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RESUMO 
 

 

Trata-se de um estudo teórico vinculado à linha de pesquisa Cultura e Processos 

Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás dedicado a reconstruir concepções acerca do tema 

natureza-cuidado-ética, numa abordagem expositiva das ideias de Martin Heidegger 

(2002) e Hans Jonas (2004-2006), em vista aos fundamentos filosóficos para uma 

metodologia de educação ambiental. A fundamentação teórica da pesquisa seguiu o 

fluxo do círculo hermenêutico constitutivo do método fenomenológico heideggeriano, 

expresso na obra Ser e Tempo. A base da reflexão é a relação homem-natureza, seu 

sentido atual e a verificação se o “cuidado” (Sorge) pode servir de crítica à nossa 

civilização e também como princípio inspirador de convivencialidade com a natureza a 

partir da descrição das tensões e das fertilidades nas relações entre cuidado, civilização 

e a convivência com a natureza. Se a técnica/tecnologia assumem um novo sentido ético 

por causa da centralidade que agora ocupam, poder-se-á chegar a uma situação de 

irreversibilidade para a natureza e a vida humana, havendo necessidade de que o 

comportamento humano se torne objeto de dever. A realização deste estudo possibilitou 

concluir que a necessidade da ética será exponencialmente maior quanto maiores forem 

os poderes do agir humano que esta deverá regular. Somente uma ética fundada na vida, 

na manutenção e na custódia da existência pode ter um sentido efetivo. Isso indica que o 

cuidar assuma a centralidade original e forneça um lúmen à procedência do seu valor e 

do seu sentido para a vida. O cuidado deve constituir a raiz da ética, pois possui sua 

base na capacidade do humano transcender a situação concreta da vontade orientada 

para si, para tomar decisões e viver voltado para o bem estar comum estando sua 

dimensão formativa no entendimento da responsabilidade no cuidado reconhecido como 

obrigação em relação a outro ser vivo quando existe uma ameaça à vulnerabilidade da 

vida.  
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