, do que é primeiro em importância: a vida, não 

apenas na singularidade do ser humano mas em relação à sobrevivência da humanidade. 

Por isso, o tomamos como imprescindível para viabilização de uma formação 

normativa, ética e contínua do homem, direcionada a conservação e preservação do 

nosso habitat. 

Para tanto foi necessário compreendermos melhor sobre a luz do pensamento 

Heideggeriano, os conceitos de homem, natureza, técnica, e a relação entre eles, que 

possibilitou refletirmos sobre uma maneira diferenciada de nos relacionarmos uns com 

os outros e com a natureza. Heidegger, a partir da análise sobre a determinação do 

“mundo” como res extensa, os fundamentos dessa determinação ontológica e a 

discussão hermenêutica da ontologia cartesiana, proporcionou percebemos sobre a 

relação homem/natureza como base unitária ser-no-mundo, respondendo às questões 

sobre o homem como habitante da terra dotado de razão e sua relação com o mundo. A 
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partir da contribuição do pensamento heideggeriano foi possível perceber uma forma 

diferenciada de tratar a relação homem e natureza, de compreender como o homem deve 

cuidar da sua habitação e dos outros entes intramundanos, sendo elementos conceituais 

importantes para constituição de um novo agir.  Por isso, essa nova compreensão da 

natureza é concernida não apenas à permanência da terra, mas àquilo que esta será se 

sobreviver. Heidegger, assim, trata da relação homem e natureza como “eu estou 

habitando”, “eu estou morando”, como ser-no-mundo-junto-das-coisas.  

Assim, foi percebido que o cuidado é o cerne na constituição da essência do ser 

humano, pois segundo Heidegger, o cuidado é o desvelo, atenção, zelo, bom trato e 

preocupação. É o fundamento para qualquer interpretação do ser humano, quando ele 

sai de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude, voltando-se para si mesmo e 

descobrindo seu modo-de-ser-cuidado. Assim, compreender o cuidado é fundamental 

para o processo de internalização e formação de um indivíduo capaz de ser responsável 

pela existência. Por isso, foi necessário buscar os conceitos de homem, mundo e 

cuidado, para entender o percurso histórico da relação entre o homem e a natureza e 

compreender como o homem, foi modificando e adaptando suas atitudes no mundo em 

que vive. Tornou-se indispensável, também analisarmos o que constitui o homem como 

ser, o ser-aí ou ser-no-mundo, que é diferente do ser-dentro-do-mundo, como são as 

pedras e os utensílios, que não possuem essência ou natureza do mesmo modo como os 

outros entes possuem. Mas é a partir de ser-no-mundo que o homem constrói o seu 

modo de ser, a sua existência, a sua história, os seus valores e a responsabilidade 

perante a natureza e a ele mesmo. 

Nesse sentido, a responsabilidade é possível de acontecer e pode ser efetivada 

através da sua viabilidade pedagógica, devendo orientar a formação do indivíduo, como 

Heidegger estabelece, a partir de um ordenamento das concepções de mundo. Dessa 

maneira será possível compreender a multiplicidade desse fenômeno, tendo a ideia geral 

de mundo como constitutivo do ser dos homens, pois a compreensão de ser é algo que 

ocorre no homem, é uma propriedade do Ser, trazendo a luz à sua essência. Por isso, 

acreditamos que a educação pode ser capaz de traçar esse caminho de abertura do Ser 

para construção de uma responsabilidade futura. Assim, compreendendo essa totalidade 

de ser-no-mundo como fundamento e essência, o indivíduo poderá ter como finalidade a 

responsabilidade de si mesmo, indagando sobre a estrutura ontológica de mundo, do 

ente que sempre é, e da constituição do ser “em um mundo”, mostrando que estou junto, 



132 

 

moro junto, sou natureza e não como parte dela ou dentro dela indicando lugar no 

espaço. 

A responsabilidade é a garantia do possível futuro para humanidade, pois o que 

está em jogo é a vida. Por isso, a educação sob o viés da responsabilidade pode garantir 

as bases do aperfeiçoamento do homem, do seu empenho em viver e do mundo que o 

rodeia. É uma educação dirigida para o futuro, uma frente que orienta a nossa ação e 

que está sempre se deslocando para a formação contínua, uma constância na vida 

humana, permitindo que o homem viva plenamente no nosso mundo planetário. Assim, 

a educação deve ser entendida como uma tarefa constante que o homem deve realizar 

em todas as situações, permitindo a tomada de consciência da nossa responsabilidade 

pela existência futura como condição e obrigação. 

Contudo, foi de extrema importância também a reflexão sobre o temor que está 

presente tanto em Heidegger como em Jonas. O temor é visto como um malum que 

serve como impulso para pensar o quanto queremos um mundo para habitar. Heidegger 

apontou o temor como modo de disposição, considerando o que se teme e o caráter de 

ameaça da própria existência. Dessa maneira, o próprio temer se refere à possibilidade 

do temível ao se aproximar do ser-no-mundo. E pelo que o temor teme os perigos e o 

abandono a si mesmo a ameaça do ser. O temer para Heidegger pode-se estender a 

outros e também ter medo no lugar do outro. Assim, quando o ente percebe que o que 

está em jogo é o seu próprio ser, ele pode temer, abrindo-se aos perigos. Para 

Heidegger, estar em perigo é a ameaça do ser e estar junto às suas ocupações. Esse 

temor tratado por Heidegger se assemelha a Heurística do medo jonasiano, ao tratar de 

um temor capaz de nos motivarmos a transformar o nosso agir como um dever, visando 

às gerações vindouras. 

Sendo assim o medo como primeira obrigação da responsabilidade pode 

alavancar a sociedade globalizada modificando seu agir diante do futuro. Desse modo, a 

heurística do medo, para Jonas, serve de motivo para um novo princípio que funcionará 

como uma prescrição prática. Isso poderá direcionar os indivíduos através da educação 

a refletir e agir de maneira diferente dando importância primeira à profecia da desgraça 

do que à profecia da salvação. Assim os motivará a pensar na continuidade da vida, 

nunca arriscando um tudo ou nada. Por isso a existência do homem, segundo Jonas é 

uma prioridade e precisa ser mantida, garantindo a continuação da existência. E pode 
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ser factível, através da educação que abrirá novas possibilidades produzindo alterações e 

mudanças na formação do indivíduo perante a preservação da vida.  

Assim, a partir do momento em que o Ser-aí se direciona a conhecer, a perceber 

e a conservar, ele consegue adquirir uma nova posição ontológica no tocante ao mundo, 

assumindo a direção do ser-no-mundo. Trata-se, no entanto de apresentar o existir do 

homem como sendo de imediato e fundamentalmente um existir no mundo, 

estabelecendo assim uma relação entre o ser-homem e o mundo, como uma unidade 

fundamental. Isso significa, como Jonas aponta, procurar não somente o bem humano, 

mas também o bem das coisas extra-humanas, pensando na natureza como algo que 

devamos respeitar, tornando-se uma ideia universal. O homem tem o dever de proteger 

a sua morada e conservar este mundo físico de modo que as condições para o 

desenvolvimento da vida permaneçam intactas.   

Heidegger então mostrou como são importantes os modos como nos 

relacionamos com a natureza como também com a possibilidade de aprendizagem no 

que tange à habitação através do cuidado. Esse reaprender, como se relacionar com o 

outro e com a natureza, é possível a partir de um fio condutor que pode ser realizado 

partindo do princípio responsabilidade jonasiano através da educação como ação que 

preserva a vida. Essa é a tarefa da educação, formar indivíduos capazes de se sentir 

responsáveis pelas suas ações no presente que implicará na possibilidade ou não de 

continuidade da existência. Assim, partindo da concepção de natureza heideggeriana, 

foi possível compreender a natureza como um todo através da interação e da 

interdependência entre todos os seres, inclusive o homem, que também é natureza, 

constituindo parte da cadeia da vida. 

Nesse sentido, o pensamento heideggeriano nos permitiu refletir sobre os 

conceitos de homem, mundo e cuidado com a vida, esclarecendo aspectos importantes 

na relação intrínseca entre esses três conceitos, contribuindo como alicerce para 

mudança do comportamento humano na atual sociedade, através de uma formação 

fundamentada na responsabilidade. A preocupação de Jonas nos direciona a conhecer e 

respeitar os limites da natureza, buscando um equilíbrio no consumo de uma população 

crescente. Essa problemática é interdisciplinar, segundo Jonas, abrangendo várias áreas 

do conhecimento, tornando-se assim factível trabalhar na formação do indivíduo de 

maneira intrínseca por todas as ciências. A começar pelos cursos de licenciaturas, que 
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poderão formar professores capazes de trabalhar com uma formação fundamentada na 

responsabilidade pelo outro e pela natureza. Assim, pensar na existência presente e 

futura da humanidade é uma prioridade vital. Por isso deve se tornar objeto de estudo de 

todos os campos da ciência, pois perpassa pela educação e formação de cada indivíduo, 

que partindo de um princípio adequado ao novo tipo de agir humano, possa exercer uma 

responsabilidade global diante da vida sobre a terra. 

Assim, o futuro da espécie humana implica no futuro de toda biosfera do 

planeta, pois a natureza é nossa genitora e também o sustentáculo de toda a vida 

presente. Portanto, devemos fidelidade à totalidade de sua criação, ou seja, a 

responsabilidade para com todos os seres vivos, em que o homem deve incluir como 

prioritário tanto a sua existência como também a permanência da natureza inclusive 

como condição sine qua non do seu futuro enquanto espécie. A responsabilidade, então 

como coloca Jonas, é uma função do poder e do saber que envolve o melhor Ser 

possível dos homens. A melhor constituição de um indivíduo deve ser a mais duradoura 

e a virtude a garantia dessa durabilidade. Dessa maneira o cidadão virtuoso cultivará as 

suas melhores capacidades para o bem coletivo e preservação da vida, pois o que 

homem fizer de bom agora refletirá em um bom futuro, o saber agir com 

responsabilidade nos tempos atuais acarretará a existência ou não da humanidade. 

Assim, a responsabilidade pelos que virão deve constituir uma norma natural de conduta 

que pode ser inserida através do desenvolvimento educacional de cada indivíduo, 

possibilitando perceber o sentimento de responsabilidade pelo outro e pela natureza. 

Jonas também nos mostrou como o dever surge diante do ameaçador agir 

humano e do perigo para a continuidade da vida.  Mas é diante desse temor que o dever 

busca o surgimento de uma ética de emergência, da preservação e da proteção, visando 

à existência da humanidade em um ambiente satisfatório, mantendo aberto o horizonte 

de possibilidade voltado para um futuro ameaçado. Por isso, o agir deve ser universal, 

pois a vida deve ser almejada por todos, devendo respeitar o direito do outro. Como 

temos o direito à felicidade, a geração que virá também deve ter o direito de existir no 

futuro e, para que isso ocorra, devo alterar minhas ações no presente, pois o direito e o 

valor são reconhecidos de bom grado no que é comum a todos. 

Assim, trata-se de caminhar na direção tanto de um estado futuro da natureza 

como da sociedade que dela depende para existir. Dessa maneira, sua realização, na 
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medida do dever ser, poderá se tornar objeto da responsabilidade humana em prol do 

todo já existente e do ainda por vir. Para tanto, Jonas defende que é necessário o 

planejamento e a preparação de estados da humanidade. Essa preparação é a missão da 

educação que através da responsabilidade poderá formar homens preocupados em 

preservar a vida no presente e no futuro. É uma ação do cuidado que vimos tanto em 

Heidegger como em Jonas que também está inserida na ação da educação, pois envolve 

o cuidado com a vida, com a formação, a aprendizagem e o desenvolvimento do 

indivíduo que irá refletir no tipo de sociedade que almejamos. Por isso tem o dever, o 

compromisso com a recuperação, restauração e preservação da vida. É a essência da 

ação educativa e o desenvolvimento da vida que leva a um processo de promoção do 

desenvolvimento de um indivíduo ético, pois está inscrita na ética da vida, alterando o 

estado, mudando de uma condição para outra, realizando possibilidades e produzindo 

alterações através da formação. Assim a educação calcada no princípio responsabilidade 

será capaz de desenvolver as potencialidades da vida, compondo um sujeito singular 

com qualidades éticas. 

Trouxemos também a contribuição do pensamento de Hinkelammert ao tratar da 

factibilidade da responsabilidade jonasiana, pois é um princípio possível de realizar-se e 

implementar-se a partir da alteração do nosso agir no presente, através de uma formação 

pedagógica, para que o futuro da humanidade venha a existir. Quando falamos em 

factibilidade, não se trata apenas de impossibilidades lógicas, mas humanas. O fato da 

existência futura da humanidade não ser factível no momento não inviabiliza a 

possibilidade de poder vir a ser, depende somente da responsabilidade do homem com 

sua própria existência. Assim, para almejar uma sociedade possível, é necessário partir 

da melhor sociedade concebível para manter a vida no futuro, pois se algo não é 

coerente não é factível nem agora e nem no futuro.  

Em Aristóteles, também buscamos algumas contribuições para sobre a ação 

humana. Em que somente é possível deliberarmos, se formos orientados pela sabedoria 

prática, que diz respeito à ação e versa sobre coisas humanas, definindo o que pode ser 

objeto de deliberação. Assim, é característico dos homens dotados de sabedoria prática 

deliberar bem. Por isso, a importância da ética para Aristóteles, enquanto racionalidade 

prática consiste em nos levar a tomar as decisões corretas e a avaliar o que nos traz a 

felicidade. Para nós, hoje na sociedade da técnica, é necessário estabelecer as condições 
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possíveis para agir com responsabilidade, tendo em vista o nosso objetivo primordial: o 

futuro da humanidade. 

Tomamos conhecimento a partir de Jonas que a responsabilidade para com o 

futuro exige novos tipos e limites do agir, pois a impossibilidade de uma não existência 

futura, se torna um critério fundamental para buscar uma responsabilidade, em 

decorrência de fazer sobre o nosso poder de prever e o poder de conceder, a importância 

do valor e do julgar. É uma responsabilidade requerida por um futuro distante. Por isso, 

nossa responsabilidade se torna ainda maior diante de tal missão. Estabelecendo um 

sistema que se fundamente no novo agir, sob a perspectiva de qual conhecimento deve 

representar o futuro no presente, pois a capacidade de ação de um novo tipo exigem 

novas regras da ética, que através da educação, regulará nosso agir, indicando-nos como 

uma estrela-guia aquilo que é o bem ou o permitido. 

Portanto, podemos compreender que a responsabilidade como um princípio ético 

é uma projeção ideal que deve ser mediada através de metas factíveis. A viabilidade 

pedagógica da responsabilidade jonasiana torna-se factível, possível de acontecer, pois 

atende as necessidades e perspectivas da atual sociedade e também da futura. Como 

afirma o próprio Jonas, a primeira coisa que podemos aprender de um Ser, na medida 

em que apresente finalidades, é que ele se encontra envolvido com algo, pelo menos 

consigo próprio. Assim, toda finalidade que eu imponha a mim mesmo, se transforma 

em valor na medida em que considero que valha a pena, independente que satisfaça ou 

não os meus desejos, pois o que deveria valer a pena consiste em que o objeto do 

esforço seja bom, independente do meu julgamento. A responsabilidade, como princípio 

ético, se traduz num guia pedagógico para além da disposição para compreender e para 

se colocar no lugar do outro, reapropriando-se do conhecimento a partir do ser do 

mundo e do ser no mundo.  

Dessa maneira, então vislumbrando o princípio da responsabilidade como fio 

condutor para formação do indivíduo, a educação poderá promover um aprender e um 

saber que integra o conhecimento do limite e o sentido da existência, incorporando um 

processo de construção coletiva do saber, recodificando o seu agir e reconfigurando a 

relação homem e natureza. A responsabilidade jonasiana abriu assim um caminho 

infinito no qual se inscreve o ser sendo, pensando e atuando no mundo a partir do 

imperativo categórico de que haja vida. Sendo assim, a partir do momento que 
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refletimos sobre a viabilidade pedagógica da responsabilidade jonasiana, percebemos o 

quanto foi importante compreendermos a concepção de homem, mundo, ciência e 

técnica como um todo, para uma efetiva e possível vida futura na terra. Tratou-se, no 

entanto de uma singela contribuição para tornar factível a vida futura na terra, tendo a 

responsabilidade como princípio normativo, para a conduta de um novo agir da 

humanidade através de um processo formativo, contínuo e ético de um homem capaz de 

cuidar dele mesmo, do outro, da natureza e do futuro. 
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