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Este texto é fruto do silêncio que marca a brancura da 

página antes da impressão dos primeiros caracteres, e 

volta a ele depois do último, uma vez que qualquer palavra 

é proveniente dele e nele encontra a sua realização. A 

imensidão do silêncio rodeia qualquer escrito, qualquer 

assunto, qualquer existência humana, deixando-lhe 

justamente a possibilidade do seu encaminhamento ao 

longo de uma margem sem princípio nem fim. Escrever 

sobre o silêncio, permitindo que o próprio se deixe penetrar 

pelo silêncio, embora com os sentidos despertos para o 

rumorejar do mundo sem desconhecer a presunção, 

embora feliz do propósito. Ao escrever sobre o silêncio, 

assumindo o paradoxo, sonhei, em vão, ligar as frases num 

tecido de silêncio. Ficou-me o espanto de ter escrito tantas 

palavras, tantas páginas. Agora começa a vigilância 

perante as ambiguidades sempre possíveis do silêncio, o 

sentimento de que, para ter o prazer de ficar calado ou de 

gozar a tranquilidade de um lugar, não é necessário ficar 

reduzido ao silêncio. Se a palavra não é livre, o silêncio 

também não o é mais. A alegria do mundo decorre da 

possibilidade de escolher sempre. Mas o silêncio tem 

sempre a última palavra.  

David Le Breton 
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RESUMO 

Esta dissertação apresenta uma abordagem transdisciplinar que perpassa por um diálogo 

entre perspectivas orientais e ocidentais. Elege a Filosofia Vedanta, uma filosofia 

ortodoxa indiana, como ponte para este encontro cultural, ao debruçar-se no entendimento 

de conceitos como o Silêncio e o Ser para pensar a relação humano e natureza. O trabalho 

é acompanhado por motivações como a busca por utopia e esperança em Educação 

Ambiental, que uma e outra vez, retornam às reflexões ao longo do texto para o constante 

pensar acerca da condição humana. Parte da pergunta de pesquisa: “que possibilidades a 

hermenêutica do silêncio, elaborada a partir do diálogo oriente-ocidente, podem ser 

produtoras de uma Educação Ambiental Integral ?”, para assim investigar os 

fundamentos da Educação Ambiental. O estudo começa por refletir acerca dos modos de 

ser ocidental e os indícios de um paradigma ocidental que sinalizam inúmeras crises, 

como a crise de sentido. Desponta daí a emergência do diálogo de saberes e do encontro 

com saberes orientais que, refletem buscas epistemológicas e ontológicas no próprio 

campo da Educação Ambiental. Considerando o estudo da linguagem, a reflexão imbui-

se de uma hermenêutica do silêncio, que aponta diferentes significados para o silêncio 

oriental e ocidental, assumindo o silêncio oriental da meditação como uma busca por 

sentido de ser que fortalece aspectos como o Aprender a Ser e o Aprender a Viver. Para 

isto, o pensamento complexo de Edgar Morin costuma fomentar as reflexões, como sobre 

o aspecto ético e autoético que aqui são tratados. A partir da interação de conhecimentos 

que se dá a partir do encontro oriental e ocidental, anuncia-se uma Educação Ambiental 

que se pretende Integral, ao assumir a multidimensionalidade da vida humana como 

necessária no pensar e agir socioambiental, integrando aspectos sapiens e demens, e 

outras dicotomias enraizadas no paradigma ocidental, como sujeito/objeto e 

matéria/espírito. Para pensar a integralidade da busca do sentido de ser, são elencados 

aspectos como o autoconhecimento, o tempo e a espiritualidade.  Esses termos 

desdobram-se a partir de suas reflexões com o campo em Educação Ambiental, apontando 

um sentido de não dualidade para pensar a relação humano e natureza. O sentido não dual 

convoca a um pensar e agir éticos sob a premissa da solidariedade e de reintegração 

planetária, no reconhecimento do Outro como uma extensão do eu, seja este outro, um 

humano ou não humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Ética. Filosofia Vedanta. Ser. Silêncio 

Transdisciplinaridade. 
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RESUMEN 

Esta tesis presenta un enfoque transdisciplinario a través de un diálogo entre las perspectivas de 

Oriente y Occidente. Escoge a la filosofía Vedanta, una filosofía ortodoxa de la India, como un 

puente para este encuentro cultural al comprender conceptos tales como el silencio y el Ser, para 

pensar la relación humano naturaleza. Este trabajo es motivado por la búsqueda de una utopía y 

una esperanza en la Educación Ambiental, que una y otra vez, retoma las reflexiones al largo del 

texto para pensar constantemente la condición humana. Se parte de la pregunta de investigación: 

"¿Qué posibilidades la hermenéutica del silencio, elaborada a partir del diálogo oriente-occidente, 

pueden ser productoras de una Educación Ambiental Integral?” de tal manera investigar los 

fundamentos de la educación ambiental. El estudio comienza con una reflexión sobre las formas 

de ser occidental y la evidencia un paradigma occidental que señalan innumerables crisis, como 

la crisis de sentido. Por eso la importancia del dialogo de saberes y del encuentro de saberes 

orientales, reflejan búsquedas epistemológicas y ontológicas en el campo de la educación 

ambiental. Teniendo en cuenta el estudio del lenguaje, la reflexión aborda una hermenéutica del 

silencio, que considera diferentes significados para el silencio oriental y el occidental, asumiendo 

el silencio oriental de la meditación como una búsqueda por el sentido del ser que fortalece 

aspectos como el Aprender a Ser y el Aprender a Vivir.  Para lo anterior, el pensamiento complejo 

de Edgar Morin fomenta reflexiones sobre el aspecto ético y auto-ético que aquí son desarrollados.  

A partir de la interacción de conocimientos entre lo oriental y lo occidental, se anuncia una 

Educación Ambiental que pretende ser Integral, al asumir la multidimensionalidad de la vida 

humana como necesaria para pensar y actuar socio-ambientalmente, integrando aspectos sapiens 

y demens, y otras dicotomías enraizadas en el paradigma occidental, como sujeto/objeto y 

materia/espíritu. Para pensar la integralidad de la búsqueda del Sentido del Ser, son enumerados 

aspectos como el autoconocimiento, el tiempo y la espiritualidad. Estos términos se desarrollan a 

partir de reflexiones con el campo de la Educación Ambiental, muestran un sentido de no dualidad 

para pensar la relación humano y la naturaleza. El sentido no dual invita a un pensar y un actuar 

éticos, bajo la premisa de la solidaridad y la reintegración planetaria, en el reconocimiento del 

otro como una extensión de mí, es este otro, un ser humano o no humano. 

PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental. Ética. La filosofía Vedanta. Ser. Silencio. 

Transdisciplinaridad. 
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CONSTRUINDO A PESQUISA 
 

 Os termos tempo, utopia e esperança estão como o ponto de partida para pensar o 

lugar de fala do pesquisador, apresentando sua trajetória para encaminhar sobre o campo 

e os fundamentos da Educação Ambiental. A Transdisciplinaridade e Complexidade 

surgem para orientar um modo de ser do trabalho que se pretende transpor nas dicotomias 

enraizadas do conhecimento. Ao final desta parte anterior aos capítulos propriamente 

ditos, será apresentada a pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia e a 

apresentação de como a dissertação está estruturada.  

 

i)  Trajetos e memória no enraizamento do ser  

 

“Tempo é criança jogando e brincando. Reinado de criança. ” 

Heráclito  

“A palavra tempo tem dupla etimologia. Ela possivelmente é 

derivada de cortar, da mesma família de templo, átomo; ou de 

tencionar, estirar, que diz exatamente o contrário. ” 

Michel Serres 

“Construir sua história de vida é construir um terceiro tempo 

pessoal articulando de forma singular vestígios, lugares e datas no 

decurso da vida social e cósmica. ” 

Gaston Pineau 

O tempo é e foi pensado por muitos filósofos ao longo das histórias das 

sociedades, tema que uma e outra vez recorre habitualmente a ser investigado. Alguns o 

consideram como linear e possível de quantificar, outros o veem como estando em 

separado da realidade, sendo real apenas no âmbito do imaginário. Heráclito de Éfeso 

(535 a.C. – 475 a.C.), na epígrafe acima, vê o lúdico do fazer e desfazer no devir do fluxo 

contínuo da vida. Outros pensadores e filósofos, perseguem chronos1 (tempo) na 

percepção subjetiva da interioridade de cada um ou na relação espacial, como por 

exemplo as mudanças das estações e os distintos períodos de plantio e colheita. Todavia, 

                                                           
1 Para os antigos gregos, o tempo possuía duas possibilidades linguísticas distintas. A primeira delas 

chronos, sendo a mais conhecida, pois se parece com a acepção de tempo sequencial que temos na 

atualidade. A outra, Kairós, que simbolizava o melhor instante no presente, referindo-se assim a um tempo 

qualitativo, enquanto chronos era quantitativo.  



12 
 

o tempo ainda continua a ser uma interrogação cultural, simbólica, científica, mística, 

poética e de outras tantas dimensões do ser2. 

Como trazer à tona, na dança linear do tempo, todas as idades do si3? O recém-

nascido carrega o caminho da maturidade ainda por ser percorrido, gravado nas 

informações de seus genes. Por sua vez, o idoso carrega a carga afetiva, a memória e a 

experiência dos estágios de uma vida já desenvolvida, seja biológica ou socialmente. 

Tanto a criança, como o adulto e o idoso participam da brincadeira com a criança do 

tempo, como é dito no referendado fragmento de Heráclito. 

Assim temos todas as idades em uma só, circunscritas nas possibilidades daquela 

que agora estamos vivendo neste tempo. A respeito deste tema, o contemporâneo 

pensador francês Edgar Morin (1921 -) fala de “paradoxo de idades”, pois carregamos, 

sem perceber, através da multiplicidade sucessiva de idades, todas as idades. 

A despeito do tempo que muda o corpo e o espírito, a identidade do Eu através 

das idades impede a percepção das profundas descontinuidades que operam em 

cada um ao longo dos anos e décadas [...] Haveria quase uma mudança de pessoa 

quando vemos a que ponto os adultos e os velhos, esquecendo que foram jovens, 

consideram a juventude como uma subespécie particular; da mesma forma, os 

jovens sabendo que envelhecerão, consideram os velhos como membros de uma 

espécie senil por natureza (MORIN, 2012a,  p.85). 

Edgar Morin descreve, no tomo primeiro de O Método, que todo sistema físico é 

um ser do tempo, no tempo. Ademais, para o referido autor, o “tempo sistêmico não é 

unicamente aquele que vai do nascimento à dispersão, é também o da evolução”. Mais 

adiante, o autor expõe sobre o caráter aberto e fechado do tempo, sendo uno e duplo 

simultaneamente. Pois há o tempo sequencial que é irreversível, mas há também o tempo 

circular como que a “morder a própria cola” (MORIN, 1977, p.202).   

 Ainda sobre as idades, resgato o conhecimento de outro tempo, já passado e 

sequencial, mas que aqui volta-se para o diálogo contemporâneo, fazendo-se assim tempo 

circular, o que teria dito Confúcio (551-479 a.C.) a respeito do tema. Este foi um eminente 

                                                           
2 A palavra ser irá aparecer ao longo do texto com o propósito de conectar com a ideia de ser em existência, 

ou seja a produção subjetiva dos sujeitos em abertura, não estando pois, encerrado em um fechamento do 

ser. Quando da aparição de Ser, com letra inicial maiúscula, busca-se uma ideia de comunhão dos seres 

individualizados que se encontram numa “totalidade retroagindo recursivamente sobre si mesmo enquanto 

totalidade, ao mesmo tempo, produtos-produtores da produção-de-si”(MORIN, 2005a, p.264) . 
3 Para Edgar Morin (2005a, p.263), “o si não é um em-si, se-bastando-a-si-mesmo, (...) não há si sem 

abertura, mas a ideia de si é profundamente ligada a um processo produtor (recursivo), e é uma ideia que 

deve ser colocada em constelação com as ideias de autonomia, de ser, de existência, de individualildade. 
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pensador chinês que viveu em uma época de aguda crise cultural e política. Em os 

Analectos, registra que levou uma existência voltada ao aprender e em lapidar a si mesmo. 

Aos quinze anos, orientei meu coração para aprender. Aos trinta, eu plantei meus 

pés firmemente no chão. Aos quarenta não mais sofria de perplexidades. Aos 

cinquenta, eu conhecia a vontade do céu. Aos sessenta, meu ouvido estava 

sintonizado. Aos setenta, sigo as indicações do meu próprio coração, porque o 

que eu mais desejo não mais excede as fronteiras da justiça. (CONFÚCIO, 2000, 

p.7) 

Há neste ponto, no presente projeto de dissertação, a história de um sujeito em 

particular, pesquisador na esfera acadêmica, atravessada por uma multidimensionalidade 

de muitas outras histórias. Seja, pois, a esfera familiar, os amigos, antepassados, os 

imaginários, os sonhos, as dificuldades, os trabalhos, buscas, viagens, erros e acertos. 

Todas estas dimensões acabam por transpassar os estudos que aqui se propõem. 

Difícil seria não se deixar ser, através daquilo que já se foi e o vir-a-ser que se 

constrói neste momento, através da expressão do trabalho intelectual que aqui se projeta 

e sinaliza intenção. As diferentes idades experienciadas no intercruzamento com os outros 

no jogo temporal e da vida. 

O paradoxo das idades remete de novo para o problema do uno e do múltiplo, da 

unidade da multiplicidade e da multiplicidade da unidade. Poderá falar-se 

somente de unidade quando associamos em nós vários componentes e várias 

identidades? Uma multiplicidade de instâncias e uma pluralidade de seres que 

formam a nossa identidade polimorfa?  (FORTIN, 2005, p.172) 

A identidade polimorfa passa por conceber as dualidades inscritas na unidade. 

Como perceber, por exemplo, além da idade fisiológica, a idade do espírito. As inúmeras 

dualidades como assinala Robin Fortin (2005), baseado em seus estudos sobre Edgar 

Morin. A dualidade da herança biológica e cultural; a dualidade do consciente e 

inconsciente; coração e razão; do pensamento uno e plural; dualidade dos papéis na vida; 

a dualidade sujeito e objeto; a dualidade de si a si.  Pois como realizar a dupla natureza 

do ser sujeito que se torna o próprio objeto e vice-versa?  

A nossa concepção do ser humano e a nossa concepção da racionalidade, como 

se vê, são ambas insuficientes. A racionalidade não é soberana, é uma instância 

entre outras, e ela própria é inseparável das pulsões e de afetividade. A 

afetividade é o que faz comunicar o sapiens e o demens, o que os levanta um 

contra o outro, a instância que ao mesmo tempo os une e os opõe, os liga e os 

separa (FORTIN, 2005, p.179).  

Ainda acrescentaria a dualidade do ser individual frente ao conhecimento do 

cosmos e sua infinitude. Pois estamos aqui, indivíduos pequenos, diminutos frente ao 

tamanho do planeta Terra, menores ainda quando comparados às imagens advindas dos 

novos conhecimentos científicos sobre a grandiosidade da galáxia e de sistemas, e outras 
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imagens nem sequer ainda captadas pela tecnologia atual.  Pequenez e grandiosidade ao 

mesmo tempo operam no cenário complexo da vida. 

Em nossa pequenez diante do mundo, estamos unidos pela casa comum do planeta 

Terra. Em nossa grandiosidade como espécie, desenvolvemos uma inumerável 

capacidade de técnicas e conhecimentos, ao mesmo passo que aprofundamos barbáries, 

guerras e egocentrismos. 

O ser humano tem-se mostrado assim - capaz de guerras, de paz, mentiras e 

esperança, todos elementos ao mesmo tempo.  Mas estaríamos nós destinados a este 

insistente definhamento dos sentidos solidários do ser, ou então, contra a correnteza do 

rio, contrário ao que se vê no espetáculo do mundo, embrenharemos por outro caminho 

distinto deste atual e pleitearemos uma metamorfose do espírito humano?  

Fritjof Capra (1939 -) alerta sobre uma crise de dimensões intelectuais, morais e 

espirituais de escala e premência sem precedentes em toda a história da humanidade 

(CAPRA, 2006).  Nessa crise está o homem4, sem ao certo conhecer-se. Com frequência, 

um amigo próximo repete a pergunta – o que é o ser humano? E descubro que esta era 

uma pergunta também feita por Immanuel Kant já no século XVIII e que continua a ecoar 

buscas em diferentes campos do conhecimento, onde outros pensadores também repetem 

a mesma pergunta. Ou ainda mais anteriormente, com os antigos gregos que propunham 

a necessidade do conhecimento sobre a natureza humana. 

Tenho a idade atual de 29 anos, e já adentramos dezessete anos do século XXI da 

presente era, tal qual como é contabilizada no Ocidente, e continuo a mesma pergunta de 

Kant, dos gregos e do meu amigo e de muitos outros: afinal, o que é o ser humano?   Os 

paradoxos das idades (Morin), no encontro das idades individuais, as idades societárias, 

da espécie e planetária, nos impulsiona hoje pela busca da vida e pela mesma pergunta de 

Kant. A busca do ser humano, a busca do ser natureza e a relação entre humanidade e 

natureza. Somos a própria natureza, ou já estamos deveras apartados dela para nos 

considerarmos como tal? Há uma separação nisso tudo? Convém o regenerar desse 

entendimento de unidade entre humanidade e natureza?  

 No cenário deste encontro de idades, a humana e a planetária, apresenta-nos uma 

crise, e como remonta Fritjof Capra, essa crise é multidimensional, que é uma crise 

                                                           
4 Quando na utilização da palavra homem ao longo do texto, estarei fazendo referência à espécie humana, 

compreendendo mulheres e homens. 
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também ambiental. Diferentes dimensões da vida humana assim são atingidas, como as 

esferas emocional, física, psicológica, material, social, política, relacional, etc. Então, 

encurralados entre as demandas econômicas, comprimidos nas tarefas do Ter, não temos 

tempo para Ser. A vida externa sobressai à vida interna, a dimensão material sobressai à 

dimensão espiritual. Sobre esta oposição entre Ser e Ter, a pesquisadora Thais de Oliveira 

Nabaes (2015), no âmbito da Educação Ambiental, brilhantemente expõe que: 

A sobreposição do Ter em relação ao Ser tem transparecido nas relações 

ambientais, onde a força dominadora – traduzida em poderio político, econômico 

ou tecnológico – desconsidera os princípios de convivência, harmonia e 

equilíbrio necessários à promoção da vida. As desigualdades aumentam, as 

relações se deterioram, a ética é desconsiderada, a exploração se dá em vários 

níveis, tanto do homem sobre a natureza como do homem pelo homem 

(NABAES, 2015, p.23).  

 Resume-se em viver uma existência ao longo das idades de um ser individual, 

sem o labor do encontro daquilo que sugere vida, ou seja, nas interações, a arte, o 

autoconhecimento, a construção coletiva pautada por sentidos éticos de 

corresponsabilidade e solidariedade. Ao contrário disto, costumamos sacrificar a 

vitalidade de nossas breves existências pela conquista dos ganhos materiais, por vezes em 

discrepância com a saúde comum, humana e planetária. Mas o que de fato somos e para 

onde estamos nos direcionando, seja individualmente, seja como espécie e planeta? 

As incertezas dos tempos atuais nos angustiam. A globalização5 é bela por um 

lado, mas por muitos outros é cruel porque individualiza o humano, desumanizando-o e 

homogeneizando as individualidades. Um exemplo desta beleza é a aproximação das 

comunicações entre os povos que proporcionou o mundo globalizado. Por outro lado, 

temos o exemplo do enfraquecimento dos sentidos fraternos e solidários, porque a 

globalização incentivou a aposta na competitividade. Com isso, o medo torna-se uma 

constante, e nos trancafia na busca pelo ter para nos afirmarmos um perante o outro, seja 

este outro também um humano, um animal não humano ou a natureza.  

Apesar do medo dominante de nosso tempo contemporâneo, há quem diga que as 

idades terrestre e humana estão convergindo para um momento de metamorfose, e esta 

metamorfose está em germinação.  O pensador francês Edgar Morin, estimula com a 

pergunta: “Rumo ao abismo?” – em livro de mesmo nome. Para ele há esperança no devir 

                                                           
5 O termo globalização deve ser concebido não apenas de maneira tecnoeconômica, mas também como uma 

relação complexa entre o global e as particularidades locais que aí se acham englobadas: os componentes 

da globalização são elementos e momentos de um grande circuito recursivo no qual cada um é, ao mesmo 

tempo, causa e efeito, produtor e produto (MORIN, 2005c, p.162). 



16 
 

ético humano por uma transformação. Pois ou adentraremos mais no poço da barbárie ou 

nos deslocamos para um outro momento de civilização. Assim o mesmo processo traz a 

ameaça e a promessa ao mesmo tempo. Tempo que, novamente, se apresenta na 

discussão, mas agora, diante da crise planetária, este tempo nos parece deveras curto e 

instiga pela urgência de novas escolhas – quiçá pautadas mais pelo sentido de Ser e não 

pelo Ter. 

Muitos são aqueles que nas mais variadas áreas buscam alternativas diferentes 

daquelas que vigoram como sendo normais na sociedade globalizante do capital. Fogem 

da “normose” de uma sociedade doentia, expressão utilizada pelo psicólogo e educador 

Pierre Weil (1924-2008).  Isto está ocorrendo através de diferentes práticas, como o 

deslocamento do próprio paradigma científico; está na retomada de agriculturas 

tradicionais orgânicas e vitalizantes; está em estilos de vida que tentam burlar a lógica 

mercadológica convencional da “efetividade por mera efetividade” (NICOLESCU, 1999) 

e produção. São aqueles sujeitos que querem reintroduzir a afetividade no seio das 

relações para mudar a história, ou ainda se preocupam com a mudança da relação dos 

tempos internos humanos com os macro-tempos sistêmicos das espécies, do planeta e 

mais além. 

Há uma nova história sendo contada. Essa história é sobre o universo vivo. Nós 

falhamos em entender que o universo é vivo. E a melhor maneira de entendermos 

tal noção é a partir de uma história; dessa maneira poderemos entender que a 

história do universo é também a nossa própria. (CONLON in HATHAWAY & 

BOFF, 2012, p.344) 

De certa forma, minha trajetória de vida até aqui desenrola-se por uma busca de 

entendimento do Ser, do ser humano, sobre a condição humana e planetária, que anseia 

pelo entendimento e fortalecimento das redes complexas da vida. Por isto relaciono minha 

própria história com a história cósmica, como sendo também parte deste todo, recebendo 

influências de cada parcela, influenciando a outros simultaneamente. 

Hathaway & Boff (2012) em O Tao da Libertação expõem que precisamos nos 

abrir para a voz da natureza, o que nos inclui, porque a somos também. Para isto 

precisamos fazer com que a cosmologia se torne algo vivo, experimentando esta história 

em nossos “corações, sangue e ossos”. Pois, não é suficiente apenas refletir sobre a 

história em nossas mentes; precisamos viver a história para realmente entendermos que 

somos parte dela e que ela é parte de nós. Porque não temos significado fora da história 

cósmica. (HATHAWAY & BOFF, 2012, p.345) 
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  Para isto, neste momento, brevemente relatarei um pouco sobre minha própria 

história. Ou seja, os percursos de vida, amparados na memória e no tempo para a 

elaboração do lugar de onde se fala o eu-pesquisador6.  

O tempo é vivido como memória, e por isso memória e identidade adensam o 

lugar. A memória é a experiência vivida que o significa, definindo-o enquanto 

tal. Não é à toa que pensar em lugar é mais fácil recuando no tempo: lugar de 

nascimento, lugar de lembranças, lugar de saudade, lugar de memória, lugar de 

identidade. Ele parece mais conectado a uma tradição, a uma experiência 

profunda de entrelaçamento com a terra (MARANDOLA JR., 2004, p.229). 

Sou filho de pai e mãe oriundos do período de grande êxodo rural7 no Brasil. Meu 

pai, com cerca de 15 anos, vivendo nos anos de 1960 em zona rural, após ter perdido o 

braço esquerdo em um acidente com maquinário de moer trigo, vai para a cidade de 

Canguçu-RS para estudar. Depois continua seu percurso de estudos em Pelotas-RS e, 

mais tarde ainda, cursa faculdade de Direito em Rio Grande, estabelecendo-se nesta 

cidade, na qual eu venho a nascer no final dos anos de 1980. Um de seus ensinamentos 

para comigo é o anseio pelo aspecto místico da vida e sobre o livre-arbítrio do homem. 

Minha mãe segue caminho parecido, pois é natural de zona rural do interior na 

cidade de Piratini-RS; aos seus dois anos de idade, vai para Pelotas-RS e, pouco depois 

em torno dos cinco anos, para Rio Grande. Ela acompanhava seus pais que não viam mais 

como manterem-se na vida campesina, e entendiam a cidade como lugar de trabalho e 

estudo para os filhos. Ela, por algum tempo, trabalha em uma APAE da cidade de Rio 

Grande, trabalho através do qual ensinou-me sobre as depressões do ser humano, 

patologias, dificuldades mentais e emocionais. Um dos seus grandes ensinamentos para 

comigo é sobre a disciplina, o respeito e a ousadia de ser quem se é, mesmo que a 

sociedade dite o contrário por meio de suas modas. 

Cresci no bairro Getúlio Vargas, bairro portuário e periférico da cidade de Rio 

Grande. É um bairro conhecido pela criminalidade, pelo agito social e pelo encontro de 

diferentes grupos, etnias, nacionalidades, credos, raças. Acompanhei, desde pequeno, 

meus avós maternos que estabeleceram um mercado e ferragem neste bairro citado. Por 

                                                           
6 Utilizo a expressão “eu-pesquisador” a partir de expressão também usada por Eduardo Marandola Jr. 

(2014) em livro Qual o lugar do espaço? 
7 Na história do Brasil, houve diferentes picos de grande migração de populações de uma região a outra. 

No passado recente, entre os anos de 1960 e 1980 houve o maior índice de êxodo de populações rurais que 

migraram a centros urbanos. Cerca de 13 milhões de pessoas saíram do campo. Dentre os motivos estão a 

dificuldade de manutenção da atividade agrária do pequeno agricultor devido à intensa mecanização da 

agricultura e ao oferecimento de atrativos de indústrias e a oferta de emprego em pequenas e médias 

cidades. 
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vezes trabalhei ali em um misto de curiosidade e gosto. Lidaram com muitas pessoas, 

muitas vezes trabalhando de domingo a domingo ininterruptamente para crescer e 

atravessar os altos e baixos da economia brasileira naquele período dos anos de 1970 e 

1980.   

Apesar de dificuldade financeira e grande esforço de meus pais, fui colocado em 

colégio de prestígio na cidade, um colégio Marista e particular. Entre todos os alunos dos 

turnos da manhã e da tarde, por muitos anos eu fui o único daquele bairro que estudara 

em um colégio que atendia predominantemente aqueles da elite financeira e política. 

Cresci lidando com estas distâncias e oposições, como a do bairro pobre e do centro 

elitista; o ensino público e privado; aparências materiais e realidades sociais. 

Com 16 anos, fiz intercâmbio para a República Tcheca, país do leste europeu que 

fez parte da União Soviética. Foi como crescer três anos em um. Fui hospedado por uma 

família tcheca, aprendi o idioma estudando em um colégio local e na convivência com a 

comunidade local.  Lidei com a história antiga da Europa, o sofrimento do povo tcheco 

com os períodos de orientação nazista e comunista. Impregnei-me com discernimento de 

uma visão de mundo que preconizava mais a localidade, o ambiente rural e o trabalho 

artesanal, principalmente o trabalho com vidro e cristal. Eles questionavam muito a 

ciência, a política e principalmente as religiões. Costumam falar do cristianismo como 

uma invenção europeia, que as nações pobres das américas agora consumiam através do 

mercado da fé. Seus questionamentos também me atravessam como ser humano e se 

somam às minhas próprias questões. 

Quando volto, em 2004, para Rio Grande, finalizo o Ensino Médio e entro no 

curso de Administração. Não sentia afinidade com o curso, apesar de aprender 

muitíssimo, principalmente sobre a economia, seus mecanismos, ciclos de crise e 

estrutura. As disciplinas em que sentia mais entusiasmo eram as sociológicas e filosóficas. 

Resolvo também cursar paralelamente o curso de Letras Português e Inglês neste 

período. Então, as literaturas mundiais surgem como fundamental na expansão dos meus 

horizontes de entendimento sobre a vida, extrapolando sua capacidade de refletir o mundo 

e o ser humano. Exerço, concomitantemente ao curso de Letras, também a experiência 

com tradução na Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

No final de 2012, reencontro Raizza Lopes, companheira, amiga e amante da vida 

com a qual divido sonhos, trabalho e perspectivas. Digo reencontrar, porque de fato mais 
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tarde viemos a descobrir que já nos conhecíamos desde seu aniversário de 2 anos de idade, 

no qual estive presente por intermédio de uma vizinha que na época auxiliava a me cuidar 

enquanto meus pais trabalhavam. Eu tinha 5 anos e compareci em seu aniversário de 2 

anos, estando o fato registrado em fotos, resultando em uma curiosa e feliz coincidência 

do tempo. Sua principal influência e ensinamento para comigo, diz respeito à 

competência, autonomia, entrega, espontaneidade e carinho na manutenção da vida 

cotidiana. 

Entre os anos de 2009 e 2011 estreito laços com o Sítio Talismã8 e as pessoas que 

o compunham. Sítio este que me acolheu na busca por criar e ser livremente. Entrei em 

contato com conhecimentos de Agricultura Orgânica, Permacultura, Biodinâmica, 

Teosofia e Educação Ambiental. O sítio dispunha de um acervo literário imenso sobre 

Educação Ambiental, Artes, conhecimentos Orientais e outros.  Além do acervo a céu 

aberto, enraizado em cada árvore que contava uma técnica, uma história ou uma 

simbologia mítica. Conhecimentos práticos que ecoavam em teorias, assim como teorias 

que se concretizavam na prática.  

Neste período do Sítio Talismã, entusiasmei-me no aprendizado de 

conhecimentos orientais. Busquei uma formação de professor de Yoga através da 

International Sivananda Yoga Vedanta Centre, em Santa Catarina, Brasil. Após a 

formação, servi a esta organização e tive o privilégio de conviver um curto período com 

Swami Premananda, a quem devo muito por sua paciência no ensino e compartilhamento 

de informações sobre Yoga e Vedanta .  

Em 2013, passei um período de dois meses na Índia, para aprofundamento da 

Filosofia Vedanta e conhecimento direto em lugares seculares ou milenares e 

considerados sagrados pela tradição daquele país. Estive um mês no sul da Índia, na 

cidade de Madurai em um ashram9 Sivananda10, e um mês no norte do país, 

acompanhando diferentes grupos e festividades como o khumba mela11. 

                                                           
8 Sítio Talismã, atual Sítio Talismã da Serra, em Três Coroas-RS, é um sítio agroecológico que se localizava 

na BR 392 km 37,5, entre as cidades de Rio Grande e Pelotas. Trabalho único na região, coordenado por 

Tomás Castell e Cleusa Peralta. Mais informações: http://sitiotalisma.wordpress.com/ ou 

http://www.sitiotalismadaserra.com/ 
9 Palavra em sânscrito que designa habitação coletiva, utilizada para referir-se a comunidades iogues que 

vivem sob determinadas disciplinas, normalmente sendo em locais mais afastados de centros urbanos. 
10 Nome de respeitada organização iogue da Índia, que ao longo do século XX espalhou-se por outros países 

do mundo. Leva o nome de sua principal inspiração, o mestre Swami Sivananda (1887-1963). 
11 Nome de um festival religioso do hinduísmo, que acontece a cada 3 anos em 4 diferentes cidades, uma 

por vez. Sendo que a cada 12 anos, acontece o grande Khumba Mela, quando é considerado como um 

http://sitiotalisma.wordpress.com/
http://www.sitiotalismadaserra.com/
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Desde 2011 exerço o trabalho de professor de Yoga em paralelo com outras 

atividades que direcionei em minha vida. Tenho alguns poucos alunos, pois a ideia não é 

uma divulgação massiva, mas atender com disciplina e atenção aqueles que chegam. 

Além das aulas regulares, com alunos que pagam mensalmente um determinado valor 

monetário pelas aulas, ofereço gratuitamente duas atividades semanais de Yoga que 

atendem a diferentes públicos.  

Uma das atividades é na Universidade Federal do Rio Grande, às terças-feiras, 

onde costuma-se privilegiar mais o aspecto da prática física e respiratória do Yoga, 

conhecida como Hatha Yoga. A maioria dos participantes são alunos e funcionários da 

própria universidade, bem como pessoas de bairros periféricos próximos. A outra 

atividade é às sextas-feiras em minha casa, onde coordeno um trabalho que compreende 

prática de silêncio, práticas devocionais, leituras e reflexões sobre textos da filosofia 

Vedanta. Neste grupo frequentam pessoas de diferentes idades, credos e doutrinas que 

encontram nesta prática uma ressonância com seu anseio por respeito e aprofundamento 

em suas buscas por autoconhecimento. O amigo que cito anteriormente e que 

corriqueiramente faz a pergunta kantiana – o que é o ser humano? -  frequenta esta 

atividade, a qual denominamos Satsang12.  

Compreendo as atividades teórico-práticas de Yoga e Vedanta como um 

mecanismo para a minha própria manifestação como ser humano e auto-observação. 

Neste processo compartilho com outros disparando o dispositivo de outras buscas que se 

dão a partir dos trabalhos individuais, mas que ao mesmo tempo se somam coletivas nos 

grupos de trabalho referidos. É como uma microintervenção em pequena escala, mas que 

ao longo dos anos tem evidenciado transformações interessantes. 

Já havia antes alimentado o interesse sobre Educação Ambiental, quando do 

período de atividade no Sítio Talismã. Então, em 2014, encontro a receptividade do 

Professor Dr. Humberto Calloni que me recebe como aluno especial13 em sua disciplina 

sobre Complexidade, no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. Após 

                                                           
período propício a práticas espirituais de acordo com a astrologia védica. No ano de 2013, o último grande 

festival de Khumba Mela, passaram pelo festival ao longo dos 55 dias de realização, cerca de 100 milhões 

de pessoas de acordo com site do evento http://kumbhmelaallahabad.gov.in  
12 Sat pode ser entendido como conhecimento e Sanga como reunião. Então Satsang refere-se a grupos que 

se reúnem tendo por motivo o estudo e autoconhecimento. 
13 Aluno especial é uma modalidade de estudo ofertada no PPGEA – FURG que possibilita ao estudante 

cursar uma determinada disciplina sem ser Mestrando ou Doutorando. 

http://kumbhmelaallahabad.gov.in/
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prestar a seleção para o Mestrado, entro efetivamente em 2015 e durante os dois anos 

seguintes então exerço este trabalho. 

Retomar a trajetória de vida para entender-se pesquisador é como entender-se no 

sentido do desenho hologramático, como no princípio hologramático de Morin, onde a 

parte representa o todo e o todo a parte. Os processos formativos estão em constante 

evolução na vida, e o período do Mestrado em Educação Ambiental na FURG é um 

momento ímpar destes, onde através das disciplinas, as leituras, os  professores, eventos, 

grupo de pesquisa e convívio, e aprendizagem com colegas, tive o privilégio de 

problematizar acerca de questões que foram pertinentes não só a este trabalho, mas a 

minha vida e a de outros que se dedicaram a questionar sobre questões ambientais e 

humanas. 

A formação ao longo da vida é então produto de transações complexas entre 

pólos materiais, sociais e orgânicos, alternando momentos formais, racionais, 

nítidos, distintos, com momentos experienciais, sensíveis mas opacos, confusos. 

Estas transações formativas são permanentes, significando que elas se 

desenrolam tanto a cada instante como ao longo da vida. Dar-lhes nomes supõe 

encontrar uma fórmula bastante complexa para juntá-los, ao mesmo tempo, em 

sua instantaneidade e em sua permanência. Invocando a rapidez e a 

hipercomplexidade ... (PINEAU, 2003, p.162).   

 Durante o período do Mestrado (2015 -2017), não só a teoria estudada através das 

obras e dos autores foi crucial para as reflexões que se derem, mas como os movimentos 

que o mundo deu neste tempo. Uma retomada de pensamentos conservadores no Brasil e 

no mundo Ocidental do capitalismo globalizante, que alimentam um desumanismo 

generalizado, fortalecem os ódios entre classes sociais, etnias e credos. Parece que no 

tempo cronológico do Mestrado, o mundo retorna a um tempo das trevas, distanciando-

se de uma utopia solidária humana. Com isto, mais do que nunca, o presente trabalho, 

convoca a uma ética desafiadora, a ética da religação planetária.    

ii) Utopia14 e esperança no pensar e agir em Educação Ambiental 

 

“Se a modernidade é definida como fé 

incondicional no progresso, na tecnologia, na 

ciência, no desenvolvimento econômico, então 

esta modernidade está morta. ” 

Edgar Morin 

“A utopia gerada pela esperança não 

percorre a totalidade do tempo, mas aquela 

                                                           
14 No ano de 2016 fez 500 anos do livro Utopia, criação de Thomas Morus, escritor inglês (1480-1535). 
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obscuridade muito próxima do presente que 

invoca o futuro para o seu descobrimento. ” 

Umberto Galimberti 

O devir-esperança a que Ernst Bloch (1885 - 1977) fazia referência, em muito 

corrobora com o meu imaginário do que vem a ser a utopia. Para o autor alemão, a utopia 

concreta, aparece como um sonho diurno, onde o ser humano desperto projeta o futuro 

possível de concretização, ou como ele chama de os “pequenos sonhos de olhos abertos”. 

O homem antecipa no imaginário o estado almejado para transpor suas dificuldades e 

assim trabalhar no real com as possibilidades que se tem para chegar a este lugar. 

Foi Bloch quem empreendeu esta completa reconceituação da utopia, inserindo-

a no mundo da realidade, porque nela está manifesta a possibilidade dos homens; 

e quando essa utopia expressa a possibilidade objetivo-real porque parte daquela 

análise das circunstâncias presentes que se faz de tal modo aguda e perspicaz 

que a lente do detetive descubra no real de hoje também a possibilidade para o 

amanhã, então esta utopia é concreta (ALBARNOZ, 1985, p.137).  

Convém lembrar que o termo “utopia” em nossos tempos hipermodernos, como 

coloca o pensador francês Gilles Lipovetsky (1944 -) está fragilizado. Outros autores 

também ressaltam sobre a falta de valores, ou a crescente incerteza diante dos 

movimentos históricos, como Zygmunt Bauman (1925 - 2017) e Boaventura de Souza 

Santos (1940 -). A utopia, encontra-se também desacreditada como valor ou caminho 

científico que se deva imbricar, pois as utopias coletivas do século XX terminaram por 

ruir em termos éticos quando da sua efetividade na prática.  

Neste cenário de crise da vida, anteriormente referido, destaco a Educação 

Ambiental como utopia concreta (BLOCH, 2005) em construção. Pois a Educação 

Ambiental está situada em um ponto nodal de articulação sobre o quefazer enquanto 

humanidade, seja no âmbito individual ou coletivo. Este caráter pode ser pensado como 

um aspecto regenerador da Educação Ambiental, considerado utópico.  

A partir desta característica da Educação Ambiental, poderia pensar com Bauman 

(2001, p.75) que posiciona que hoje não dispomos de utopias nem de distopias 

orientadoras de fins coletivos para a boa sociedade: “Tudo, por assim dizer, corre por 

conta do indivíduo”. Zygmunt Bauman sinaliza que, na contemporaneidade, as utopias 

(um mundo melhor) deveriam ser pensadas por meio da reflexão crítica sobre práticas e 

crenças existentes de forma a explicitar que “uma coisa está faltando”. Mas o que de fato 

está faltando? Ou ainda, será necessário sempre um certo sentido de vazio existencial para 

nos impulsionar rumo a novos horizontes? 
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Oriento uma possível resposta ou elucubração sobre esta sensação de que algo está 

faltando para a falta de sentido do Ser. Pois, há como uma crise de sentido, onde os 

indivíduos vivem sem um horizonte utópico transformador, nem de si, muito menos das 

relações humanas e ecossistêmicas que estão postas aí. Isto dito, penso que revisitar a 

categoria da utopia, enquanto ainda necessária em nossos fazeres e agires 

socioambientais.  

Para com ela, a utopia concreta, catapultar o que Boaventura de Souza Santos, já 

nos anos de 1980, chamava de paradigma emergente. Porque, segundo este autor, o 

paradigma dominante apresenta sinais de desmoronamento e nos encontramos num 

momento limiar onde percebemos sinais do novo. Neste ponto, percebe-se a necessidade 

de construção de uma ciência que dê conta das complexas relações das humanidades entre 

si e com o ambiente. SOUZA SANTOS (2000) nos fala não de uma utopia propriamente 

dita, mas de uma “heterotopia”. Em vez da invenção de um lugar situado algures ou 

nenhures, o autor propõe “uma deslocação radical dentro do mesmo lugar: o nosso” 

(SOUZA SANTOS, 2000, p.333). Mas como caracterizar este lugar comum, dito como 

“nosso” por Boaventura, se estamos cada vez mais individualizados e reclusos em 

proteções artificiais?  

Para Gilles Lipovetsky houve a consagração do presente na relação do homem 

com o tempo e a morte das utopias coletivas. Mas, ao mesmo passo, “intensificaram as 

atitudes pragmáticas de previsão e prevenção técnico-científicas” (LIPOVETSKY, 2004, 

p.69). Com isso abre-se uma expansão da sensação do tempo presente porque há uma 

constância do pensamento no futuro. Ao mesmo passo que se alarga a relação temporal 

do presente, as pessoas queixam-se de uma falta de tempo. Ao invés dos sacrifícios 

coletivos que se faziam no passado em nome de uma causa política comum, agora 

sacrificamos o tempo individualizado do presente com o receio do futuro ainda mais 

incerto.  

 Enquanto a utopia se mantém no horizonte como um fator motivacional do ser 

humano, parece que ela funciona no sentido de dar combustível ao caminhante. Mas 

quando a utopia torna-se realizável, tendemos (enquanto humanidade) a uma distopia, ou 

à antítese da utopia. Ou, pelo menos, essas são as impressões que ficam das experiências 

coletivas do passado recente. Apesar disto, desta sensação de descrédito da utopia, 

acredito que há de se recuperar os sentidos utópicos do ser humano porque estamos 

desprovidos de horizontes e de sonhos num esvaziamento de sentido do presente, 
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preferencialmente inflamado pelo astuto consumismo da sociedade globalizada, que se 

insere nos sonhos humanos com mercadorias.  

Edgar Morin (2011a) auxilia a pensar a questão da utopia. Propõe que a crítica da 

utopia é necessária, mas não menos necessária é a crítica do realismo. Pergunta-nos por 

“onde está a realidade hoje? ” Ou, “onde está o realismo? ”. Ao elaborar sua reflexão, 

relembra que na realidade humana coabitam o imaginário, o mitológico e certamente o 

afetivo.  

Neste momento, a recuperação da utopia deve ser amparada pelo arcabouço de 

experiências que a história nos legou, como a recuperação dos porquês das desilusões 

utópicas coletivas e a partir da avaliação sobre os tempos que vivemos – quais suas 

preferências, modas, orientações, usos, tendências, etc. Assim, investir na utopia 

concreta, como falava Ernst Bloch, impregnando-a com discernimento, para que não se 

torne auto ilusória e que seja constantemente reavaliada a fim de não tornar-se fechada 

em si mesma.  

Aparece deste modo uma nova relação dialética: entre o desejo, sentido como 

necessidade imperiosa; o sonho acordado, como primeira imagem de um futuro 

em que o desejo poderia se satisfazer; e a reflexão que analisa os meios e as 

condições necessárias à criação da nova situação sonhada. Estabelece-se um 

movimento: do desejo ao sonho como imagem do futuro, e a reflexão que analisa 

as possibilidades de realização do sonho: expectativa que pode transformar-se 

em esperança. (ALBORNOZ, 1985, p.23) 

 Suzana Albornoz, estudiosa de Ernst Bloch, em seu ensaio Ética e Utopia, chega 

assim, como na citação acima, à palavra esperança. No trabalho de realização do caminho 

de utopia, aparece então a esperança como ferramenta criativa. A espera e a ação que 

estão dentro da palavra esperança traduzem o sentido de esperança a que se quer propor. 

A esperança é o agir consciente no presente, tendo em vista o alimento do sonho desperto, 

ou sonho diurno (BLOCH, 2005). 

A esperança é o manancial do pensamento, porque pensar não significa 

imobilizar as coisas em conceitos ou ideias, mas como diz Bloch, “pensar 

significa ultrapassar”. Ultrapassar o quê? Ultrapassar o existente, que apresenta 

sempre dupla face decidida pela qualidade do olhar. Se o olhar é promovido pela 

racionalidade ordenadora que se propõe tão somente a sistematização de um 

dado, a esperança está morta na clausura de uma realidade que não remete mais; 

mas se o olhar é promovido pela esperança, então os dados da realidade tornam-

se pelo que remetem a uma ulterioridade atestada pela incompletude de sentido 

em que o dado se oferece, está diante, se objetiva, aparece (GALIMBERTI, 

2003, p.418). 

 Por isto também de meu engajamento na Educação Ambiental, porque este campo 

abre passagem e dialoga com as práxis imbuídas de esperança. 
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A esperança é um estado de espera, de expectativa; mas não a do expectador que 

olha contemplativamente o mundo, mas daquele que espera atuando para a 

realização do esperado. Não é a espera otimista do porvir, mas a espera ativa que 

mobiliza e precipita o advento do desejado. Só a esperança ativa preenche a vida 

da vontade de viver de onde surgem as ideias que animam o mundo, que 

transformam a potência do real em um futuro sustentável (LEFF, 2010, p. 235). 

  Entendo assim a Educação ambiental como campo propício às pedagogias que 

perseguem as pulsões da vida, no encontro com o outro na regeneração dos sentidos do 

ser.  Reconhece a crise civilizatória atual e se dispõe na aventura da construção de novos 

sentidos de ser, contra a desesperança e o fatalismo de um abismo como destino 

inevitável. Ao mesmo tempo que não se auto ilude com um otimismo ingênuo que tudo 

salvará ao final, mas que busca compreender o presente e a realidade material, abrindo-

se para as diferentes dimensões do espírito humano, reconhecendo suas limitações e 

incertezas.  

 A pesquisadora Lucie Sauvé (2005) propõe uma cartografia das correntes em 

Educação Ambiental. Pois apesar de algumas preocupações comuns entre os 

pesquisadores, com o ambiente e a educação, há uma grande diversidade de discussões 

no campo. Dentre as que a autora apresenta, encontram-se: a naturalista, a 

conservacionista, a resolutiva, a sistêmica, a científica, a humanista, a moral/ética, a 

corrente holística, a biorregionalista, a práxica, a crítica, a feminista, a etnográfica, a da 

ecoeducação e a da sustentabilidade (SAUVÉ in SATO & CARVALHO, 2005, p.18). 

 Então, ao me questionar sobre o meu próprio trabalho, por onde me situo no 

campo, poderia pensar que transito em diferentes dessas correntes. Motivado pelo 

pensamento Complexo que não se reduz a uma visão, mas abre-se nas interações. Assim 

o presente trabalho busca inspiração em muitas dessas correntes, não fechando-se a uma 

única e exclusiva via de acesso.   

 Dentre os documentos importantes do campo de Educação Ambiental, a Carta da 

Terra, já nos anos 2000 assim propunha: 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que 

a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada 

vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande 

perigo e grande esperança [...] devemos decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com a comunidade terrestre como 

um todo, bem como com nossas comunidades locais.15 

                                                           
15 Trecho da Carta da Terra retirado do livro Ética e Moral: a busca dos fundamentos de Leonardo Boff 

(2014).  
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Este trecho do preâmbulo da Carta da Terra é perturbador, porque nos relembra 

este estado de ameaça do perigo constante. Por outro lado, o entendimento de 

responsabilidade universal é tão perigoso quanto o próprio estado de perigo que vivemos, 

porque coloca sob os ombros de cada indivíduo, a mesma parcela de culpa por esta crise 

planetária atual.  

Sabemos que são muitos os atores, marionetes e manipuladores que contribuíram 

consciente e inconscientemente para este momento de perigo constante de que nos falam 

alguns autores. Na compreensão destas dimensões políticas, econômicas e estruturais da 

articulação global, torna-se difícil conceber a ideia de responsabilidade universal na 

prática. Mas quando esta ideia está articulada com o devir-esperança ela adquire um tom 

que tenta transpor a mediocridade atual das relações, as práticas de competição e 

mesquinhez fortalecidas pelo cenário global capitalista. Passa a estar imbuída pela 

generosidade e capacidade de autossuperação humana que ao longo de sua história como 

Homo sapiens, soube vencer-se a si mesma para continuar a sua existência. Ainda que a 

história escancare os aspectos violentos e cruéis do atuar humano pelo mundo, penso que 

seja necessário abrigar as contradições deste ser humano pela tomada de consciência para 

o fortalecimento dos aspectos de solidariedade e paz. 

Assim finalizo esta primeira parte, relacionando a história individual e planetária 

ao mesmo tempo que aponto para a esperança na humanidade e nas relações. Aposto no 

diálogo de saberes, de culturas e visões de mundo para o conhecimento do Outro e do si 

mesmo, e assim o revitalizar da relação natureza-humanidade para uma ética planetária.  

 

iii) Buscas epistemológicas para o encaminhamento da pesquisa 

 

“Compreender um fenômeno novo não é simplesmente 

acrescentá-lo a um saber adquirido, é reorganizar o próprio 

princípio do saber”. 

Gaston Bachelard 

Ao se buscar pelo significado da palavra epistemologia em dicionário filosófico 

(JAPIASSÚ & MARCONDES, 2005, p.88), encontramos, na etimologia da palavra 

advinda do grego, as raízes episteme e logos, que significam respectivamente, ciência e 

teoria. É chamada gnoseologia ou teoria do conhecimento. Segundo o referido dicionário, 

seu problema central consiste em estabelecer se o conhecimento poderá ser reduzido a 
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um puro registro pelo sujeito, ou se este poderá intervir ativamente no conhecimento do 

objeto. Assim pode-se também defini-la como disciplina que toma por objeto as ciências 

em vias de se fazerem em seu processo de gênese. 

Disto advêm perguntas como: o que é o conhecimento? Quais experiências de fato 

são conhecimento e como essa dinâmica de geração de conhecimento se dá nos sujeitos 

ou na cultura? Em nossa época, de uma produção massiva de informações, é vital entender 

como se dão esses processos de conhecimento e como iremos adentrando por vias novas, 

alavancando criações e impulsionando horizontes outros, assim como novos 

questionamentos.  

Hilton Japiassú (1992), em outra obra, expõe sobre um conhecimento-processo e 

não mais num conhecimento-estado, posicionando então o conhecimento em um devir. O 

conhecimento estará, pois, em movimento, ou em fluxo. Então, a tarefa da epistemologia 

encontra-se em conhecer este devir, analisando as etapas de sua estruturação. Reconhece-

se assim que chegamos em conhecimentos provisórios, e nunca em conhecimentos 

acabados ou definitivos. 

Para este momento, endereçamos a tarefa de ir além das dicotomias enraizadas no 

fazer/pensar/agir científico que fragmentaram de tal maneira os diferentes conhecimentos 

que os tornam fechados em suas zonas de origem.  Os conhecimento não conseguem mais 

se auto observar, o que impede a comunicação entre as partes em um processo dialógico16. 

Neste sentido, Edgar Morin propõe a “unidade na diversidade”, o que, de certa forma, 

pode estimular o diálogo entre as fragmentações, auxiliando na interação entre os saberes.  

Persiste Morin ao colocar que “os outros moram em nós; nós moramos nos outros”, 

corroborando a ideia de que cada parte é importante para o entendimento conjunto 

(MORIN, 2012a, p.95). 

 Boaventura de Souza Santos, através de seu livro Um discurso sobre as ciências, 

aponta para a falência do paradigma dominante. Souza Santos (2010a) afirma que a crise 

no paradigma dominante é o resultado interativo de uma pluralidade de condições, 

distinguindo-as entre sociais e teóricas.  

                                                           
16 “Unidade complexa entre duas lógicas, entidades ou instâncias complementares, concorrentes e 

antagônicas que se alimentam uma da outra, se complementam, mas também se opõem e combatem” 

(MORIN, 2012a, p.300). 
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O autor reconhece que um dos pontos necessários a ser observado no paradigma 

científico moderno são os limites e as insuficiências estruturais deste. E ainda que o 

aprofundamento do conhecimento até então, nos permitiu ver a fragilidade dos pilares em 

que este está fundado (SOUZA SANTOS, 2010a). 

Até aquele momento, a ciência clássica conseguira desconsiderar o observador, 

colocando-o distanciado daquilo que era observado. Assim o observador do mundo e o 

mundo do observador não estavam compatíveis com a corrente de ciência clássica. Um 

estava em separado do outro. 

 Com isto há uma ideia de que o mundo é pré-dado em relação à experiência 

humana, ou seja, já está pronto ou acabado, passível de ser apreendido e manipulado por 

nossa razão instrumental. Descartam-se assim, por exemplo, as produções artísticas, os 

saberes não considerados científicos, a subjetividade e intersubjetividade e outras tantas 

áreas de construção de conhecimento. Sugere-se, pois, que o ser humano recebe 

passivamente as informações prontas vindas de fora (MARIOTTI in MATURANA & 

VARELA, 2001). 

A emergência de uma nova epistèmê dá-se nos interstícios da antiga, ocupando 

espaços por ela ainda não tematizados, e portanto, inexistentes. O surgimento de 

uma nova pré-ordenação dos saberes é um processo de abertura de novos 

problemas, novos ângulos de tematizações, o que leva a constituição de 

diferentes objetos e de diferentes saberes (GALLO in MARIGUELA, 1996, 

p.23). 

 Essa colocação de Silvio Gallo explicita uma busca epistemológica atual. 

Encontramos, nos interstícios da visão estabelecida, os espaços para as novas temáticas, 

outros problemas e questionamentos do tempo histórico do homem contemporâneo. 

 Parece que conjuntamente a esta busca epistemológica por vias outras, ou de 

encontro de saberes, há também uma busca ontológica. O entendimento do ser em si na 

sua relação com o outro para o entendimento também da construção do conhecimento e 

como acontecem estas interações, caminhos e interpretações. 

Essa racionalidade econômica é a mesma que contribui para os processos de 

colonização do mundo da vida a partir de uma epistemologia cuja perspectiva 

sempre apontou para a ideia de domínio tendo como horizonte a objetificação da 

natureza. Nesta epistemologia a dimensão ética e ontológica não integra os 

princípios de orientação sobre a condição ambiental possível. O que temos é uma 

profunda perda de sentido da vida (PEREIRA, EICHENBERG & CLARO, 

2015, p.200). 

 

 A racionalidade instrumental não acolhe facilmente a dimensão ética e ontológica; 

com isso, como os autores acima citados apontam, há uma perda de sentido da vida. A 
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presente dissertação busca tratar também do aspecto ontológico e ético, através da 

imersão no entendimento de silêncio do ser para concepções orientais. Uma vez que se 

ocupa com os entendimentos acerca do ser (ontologia) na Filosofia Vedanta e o silêncio 

gerador de auto-observação. 

 Neste concurso, a racionalidade ambiental que Enrique Leff discorre é um 

pensamento que abre as formas de ser para a diversidade. Busca também abrir o caminho 

para abrir a estrutura social estabelecida e os paradigmas de conhecimento instituídos. 

A relação ética de Outridade inaugura um futuro que está além do devir da 

síntese ontológica de contrários opostos e das novidades produzidas por uma 

ordem mundial guiada pela racionalidade econômica-tecnológica-ecológica 

dominante (LEFF, 2012, p.118). 

  Trata-se de uma busca em acomodar as diferentes culturas e suas histórias, num 

mundo global construído pela diversidade. Pois é onde o diálogo com o outro e com os 

diferentes saberes que a fertilidade da ética da outridade e a política da diferença é ativada 

(LEFF, 2012). 

 A partir dos estudos dos sentidos da interdisciplinaridade, em livro de mesmo 

nome, Humbero Calloni auxilia o leitor nos entendimentos dos seguintes termos: 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Sobre esta última está colocado que: 

Já na transdisciplinaridade, objeto de estudo transcende as delimitações 

determinantes das disciplinas. Aqui, na verdade, existe um diálogo fundamental 

entre os diversos níveis de conhecimento científico e filosófico, onde a ideia de 

disciplina perde sua especifidade, dando lugar a um trânsito de saberes não 

aderentes a métodos ou conceitos preestabelecidos, mas que se produz e 

reproduz à luz dos encontros dialógicos entre os conhecimentos (CALLONI, 

2006, p.64). 

 A transdisciplinaridade responde que o conhecimento é uma construção que se faz 

entre pessoas, no âmbito de uma sociedade que não está fechada (ABREU JUNIOR, 

1996). Faz-se também na natureza, ambiente originário do mundo, onde se dão os 

horizontes e as fronteiras do agir. Entende-se, assim, o conhecimento como estando em 

construção interminável. 

 Ainda em Abreu Junior (1996), o conhecimento só faz sentido e só é possível 

compreendê-lo na sua atualização. Isto se dá através das articulações, nos cruzamentos 

de interesse e nas ultrapassagens das fronteiras epistemológicas que foram amplamente 

delineadas nos últimos 300 anos da história da ciência. 
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A transdisciplinaridade, como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que 

está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e 

além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, 

para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento (NICOLESCU, 

1999, p.51). 

Creio numa atualização do conhecimento, através do diálogo de saberes. 

Ultrapassar as fronteiras epistemológicas do conhecimento convencional disciplinar, 

colocando em diálogo o conhecimento oriental e ocidental. Pois esta é uma das grandes 

separações ainda persistentes no conhecimento, que talvez seja reflexo de inúmeras outras 

separações incrustadas no próprio pensar humano. 

Para o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986), a crise à qual com 

frequência nos dirigimos, é uma “crise interna” e não estamos dispostos a resolver isto. 

Na educação ocidental tradicionalmente não há um interesse pelo engajamento na 

percepção do si mesmo como se encontra milenarmente em conhecimentos orientais. O 

autor coloca que a educação moderna nos está transformando em entidades sem 

compreensão e faz muito pouco no sentido de nos ajudar a descobrir nossa vocação 

individual (KRISHNAMURTI, 1973).  

Por sua vez, uma das incongruências da educação talvez esteja na relação 

estabelecida entre fazer e sofrer. Isto porque este fazer (o olhar para dentro; ou a ação do 

silêncio autorreflexivo) esteja impregnado de sofrer, o que dificulta o encontro entre 

prazer e aprender, e aprender com prazer, ao utilizar terminologias de Basarab Nicolescu 

(1999). O observar-se internamente não corresponde a uma prática comum do homem 

ocidental contemporâneo, nem nas práticas educativas, nem no cotidiano, nem na 

percepção ambiental.  Daí a importância da discussão sobre o silêncio porque esta sinaliza 

o observar-se internamente. 

A interação entre o ser interno e o ser externo, corresponderiam assim como 

aprimoramentos de níveis de percepção e de níveis de realidade como coloca Basarab 

Nicolescu. A partir dos múltiplos contatos entre níveis de percepção, sugere novas 

possibilidades entre níveis de realidade, realizando a transdisciplinaridade em ato, em 

ação.  

A partir da percepção fenomenológica, da qual a transdisciplinaridade também 

busca inspiração para suas elaborações teóricas, encontra-se a percepção de um 

tensionamento entre o ser e o não-ser na realidade mais imediata, ou seja, a realidade 

física onde experienciamos através dos sentidos o mundo da vida. Isto corresponde a uma 
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visão restrita ao aspecto dual através da polarização dos pares de opostos que é apreendida 

por nossos sentidos, intelecto, emoções e o corpo inteiro.  

A concepção dual é real em um determinado nível de realidade17 (NICOLESCU). 

Por vezes, a visão dual parece acentuar-se, tomando ares de separatismo e fragmentação, 

como quem reivindica ser o único prisma de interpretação da realidade. A vida em sua 

multidimensionalidade, atrelada a este modo dual, encerrada a estes condicionamentos 

fragmentários da existência humana, é cooptada pelos jogos de poder das relações e se 

torna refém de sua própria condição, fechando-se em um único nível de realidade, ou seja, 

a dualidade. 

Torna-se assim medíocre no sentido de ser, porque se esfacela e se encolhe diante 

da importância que damos ao material frente ao espiritual, sujeito frente ao objeto (ou o 

contrário), humano frente à natureza. Estimulados pela visão fragmentária predominante, 

provocamos uma tendência a relações de superioridades hierarquizantes, quando 

alimentamos, retroalimentamos e reproduzimos a concepção dual estabelecida.  

Onde será que fechamos os sentidos internos e nos autoenganamos com a cegueira 

de individualização que busca incessantemente o lucro e o êxito material representado de 

inúmeras formas como status, reconhecimento, dinheiro, poder, luxo, mesquinhez, 

soberania, exploração, crise socioambiental e outros tantos? 

Neste sentido, a transdisciplinaridade não surge como uma busca superficial para 

uma homogeneização planetária, que fecha, sectariza e objetiva. Ao contrário, presume o 

rigor, estimula a abertura e a tolerância como medidas críticas audazes para a manutenção 

do estado de alerta para não incorrermos nas armadilhas egóicas da fragmentação ou do 

cientificismo absoluto, incapaz de se reconhecer no Outro e nos outros saberes.  

A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que ela 

ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua reconciliação não 

somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia 

e a experiência espiritual. 18 

Então, sobre a tensão entre o ser e o não-ser, entre uma visão fragmentária ou não, 

surge a discussão de filosofias orientais. Como a Filosofia Vedanta que aqui se apresenta 

                                                           
17 “Os diferentes níveis de realidade são acessíveis ao conhecimento humano graças à existência de 

diferentes níveis de percepção, que se acham em correspondência biunívoca com os níveis de Realidade. 

Estes níveis de percepção permitem uma visão cada vez mais geral, unificante, englobante da Realidade, 

sem jamais esgotá-la completamente” (NICOLESCU, 1999, p.61) 
18 Artigo 5º da Carta da Transdisciplinaridade, disponível em: 

http://www.ouviroevento.pro.br/index/carta_da_transdiscipliradidade.htm  

http://www.ouviroevento.pro.br/index/carta_da_transdiscipliradidade.htm
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e que a este respeito pode colaborar, pois anuncia sobre um sentido de unidualidade, a 

que Edgar Morin também faz referência. A filosofia Vedanta discute sobre as 

fragmentações, como lidar com as polaridades de opostos que observamos no mundo da 

vida, ao mesmo tempo que convida à percepção de uma unidade concomitantemente 

presente às dualidades.  

Em todas as coisas humanas, a extrema diversidade, não deve mascarar a 

unidade, nem a unidade básica mascarar a diversidade: a diferença oculta a 

unidade, mas a unidade oculta as diferenças. Deve-se evitar que a unidade 

desapareça quando surge a diversidade e vice-versa. A unidade é fácil de 

compreender, mas difícil de incorporar, pois os espíritos recaem na disjunção 

que, em nossa cultura, domina o modo de conhecimento. Trata-se do problema 

epistemológico essencial de um conhecimento e de uma compreensão do 

humano ... (MORIN, 2012a, p.65) 

A partir das reflexões acima e por não creditar na passividade humana na 

construção do conhecimento, parto do pressuposto da interação entre observador e 

observado. Daí desponta a importância da história de vida do sujeito observador. Porque 

ela influencia e interfere diretamente no objeto da pesquisa, na motivação do pesquisador, 

e também na maneira como este observa a realidade (MORAES & VALENTE, 2008). 

A separação do sujeito na ciência moderna desempenhou um papel importante na 

construção do conhecimento e obteve resultados em inúmeras áreas. Mas para progredir, 

o conhecimento deve passar pela reintrodução do sujeito na construção do objeto.  Este 

sujeito não é um sujeito arbitrário e contingente, mas o sujeito idiossincrático da 

subjetividade; sujeito epistemológico e reflexivo que toma consciência dos limites e 

insuficiências de todo o conhecimento verdadeiro (FORTIN, 2005). 

 Por entender que objetividade e subjetividade não são excludentes, mas 

complementares e antagônicas, é que sinalizo para o pensamento complexo e a 

transdisicplinaridade como inspiração epistemológica para a incursão científica a que esta 

dissertação se atém. Não de maneira a fechar-se em si, mas para abrir-se ao mundo 

(oriental e ocidental) com rigor e autocrítica. 

 O presente projeto de pesquisa aponta para o encontro com outros saberes que não 

científicos, em especial a Filosofia Vedanta, originária da Índia, que influenciou inúmeras 

outras tendências de pensamento, doutrinas e religiões. Mas como não dizer que estes 

outros saberes estão altamente impregnados de cientificidade em seus estudos, visões de 

mundo, interpretações da vida? Minha busca situa-se em pôr em diálogo, conhecimentos 
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que pouco ainda se tocaram. Este é o caso de conhecimentos milenares advindos do 

oriente, e o constructo ocidental.  

Então, a aproximação de saberes que parecem estar separados ou distantes, mas 

ao serem colocados em relação podem juntos contribuir um com o Outro, e assim também 

para com o entendimento do Todo complexo. 

A complexidade impõe-se, em primeiro lugar, como impossibilidade de 

simplificar; surge onde a unidade complexa produz as suas emergências, onde 

se perdem as distinções e clareza nas identidades e causalidades, onde as 

desordens e incertezas perturbam os fenômenos, onde o sujeito-observador 

surpreende o seu próprio rosto no objeto da sua observação, onde as antinomias 

fazem divagar o curso do raciocínio... (MORIN, 1977, p.344) 

Chama a atenção esta imagem do “sujeito-observador que surpreende o seu 

próprio rosto no objeto de sua observação”. Esta imagem relembra o deus romano Jano, 

que apresenta duas faces: uma a olhar para frente e outra para trás, representando o 

examinar das questões por todos os aspectos. Acrescentaria o fato de que poderia ser 

entendido como aquele que olha interna e externamente simultaneamente. Pois é neste 

sentido que o projeto também se pauta, no concurso da auto-observação, que apresenta 

um caráter interno, e que reflete também sobre a relação humano e natureza, que 

corresponde a um caráter externo. 

Esta observação de sujeito-observador passa pela humanização da racionalidade 

instrumental, visão predominante dos últimos 300 anos e que se mostra tão apegada à 

frieza mecanicista científica. E o fato de trazer perspectivas orientais ao diálogo, provoca 

o debate sobre a sensibilização do modelo ocidental predominante do sistema mundial 

capitalista.  Não se trata de condenar a ciência e sacralizar conhecimentos outros, ou o 

contrário, mas trazê-los ao diálogo por meio de compreensão e sensibilidade para a 

provocação do conhecimento humano e da elaboração de outros caminhos que apontem 

por tolerância e solidariedade entre as partes.   

Se no Cogito ergo Sum19  de Descartes enfatizou-se muito mais, ao longo da 

história da modernidade, o Cogito em detrimento ao Sum, agora é necessário olhar o Sum 

e seus desmembramentos, complexificando-o. Com isso, a Educação Ambiental, como 

Carlos Frederico Loureiro (2009, p. 24) coloca, pode ser “o ponto de partida para a 

compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua totalidade”. 

                                                           
19 “Penso, logo sou”, expressão do filósofo René Descartes (1586 -1650), traduzida também como: “Penso, 

logo existo.” Essa conclusão cartesiana evidencia o primado da razão frente à existência.    
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 Mais adiante, Loureiro (2009) coloca que a Educação Ambiental não deveria 

atuar apenas no âmbito da transmissão de informações, mas sim no da existência. O autor 

chama atenção pela capacidade de fazermos opções através de ações com conhecimento, 

comprometidos com o outro e com a vida. 

Então, a investigação do modo de ser oriental da Filosofia Vedanta pode 

caracterizar-se como caminho empreendido rumo a uma compreensão não unicamente 

mecanicista, mas que busca abrigar outras dimensões do humano. A busca pela inteireza 

do ser, ou seja, do humano mais cônscio de si mesmo e de sua interligação com os outros 

e com o ambiente. Abrir a disponibilidade do diálogo científico rumo à percepção do Ser 

e suas diferentes dimensões.   

Então, capturar as diferentes filosofias em seus respectivos tempos e espaços de 

florescimento e atuação, com as reverberações que se manifestam nos humanos do 

presente momento histórico é de uma importância atemporal. Por quê? Porque isto “fala”, 

anuncia algo sobre nós e nos encaminha para aquilo que almejamos vir a ser (PINHEIRO 

& CALLONI, 2015).  Propor as dialógicas das aberturas, fechamentos e intercruzamentos 

de credos, doutrinas, filosofias e outros sistemas de ideias é propor o fortalecimento de 

uma emergência complexa, o mundo da noosfera20. 

Nesta mirada de uma emergência complexa, Filipi Amorim e Humberto Calloni 

(2016) suscitam que: 

A compreensão de Educação como processo indissociável do estudo da Filosofia 

e a significativa inclusão da noção de meio ambiente físico e antropossociológico 

como elemento crucial ao conhecimento nesse limiar do século XXI, sugere-nos 

a emergência de um novo olhar hermenêutico no âmbito das ciências da natureza 

e das humanidades. Decerto que a compreensão das íntimas conexões dos 

diferentes sistemas fenomênicos-organizacionais físicos (physis) e mentais (ou 

da ordem do espírito), assim como a formulação de enunciados teóricos para a 

compreensão do real, não é inédita nem estranha ao docente de Filosofia ou do 

ato de filosofar, desde os pré-socráticos até os dias atuais. Entrementes, a ideia 

de emergência, que acima mencionamos, aponta para uma inelutável demanda 

epocal de reabilitação dos entendimentos dos fenômenos que se oferecem à 

interpretação do real não mais como ontologias “separadas” ao gosto cartesiano 

dado que, ainda que distintas, são, ao mesmo tempo, complementares no 

processo mesmo de interação entre seus constituintes elementares (AMORIM; 

CALLONI, 2016, p.1). 

                                                           
20 “Termo introduzido por Teilhard de Chardin, em o Fenômenos Humano, que designa o mundo das ideias, 

dos espíritos/mentes, dos deuses, entidades produzidas e alimentadas pelos espíritos humanos na cultura. 

Essas entidades, deuses ou ideias, dotadas de autonomia dependente (dos espíritos e das culturas que os 

alimentam) adquirem uma vida própria e um poder dominador sobre os humanos” (MORIN, 2012a, p.303). 
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Esta colocação argumenta a favor de um enfoque transdisciplinar entre Filosofia, 

Educação e meio ambiente, reforçando o desafio de uma reforma de pensamento, como 

expõe Edgar Morin,  na construção do paradigma da complexidade.  

Isto posto, destaco aqui a ponte que vem se estabelecendo com filosofias orientais 

no presente momento histórico. A partir dos anos de 1950 e 1960 o Ocidente testemunhou 

uma revoada de pensamentos do Oriente ancorar em seus cais e estabelecer intermediários 

humanos que viram importância neste trabalho e deram continuidade através da 

proliferação destes estudos.  Se a ideia se alimenta do homem e o homem da ideia como 

coloca Edgar Morin, há neste instante, no Ocidente, ao que parece, uma fome por 

conhecimentos milenares de caráter místico, filosóficos e transcendentais advindos do 

Oriente.  

Olhar a si mesmo, num sentido de autoprodução de si mesmo, não como mais um 

mecanismo narcisista de disputa para consigo e para com o outro de uma eficácia pela 

mera eficácia, mas para ver com o ser inteiro, e tendo o Outro como extensão. O simples 

fato de buscar autoconhecimento opera um deslocamento de si constante que faz o sujeito 

não apenas considerar o si mesmo, mas considerar também o Outro. Traduz-se, assim, em 

sujeitos que buscam um horizonte amplo de percepção, que se configura em novo 

ambiente de relações. A ética e a autoética despontam no âmago do sujeito como um 

caminho fundamental no próprio fazer-se no mundo. 

O Silêncio do Ser parece saltar aos olhos como uma intermediação entre níveis de 

realidade em O Manifesto da Transdisciplinaridade de Basarab Nicolescu (1999). Não é 

como um lugar que precisa ser revisitado pelo homem, mas como uma membrana de 

interação entre o homem exterior e o homem interior, entre a subjetividade e a 

objetividade.  Numa busca de contato entre níveis, o silêncio possibilita a escuta de um 

lado e outro. 

A Educação Ambiental dialógica traz humildade na escuta da pronúncia de 

mundo do Outro. É autoconhecimento, pois traz a ação de re-conhecimento de 

meus outros ‘eu’, de minha própria ignorância, que procuro não mais alienar.  

(SORRENTINO et al, 2010, p.21) 

   A dialogicidade não contraria o silêncio, mas com ele complexifica o sentido de 

educabilidade ambiental. Com isto, insere o terceiro secretamente incluído, porque toca 

e deixa-se tocar pelos sujeitos e objetos na relação.  E a transdisciplinaridade e o silêncio 

se coabitam muito bem, porque, como enfatiza Nicolescu (1999), a transdisicplinaridade 
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age “em nome de uma visão de equilíbrio entre interioridade e exterioridade do ser 

humano”. 

O Silêncio, no sentido de ação de produção de si, em um recolhimento das 

atividades externas para a auto-observação, surge como uma materialização estética da 

transdisciplinaridade, ou seja, a materialização entre a interioridade e exterioridade como 

foi referido acima. Uma ponte entre ser interior e ser exterior, o que emplacaria num 

esforço em arrefecer os paradigmas predominantes de separação tão incrustados em nosso 

ser para assim se fazer ouvir as dimensões apartadas de nós mesmos, como a afetividade, 

a sacralidade, os aspectos femininos, criativos e, por assim dizer, transhumanos. 

Na perspectiva transdisciplinar, o conhecimento é entendido como construção e 

como busca de autoconhecimento (ABREU JUNIOR, 1996). Assim, por não se tratar de 

razão pré-determinada ou já estabelecida, abre-se a possibilidade para a discussão do 

papel da educação através da exploração criativa e da construção de conhecimento. Neste 

caminho, o silêncio, como manifestação do olho do espírito, pode ser um condutor de 

movimentos para autoconhecimento que retroagem no ser interno e externo.    

 

iv)  Sobre a elaboração da pergunta de pesquisa, objetivo geral e específicos 

 

“Para querer perguntar, há que querer saber, 

isto é, saber que não se sabe” 

Gadamer 

 Ao ter se demorado propositadamente ao longo do texto, num gesto construtivo 

por meio das escolhas e buscas até aqui, como o passar pelos percursos de vida, e as 

considerações sobre tempo, utopia e esperança em Educação Ambiental, eis que se 

anuncia a pergunta orientadora para a elaboração deste trabalho.  

Ora, quando uma pergunta é feita, acontece uma projeção de sentido para as 

respostas possíveis. Isso quer dizer que, quando se põe a pergunta, já se está 

delimitando o horizonte das respostas; e qualquer delimitação já é uma escolha 

que, por sua vez, por determina algor, deixa sobrar algo que fica em aberto, fora 

do âmbito da determinação, na indeterminação. Isso significa que o horizonte de 

sentido aberto por uma pergunta não pode esgotar-se jamais em qualquer 

resposta, pois há sempre um horizonte mais amplo abarcando o horizonte de 

quem pergunta. Em nível ontológico, pode-se, então, afirmar que a pergunta tem 

sempre primazia sobre a resposta; nela se revela a negatividade produtiva que 

marca a experiência hermenêutica. Ao se fazer uma pergunta, mais do que 

qualquer resposta dada, o que surge é a experiência radical da finitude e a 

consciência de pertencimento a uma realidade linguística e histórica 

instransponível (ALMEIDA, 2002, p.176).  
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Percebo um caminho de questionamento que se dá através do encontro de saberes, 

orientais e ocidentais. Numa busca de interação entre conhecimentos, no anseio da 

tonificação da compreensão do outro por meio de um pensar e agir ético. Para isto a 

compreensão sobre o silêncio oriental e o entendimento de ser da Filosofia Vedanta 

promovendo anúncios em Educação Ambiental. 

  Como conhecimentos distantes geográfica e temporalmente se encontram para 

contribuir na (re)construção dos sentidos de ser no campo da Educação Ambiental? 

Elenca-se aqui um eixo de trabalho que se dá pela via do entendimento do Silêncio como 

o tema inspirador para conectar concepções orientais e ocidentais para a elaboração dos 

problemas do tempo do ser humano contemporâneo e de suas relações ambientais. 

A partir destas reflexões, delimita-se a pergunta de pesquisa da seguinte maneira:  

que possibilidades a hermenêutica do silêncio, elaborada a partir do diálogo oriente-

ocidente, podem ser produtoras de uma Educação Ambiental Integral? 

A seguir o objetivo geral orientador da dissertação:  

Compreender um caminho de interação de saberes entre Ocidente e Oriente por 

meio do entendimento de Ser e de silêncio da Filosofia Vedanta. A partir disto, intercruzar 

com o debate do campo da Educação Ambiental e seus fundamentos com o 

questionamento sobre o par humano e natureza. Como esta relação, que apresenta 

características de dualismo e fragmentação tão evidenciadas na sociedade 

contemporânea, pode receber contribuições da percepção oriental de não dualidade que 

advém a partir das concepções de Silêncio e de Ser relatadas na Filosofia Vedanta, e se 

isto é de fato pertinente ou não para os enfrentamentos no campo da Educação Ambiental.  

Abaixo seguem os objetivos específicos: 

a) dialogar com os saberes orientais e ocidentais para compreender as dimensões 

do silêncio;  

b) compreender os entendimentos de ser e silêncio para a Filosofia Vedanta; 

 c) tecer uma hermenêutica do silêncio a partir de diferentes dimensões; 

 d) anunciar as possibilidades para uma Educação Ambiental Integral. 

 Após o processo do perguntar, o hermeneuta, num processo circular, volta àquela 

projeção inicial, aparando através de correções e acréscimos seus próprio pré-juízos. 
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Acontece aí um diálogo, onde a coisa projetada e o intérprete não saem iguais ao seu 

início, ampliando assim o horizonte de compreensão (ALMEIDA, 2002). Assim, a 

palavra encontra o silêncio e o silêncio, a palavra, a Complexidade encontra a Filosofia 

Vedanta, e o Vedanta encontra a Complexidade. 

v) Da metodologia de trabalho e estrutura da dissertação 

 
 

 

“Se não esperas o inesperado, não o encontrarás” 

Heráclito 

 

“É essa intervenção do sujeito que dá ao método seu 

papel indispensável”. 

Edgar Morin 

 

 O esforço do método está na maneira em como operacionalizar uma investigação 

para conhecer algo. Em Convite à Filosofia, Marilena Chaui escreve que certa feita teria 

um grego dito que “o pensamento é um passeio da alma”.  Em outra obra, a mesma autora 

coloca que o trilhar do conhecimento se inicia pela “recusa do autoritarismo da verdade”.  

 A partir destas proposições, quero encaminhar que o método deve ser a via do 

passeio da alma como Chaui (2006) relembra por meio dos gregos. É o lugar de passada 

do pensamento por onde se tece as argumentações e interpretações, considerando 

historicamente aqueles que já o trilharam metodologicamente. Ao mesmo tempo que a 

opção de um caminho se anuncia, busco também a abertura para os inesperados do trajeto 

que podem vir a somar-se no horizonte interpretativo, assim a exemplo do convite de 

Heráclito para a abertura ao inesperado. 

O projeto direciona seu estudo para a categoria do Silêncio e seus 

desmembramentos como fenômenos importantes para o entendimento da linguagem do 

Ser, no caso o entendimento de ser na filosofia Vedanta. Correspondendo assim a uma 

Antropologia Complexa, que passa por diferentes análises das variadas dimensões do 

Silêncio para a compreensão do Ser. O sentido da antropologia complexa é referido por 

Morin (2014) que argumenta a favor da inseparabilidade entre diferentes dimensões do 

ser, como a loucura, a demência, os sonhos, os êxtases e outros. 

Nesta orientação, estudar este anel interligado por homem-linguagem-natureza, 

para o aprofundar do que vem a ser esta linguagem que ao mesmo tempo une, também 
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separa homem e natureza. Porque a linguagem é palavra, silêncio e cultura ao mesmo 

tempo, podendo ser significativa para o autoconhecimento e o estudo da subjetividade 

que daí se desdobra. 

Para a investigação sobre a temática do Silêncio do Ser na perspectiva oriental da 

Filosofia Vedanta, será necessário o estudo de textos tidos como fundamentais a esta 

compreensão como: Upanisad, Bhagavad Gita e Brahma-sutra. Cabe, concomitantemente 

ao estudo dos textos antigos, em sua maioria encontrados em inglês, espanhol ou em 

traduções21 modernas para a língua portuguesa, também a leitura de autores 

contemporâneos do Vedanta e suas reflexões e comentários acerca daqueles tidos como 

milenares.  

A partir desta necessidade, apresenta-se a pesquisa bibliográfica destes textos 

como passos fundamentais para a sustentação do terreno do trabalho. Averiguar, nos 

referidos textos, sobre as noções de silêncio, de ser e em que medida há ou não a relação 

humano e natureza. Em paralelo ao estudo da Filosofia Vedanta, que de certa forma já é 

um caminho trilhado pelo pesquisador, está também o estudo de autores do campo da 

Educação Ambiental que orientam para a perspectiva transdisciplinar, complexa e 

antropológica para pensar a referida relação. 

Como aqui se pretende lidar com escritos culturais de civilizações antigas, alguns 

dos textos datando em mais de 2000 mil anos, ao mesmo tempo que autores 

contemporâneos ocidentais do campo filosófico e ambiental, surge, no horizonte 

metodológico, a emergência da hermenêutica para esta demanda. Porque a hermenêutica 

tenta problematizar um caminho entre o pêndulo de um extremo cartesianismo 

conservador e um arcaísmo de cunho romântico e idealizado.  Mauro Grün (1996), a este 

propósito, auxilia na construção do seguinte caminho: 

A falta de um horizonte histórico de tematização é a principal característica de 

ambas as posturas. As áreas de silêncio da educação ambiental moderna são o 

exemplo mais característico desse esquecimento da dimensão histórica. Esse 

esquecimento, essa perda, esse recalque do horizonte histórico que nos constitui 

socialmente está presente tanto no cartesianismo como no arcaísmo. Isso pela 

simples razão de ambos serem frutos do mesmo problema: o dualismo lógico-

estrutural existente entre o tipicamente moderno e a tradição. (GRÜN, 1996, 

p.102) 

                                                           
21 Professora DrªLilian Cristina Gulmini, da USP c,oordena grupo de pesquisa em Filosofia Vedanta e 

possui traduções para o português de textos de Shankara, autor conhecido desta filosofia. 
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Ainda para Grün (1996), a hermenêutica tem se apresentado como uma 

abordagem privilegiada para tratar o que o autor chama de “limiar epistemológico” da 

Educação Ambiental. Isto porque a hermenêutica filosófica situa o ser humano no mundo, 

na história e na linguagem. Assim, a tradição não se apresenta contrária, mas como algo 

no qual estamos inseridos e o encontro da tradição com o horizonte interpretativo do 

sujeito no presente é onde os significados são produzidos. 

A autora Nadja Hermann, em Hermenêutica e Educação, explicita sobre os 

significados da hermenêutica e as possíveis contribuições no processo educativo.  

Trata-se de um esforço para demonstrar que o conhecimento não é fruto de pura 

subjetividade transcendental, mas se dá na historicidade e na linguagem 

(HERMANN, 2002, p.41). 

Segundo ela, a experiência hermenêutica exige quebrar a resistência para abrir-se 

ao outro, ou seja, abrir-se para o reconhecimento do outro. E isto significa superar todo o 

dogmatismo e certezas metodológicas (HERMANN, 2002). Propicia assim um espaço de 

diálogo para a compreensão mútua, acolhendo a historicidade e a linguagem na 

elaboração do conhecimento. 

Hoje, a nossa necessidade histórica é de encontrar um método que detecte e não 

oculte as ligações, as articulações, as solidariedades, as implicações, as 

imbricações, as interdependências, as complexidades. (MORIN, 2005a, p.29) 

 É com o ritmo do andar pela via da complexidade que a presente dissertação 

caminha. Faz-se durante o percurso, complexificando as reduções em articulação de 

saberes. Ousa, com o discernimento desenhar os pontos de contatos entre as categorias 

anunciadas e a Filosofia Vedanta e Educação Ambiental. 

O antropólogo David Le Breton (2016) provoca acerca do processo de 

conhecimento, através da seguinte colocação: “O pesquisador é um homem do labirinto 

em busca de um improvável centro. ” 

 A pesquisa não ruma a uma verdade absoluta, fechada ou intocável. Ela é um 

processo que se dá temporalmente, atravessada pela intersubjetividade dos envolvidos, 

levando em consideração as incertezas presentes e abrindo-se a elas. Alegoricamente, 

poderia pensar com a frase acima colocada, que o labirinto é a rede de informações, 

conhecimentos estabelecidos entre sujeitos, objetos e intersubjetividade. A palavra 

“busca” remete ao ato de pesquisa em si, o caminho a ser trilhado. A palavra “centro” 

seria como o resultado, ou o produto final após o processo da pesquisa. E a palavra 
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“improvável” relembra a fragilidade de um conhecimento que se diga final, porque ele 

não o é, pois há a incerteza que os fenômenos trazem.  

Como coloca David Le Breton (1953 -), “o corpo é a condição humana do mundo, 

lugar onde o fluxo incessante das coisas se detém em significações” (LE BRETON, 2016, 

p. 13). É por uma série de signos, gestos, emoções, falas e silêncios que o homem participa 

no mundo, e o mundo lhe é significado. E é através do aparato mental, emocional, 

corporal por completo que o ser humano tem de experimentar o mundo e experimentar-

se a si mesmo com os outros e nas relações, habitando corporalmente o espaço e o tempo 

de sua vida (ibidem, p.27). Coloca em diálogo as sensações individuais de determinados 

sujeitos humanos com as descrições e relatos de conhecimentos de povos antigos como 

os indianos, em que há muito já exploravam o universo interior da potencialidade dos 

sujeitos. 

O filósofo e matemático francês Michel Serres (1930 -) utiliza a imagem do deus 

Hermes da mitologia grega como uma alegoria para explicar este movimento de 

construção do conhecimento. Por conta de vários atributos desta deidade grega, como o 

de ser mensageiro e estar relacionado à hermenêutica. Daí o próprio nome hermenêutica, 

derivar do nome hermes (figura 1). 
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Figura 1. Escultura romana do deus Hermes do século I em Museu Nacional Romano. 

 

Fonte: Google. 

Segundo Serres (1996), em conversas com Bruno Latour na obra Diálogo sobre a 

ciência, cultura e tempo, Hermes é como um operador de aproximações. Ele voa e se 

desloca no tempo, no sentido da metáfora do tempo dobrado – por isso Hermes é 

representado com pequenas asas nos pés.  Ele coloca diferentes tempos históricos lineares 

a se tocar, como as pontas de um lençol que se dobram. Isto geraria novas conexões, 

novas interpretações e compreensões.  O que pode ser interessante para o conceito de 

autoconhecimento, se assim for colocado em diálogo, os diferentes tempos e percepções 

culturais acerca do mesmo. 
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Ainda sobre a metodologia, Eduardo Mourão Vasconcelos (2002) auxilia a pensar 

como a complexidade encara a via da pesquisa: 

Apesar de pretender um método no sentido cartesiano, as premissas morinianas 

são diferentes, quase como um “antimétodo”, dado que toma como ponto de 

partida a negação das falsas certezas, do claro e do distinto (em nome do obscuro 

e do incerto), e do conhecimento seguro (ao visar a crítica da segurança). Trata-

se para Morin de uma nova consciência da ignorância, da incerteza e da 

confusão. Aquilo que tomamos consciência não foi a ignorância humana em 

geral, foi a ignorância escondida e dissimulada, a ignorância quase nuclear, no 

seio do nosso conhecimento considerado como o mais certo de todos: o 

conhecimento científico. Para ele, essa ignorância está exatamente no campo da 

práxis social, no qual as ciências são incapazes de conceber em termos 

científicos e controlar o seu poder de manipulação pelos poderes constituídos. 

Assim, seu método, nasce justamente dessa crise da ciência. Mais do que isso, 

seu método não parte apenas da refutação dos saberes constituídos, e que o que 

é vital hoje não é apenas aprender, não é apenas reaprender, não é apenas 

desaprender, mas sim reorganizar o nosso sistema mental para reaprender a 

aprender (VASCONCELOS, 2002, p .76). 

 Com isto, a metodologia complexa, por assim dizer, busca rearticular a relação 

entre a physis, a biologia e a antropossociologia (VASCONCELOS, 2002). São reinos 

que estavam fechados na fragmentação disciplinar, mas que retroagem em uma circulação 

reflexiva.  

 Se, em termos ocidentais, utilizo a metáfora do deus Hermes para sinalizar a 

hermenêutica e a aproximações de tempos lineares distantes, em termos orientais, utilizo 

a metáfora do deus Shiva22, para representar o movimento, a dança, o mundo, a 

transformação. 

Criando um sentido contíguo ao sentido estabelecido, o mito revela a força 

criadora responsável pela mudança inconsciente da história. Não se deve 

perguntar o que os mitos significam, porque os mitos não significam, operam. 

Quando, a distância, percebemos o sentido, os mitos já se distanciaram e o lugar 

deles foi ocupado por códigos que, por vezes, organizam o nosso modo de viver 

e de falar (GALIMBERTI, 2003, p.46). 

 O mito aparece então, como um operador de sentido. A hiper-racionalização do 

mundo técnico ocidental deixou-nos órfãos dos aspectos imaginários do ser. O mito, ao 

                                                           
22 “É por excelência a divindade dos yogins e é muitas vezes representado como um yogin, de cabelos 

comprimidos e emaranhados, corpo coberto de cinzas e levando consigo uma guirlanda de crânios – sinais 

da mais perfeita renúncia. No seu cabelo está o crescente lunar, símbolo da visão e do conhecimento 

místico. Seus três olhos são o sol, a lua e o fogo, e revelam-lhe todas as coisas do passado, do presente e do 

futuro. O olho central ou “terceiro olho”, localizado na testa, está ligado ao fogo cósmico; um único olhar 

desse olho tem o poder de transformar em cinzas todo o universo. A serpente enrolada em torno de seu 

pescoço simboliza a misteriosa energia kundalini. O rio Ganga (Ganges) que jorra do topo da cabeça de 

Shiva é um símbolo da purificação perpétua, o meio que Shiva usa para conferir aos devotos a dádiva da 

libertação espiritual. A pele de tigre sobre a qual ele se senta representa o poder (shakti), e seus quatro 

braços expressam o perfeito e absoluto controle que ele tem sobre os quatro pontos cardeais. O tridente 

representa as três qualidades (guna) primárias da Natureza, a saber, sattva, rajas e tamas [...]”  

(FEURSTEIN, 2006, p.126).   
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ser substituído pela razão, deixa um vazio nas dimensões criativas do humano. Então, 

podemos retomar o mito, não no seu sentido arcaico, mas agora renovado pela própria 

razão, sabendo-o articular enquanto operador de sentido. 

 Shiva é o deus (figura 2) pertencente à trindade hindu, composta por Brahma-

Vishnu-Shiva. Shiva é o terceiro, o número três nessa relação. Enquanto Brahma é a 

criação, o número um; Vishnu é o aspecto da manutenção, o número dois; Shiva é o 

aspecto da destruição-transformação, o número três. Além do caráter do mito, das formas 

que estas deidades representam e são representadas, algumas concepções orientais, como 

a Filosofia Vedanta, encaram o aspecto da trindade hindu, também como uma explicação 

filosófica para o próprio mundo fenomênico material.  
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Figura 2. Shiva Nataraja (shiva dançarino), escultura em bronze século X. 

 

Fonte: Google 

 Um exemplo concreto dessa articulação da trindade hindu na matéria, pode ser 

pensada através da expressão corporal. Se neste momento, observarmos o nosso próprio 

corpo, há células que estão nascendo (aspecto brahma), outras que estão em plena 

atividade, auxiliando na manutenção das operações fisiológicas (aspecto vishnu) e outras 

que estão morrendo para dar lugar a novas (aspecto shiva). Não são processos separados, 

mas interdependentes. Não ocorrem de forma compartimentada, mas ocorrem 

simultaneamente no corpo, ou em toda natureza.  
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 Shiva, aqui, como metáfora operadora de sentido, é aquele que destrói para 

transformar, para regenerar, provocando outra maneira de ser, outro sentido de ser. Para 

transformar-se a si mesmo através do autoconhecimento e auto-observação, o sujeito 

observador deve destruir uma parte de si, para abrir espaço para outra forma. Para, 

transformar externamente o mundo, o aspecto shiva convida a não continuação das velhas 

formas, mas a construção do novo.  

 Fritjof Capra, em o Tao da Física, já havia feito essa relação de Shiva com a física. 

O autor toma o exemplo da representação de Shiva, chamada de Shiva Nataraja (Shiva 

dançarino), onde Shiva aparece em pleno movimento, na chamada dança cósmica. Em 

seu movimento constante de construção e destruição, dança sobre o corpo de um demônio, 

representando a ignorância humana.  

Para os físicos modernos, a dança de Shiva é, pois, a dança da matéria 

subatômica. Assim como na mitologia hindu, trata-se de uma contínua dança de 

criação e destruição, envolvendo a totalidade dos cosmos e constituindo a base 

de toda a existência e de todos os fenômenos naturais. Há centenas de anos, os 

artistas indianos criaram imagens visuais de Shivas dançantes em belíssimas 

esculturas de bronze. Em nossos dias, os físicos utilizaram a tecnologia mais 

avançada para retratar os padrões da dança cósmica. As fotografias das partículas 

em interação obtidas pelas câmaras de bolhas, que testemunham o contínuo 

ritmo de criação e destruição no universo, são imagens visuais da dança de Shiva, 

equivalendo à beleza e ao profundo significado das imagens produzidas pelos 

artistas indianos. A metáfora da dança cósmica unifica, assim, a antiga mitologia, 

a arte religiosa e a Física moderna (CAPRA, 2011, p.185). 

 Basarab Nicolescu (1999) chama a atenção para a etimologia do prefixo trans em 

Transdisciplinaridade. Trans tem a mesma raiz etimológica da palavra três, que significa 

a transgressão do dois. No caso da transdisciplinaridade é a transgressão dos pares 

binários. Assim, Shiva, também é o número três na trindade hindu, representando a 

transformação depois do um e do dois. Shiva é a transgressão da dualidade que a 

transdisciplinaridade também quer estimular; é a dança da criação e destruição, do 

ambiente interno e do ambiente externo, propondo um novo modo de ser. 

 Na estrutura da dissertação, encontramos então um primeiro capítulo que provoca 

a reflexão acerca das múltiplas crises, o porquê do encontro com o Oriente e a Filosofia 

Vedanta, já abordando também conceitos importantes desta. No segundo capítulo, temos 

uma hermenêutica do silêncio que se dispõe a investigar múltiplos silêncios, seja o 

político, linguístico, meditativo, oriental e outros. No terceiro, e último capítulo, a partir 

das contribuições que ficaram dos primeiros dois capítulos, surge o anúncio de uma 

Educação Ambiental Integral, que busca integrar as múltiplas dimensões humanas. Para 
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isso investiga sobre os conceitos de Subjetividade, Autoconhecimento, Tempo e 

Espiritualidade para pensar seu fazer e agir.  
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CAPÍTULO 1 - Reflexões Oriente-Ocidente. Ocidente-Oriente 

 

[...] 

Se tu não sentes esta coisa simples que eu sinto, 

esta unidade que não se rompe, 

mesmo quando compreende e participa... 

(Então, ó deuses, de que somos, de quem somos, quem somos, 

e como provaremos sermos todos irmãos?) 

Cecília Meireles 

 

1.1 - Reflexões sobre o paradigma ocidental a partir da Complexidade e Educação 

Ambiental  

 

“O conhecimento está na cultura e a cultura está no 

conhecimento. ” 

Edgar Morin 

 

Há pouco reivindicamos o enraizamento cósmico e ao mesmo tempo telúrico e 

biológico do ser humano, através do seu situar-se no contexto, na história, na memória 

deste entrelaçar de vida que é o Planeta Terra, com seus indivíduos, seres, sociedades, 

espécies, culturas, o ambiente, o visível e o não visível em todas as variações de escalas 

de grandeza. Por exemplo, os incalculáveis microrganismos, até há pouco desconhecidos 

pela ciência humana, ou a poeira estelar de uma explosão de uma galáxia distante. 

Gigantes e diminutas formas de vidas que operam, cogitam, regeneram e degeneram a 

todo instante, compartilhando uma rede, que é a rede de vida. Seria, pois, antagônico 

apenas argumentar a favor de um oriente. Argumento, então, em favor de um diálogo de 

saberes entre oriente-ocidente. 

Em o Método 1, ainda na parte introdutória, o filósofo Edgar Morin faz menção 

ao Tao23 para explicar a sua animação por uma ligação planetária, da qual sinto 

compartilhar de igual maneira: 

                                                           
23 “A palavra Tao carece de tradução unívoca e correta. O seu significado supera as palavras, inclusive em 

chinês. Os grandes textos chineses consagrados ao tao – sobretudo o Tao Teking e o Chuang-tse – são 

recompilações de máximas, narrações e alegorias, que apontam para seu significado a partir de direções 

diferentes. Muitos fragmentos são tão ambíguos que escapam a qualquer tradução...Como tantos outros 
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Senti-me ligado ao patrimônio planetário, animado pela religião daquilo 

que liga, a rejeição daquilo que rejeita, uma solidariedade infinita; 

aquilo a que o Tao chama o espírito do vale: recebe todas as águas que 

nele afluem (MORIN,1977, p.27).  

Os autores Mark Hathway e Leonardo Boff (2012) também fazem uso da imagem 

provocadora que a palavra Tao pode ter com suas múltiplas acepções, no seu livro o Tao 

da libertação. Logo no início do livro, explicam que o ideograma chinês usado para 

representar o Tao, é o resultado da combinação dos ideogramas que correspondem a 

“sabedoria” e “caminhar”. Ou seja, um tipo de práxis, pelo qual a sabedoria é colocada 

em prática (HATHWAY & BOFF, 2012, p. 26).  

Freud (1996, p.75) coloca que: “o sentimento de nosso próprio ego está sujeito a 

distúrbios, e as fronteiras do ego não são permanentes”.    O pensamento complexo parece 

compartilhar com Freud da mesma opinião, ao reconhecer as fragilidades do ego 

cogitante, suas autoilusões, tendências a centralizações de visão e outras tantas 

fragilidades que se apresentam.  

Em “o mal-estar da civilização”, Freud detecta um certo pessimismo em nossa 

sociedade, colocando a constante tensão entre Eros e Tânatos, pulsões de vida e morte na 

organização de nossas relações. Freud, de certa forma, reintroduz a matriz biológica por 

detrás dessas pulsões de vida e de morte, atribuindo-as ao aspecto inconsciente. Constata, 

também, por entender que a felicidade é uma procura do humano, por vezes retornando a 

um estado de infelicidade, culpa e desprazer. 

Obviamente, podemos problematizar a busca por felicidade. Seria a felicidade, 

necessariamente uma busca primordial constante para a Filosofia, às ciências, ou no caso 

as discussões no campo da Educação Ambiental? Aristóteles propunha a 

eudaimonia24(felicidade) enquanto motivadora da busca filosófica. Enquanto motivadora, 

no sentido de abrir reflexões para alcançar este propósito, parece ser um motivo nobre, 

engrandecedor do humanismo no humano. Mas, enquanto fórmula mágica, capaz de dar 

a assertiva para esta realização, pode significar em erro. Pois, a filosofia “não é o caminho 

suave da felicidade” como ponderou o filósofo Lipovetsky (2004, p.124) em entrevista.   

                                                           
elementos da cultura chinesa, sobretudo da arte, esses fragmentos não têm um só significado, mas vários 

ao mesmo tempo e nenhum contém a totalidade do seu significado.” Trecho retirado do livro Tao de acordo 

com Thames e Hudson (1973). 
24 Sobre Aristóteles e o conceito de eudaimonia em Introdução à História da Filosofia Antiga de João 

Hobuss (2014) disponível em: http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/1-introducao-a-historia-da-filo-

antiga.pdf  

http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/1-introducao-a-historia-da-filo-antiga.pdf
http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/1-introducao-a-historia-da-filo-antiga.pdf
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Se identificamos que a sociedade ocidental tem uma trajetória ainda muito recente 

no que tange as investigações acerca do que vem a ser o ser humano e a felicidade; por 

outro lado, há de se reconhecer que sociedades orientais há muitos séculos já haviam 

empreendido esforço neste sentido, de estudar o ser humano em profundidade, em 

diferentes perspectivas, como uma fisiologia sutil que apresenta um detalhamento de 

canais energéticos apresentada tanto por indianos como chineses (em torno do século VI 

a.C) e textos filosóficos dos Upanishads  (entre os século XVI a VII a.C).  

Paralelamente, as culturas orientais suscitam no Ocidente múltiplas curiosidade 

e interrogações. O Ocidente já havia traduzido o Avesta e os Upanishads no 

século XVIII, Confúcio e Lao-Tse no século XIX, mas as mensagens da Ásia 

permaneciam restritas a objetos de estudos eruditos. Foi apenas no século XX 

que a arte africana, os filósofos e místicos do Islã, os textos sagrados da Índia, o 

pensamento do Tao, o do budismo tranformaram-se fontes vivas para a alma 

ocidental isolada ao mundo do ativismo, do produtivismo, da eficácia, do 

divertimento, que aspira à paz interior e a relação harmonioso com o corpo 

(MORIN, 2000, p.104).  

Yuval Harari (2016) faz uma brilhante exposição sobre a busca por felicidade, e 

coloca que essa é a maior lacuna em nossa compreensão da história, e “é melhor 

começarmos a preenchê-la” (HARARI, 2016, p.407). O autor nos informa sobre como 

ensinamentos orientais foram traduzidos em termos liberais para a sociedade ocidental 

através de movimentos como New Age. Pois, se enfatiza em alguns meios que tratam do 

estudo de conhecimentos orientais de que a felicidade não depende das condições 

externas, e depende exclusivamente de nós mesmos. Isso de fato pode funcionar em um 

determinado nível, mas não pode ser tomado como verdade fechada, pois esse tipo de 

posicionamento por vezes favorece a estética do consumo capitalista que estimula o 

individualismo. Pois, como podemos averiguar de maneira genérica, o mercado muitas 

vezes associa a um produto a sensação ou sentimento de felicidade, empurrando-nos a 

ideia de necessidade em adquiri-lo para a realização de um bem-estar. Por vezes, o 

conhecimento oriental torna-se mercadoria que vende uma pseudofelicidade, que se 

limita em ficar na superfície do conhecimento, contentando-se com interpretações 

deturpadas.  

 Os ensinamentos budistas e de outras filosofias orientais, como o Vedanta, nos 

dizem é que devemos conhecer este Eu que experimenta. Não apenas dissimular 

determinadas sensações e desejos, mas observá-los de frente, ou trazê-los à superfície da 

mente consciente. Fazer este movimento de conhecimento de si nem sempre é fácil, ao 

contrário, exige atitude cognitiva e psicológica, aberta a assumir as incertezas e a 

responsabilidade de vir a transformar-se. 
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Embora o “erro” seja inerente ao processo de buscas, reconhecer a potencialidade 

da incerteza é também abrir caminho para a reflexão complexa, que não reduz a um único 

espectro de observação, mas abre para a convivialidade entre as cavernas interiores e 

exteriores.  Edgar Morin (2012a) convida-nos a mergulhar nas cavernas internas que estão 

comunicadas com as grandes cavernas externas. 

Foi dito antes, que todo ser humano, como o ponto singular de um holograma, 

contém o cosmo em si. Pode-se dizer  também que todo indivíduo, mesmo aquele 

reduzido à mais banal das vidas, constitui um cosmo. Contém a multiplicidade 

interior, as personalidades virtuais, uma infinidade de personalidades virtuais, 

uma infinidade de personagens quiméricos, uma poliexistência no real e no 

imaginário, o sono e a vigília, a obediência e a transgressão, o ostensivo e o 

secreto, efervescência larvar em suas cavernas e abismos insondáveis. Cada um 

contém galáxias de sonhos e de fantasias, impulsos indomáveis de desejos e de 

amores, abismos de infelicidade, vastidões de indiferença gelada, abrasamentos 

de astros em fogo, avalanches de ódios, extravios idiotas, clarões de lucidez, 

tempestades de demência (MORIN, 2012a, p.93). 

Então torna-se necessário um pensamento que reconheça a imperfeição e negocie 

com a incerteza, pois não existe ação senão no incerto (MORIN, 2011, p. 60). A tarefa é 

sempre árdua neste sentido, porque nos movimentamos na incerteza, o que não deve 

significar em impedimento da caminhada do conhecimento. 

 Diante disto, a metáfora do Tao, que tudo liga e acolhe, continua a operar sentidos 

no uso da linguagem que se faz neste texto, porque a metáfora liga pontos até então não 

facilmente articulados por uma linguagem linear e, ao querermos complexificar o 

conhecimento, a metáfora assume um papel articulador.  Morin (2012a) também fala 

sobre a fecundidade da metáfora em carregar para além, ou seja, para além da leitura ou 

associação primeira. O autor nos ensina que “um jogo combinado de metáforas pode 

trazer mais conhecimento do que um cálculo ou uma denotação” (p.99).   

No que se refere à Educação Ambiental, a metáfora tem uma dimensão favorável 

ao entendimento no encontro com o Outro, naquilo que se denomina “ saber ambiental”. 

Neste sentido, Enrique Leff entende que:  

O saber ambiental constrói-se no encontro de visões de mundo, racionalidades e 

identidades, na abertura do saber para a diversidade, a diferença e a outridade, 

questionando a historicidade da verdade e abrindo o campo do conhecimento 

para a utopia, para o não saber que alimenta as verdades por vir (LEFF, 2012, 

p.24). 

 As verdades se constituem, então, provisórias, comunicando-se pelas linguagens 

para a expressão dos conhecimentos produzidos, reconhecendo que subjetividade está na 
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objetividade, e a objetividade está na subjetividade, pois as pesquisas se fazem também 

por meio da afetividade, das esperanças e utopias, termos já anteriormente referidos. 

 A utopia aqui é de regenerar o sentido de comunicação com o todo, e do todo com 

as partes, numa ação de esperança do fortalecimento ético que os diálogos de saberes 

possam representar para se repensar a condição humana e a Educação Ambiental. Por isto 

também, o diálogo entre Ocidente e Oriente, com o propósito de regenerar a interação de 

ideias, informações, culturas e experiências. O ocidente não é melhor que o oriente, e o 

contrário também não é válido: são lados de um mesmo planeta, que, de certa forma, 

tiveram caminhos diferentes em suas trajetórias socioculturais e históricas.  

Sendo uma característica humana, a busca de compreensão do conhecimento da 

realidade em sua totalidade não se restringe, evidentemente as culturas 

ocidentais tributárias das formas do pensamento racional (logos) inseridas no 

legado filosófico grego. Neste sentido, observa-se que abstrair (separar, isolar, 

fragmentar, etc.) e classificar as formas com que cada cultura manifesta sua 

realidade para expressar a sua percepção de realidade consolidaram-se nas 

denominações que atualmente ainda persistem quando pretendemos definir uma 

“cultura ocidental” orientada pelo primado da razão/pensamento lógico e uma 

“cultura oriental” que se manifestaria pelo primado da intuição/pensamento 

místico. Com isso queremos argumentar que nenhuma civilização teria sido 

humanamente possível sem o concurso simultâneo e indefectível da razão e do 

sentimento, da lógica e da intuição, e que, portanto, a “duplicidade” da razão 

humana entre ocidente e oriente não deverá se constituir em obstáculo quando 

pretendemos compreender a instância universal da “necessidade” de um saber 

que abarque a compreensão da unidade na diversidade dos eventos da vida; de 

irmos à radicalidade da nossa condição humana incorporando as diferentes 

formas de manifestações de racionalidade que constituem, por sua vez, as mais 

diversas características particulares de expressão universal. Trata-se, portanto, 

de enfatizar que uma compreensão de unidade/totalidade do conhecimento 

humano não é uma característica eminentemente “ocidental”, mas se manifesta 

a fortiori no “oriente” (pela milenar forma de conceber a realidade constituída 

desde sempre por um princípio, uma unidade), onde a noção de meditação (= o 

encontro da justa medida) adquire um papel estratégico na característica cultural 

daquela civilização, na mira do conhecimento (CALLONI, 2006, p.23). 

 O Ocidente não é exclusivamente um acidente, como provocava Roger Garaudy, 

nos anos de 1970. Mas isso não impede que se faça a crítica à modernidade, fruto de uma 

construção predominantemente herdeira de uma racionalidade ocidentalmente 

construída.    Somos os herdeiros diretos do modo de ser ocidental, que preconizou uma 

determinada visão, um modus, em detrimento de outros. 

 Podemos levantar inúmeros questionamentos quanto à hegemonia cultural que se 

estabelece com o pacote ocidentalizado de pensar o mundo como, por exemplo, o 

imperialismo nos moldes europeu e norte-americano de estabelecerem suas relações com 

as nações subalternizadas. Neste caso, podemos evocar sobre as barbáries do capitalismo, 

das violências da exclusão de grupos humanos em favor da manutenção de outros, da 
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extremada individualização e competição ao ter por pano de fundo o objetivo último do 

lucro. 

 Thaís de Oliveira Nabaes começa sua Tese de doutoramento Leituras do Ser no 

horizonte da racionalidade ambiental: contribuições à Educação Ambiental, falando da 

forma ocidental de se pensar o mundo: 

A forma ocidental de pensarmos o mundo produziu patologias nas sociedades 

hodiernas. O individualismo exacerbado, as diferentes formas de domínio, as 

indiferenças, a aparente onipotência do sistema capitalista e os desvios da Razão 

criaram um contexto em que Ter se constitui como condição de existência e 

sobrevivência social. Nas concepções de Ser da contemporaneidade estão 

expressos entendimentos particulares de sujeito e as próprias fragilidades do 

nosso modelo de Racionalidade (NABAES, 2015, p.9). 

Nabaes (2015) então parte da percepção das patologias, e essas patologias no 

mundo ocidental há muito tempo nos incomodam e angustiam. - Para onde vai o mundo? 

–  pergunta o francês Edgar Morin em livro homônimo. Certamente, o filósofo, ao fazer 

esta pergunta, leva em conta as inúmeras relações complexas dos jogos e das relações do 

mapa geopolítico mundial, continuamente encontrando renovações em sua própria lógica. 

Em tempos de guerras de tempos contra tempos25, por onde será que encontraremos 

possibilidades de resistências e lutas para uma outra relação ética conosco, com o 

ambiente e o planeta? 

Nesse livro, Morin coloca que tudo neste mundo está em crise; ganhamos por 

assim dizer um complexo de ideias “crísicas”. E o mundo viveria simultaneamente em 

“crise, em evolução, em regressão e em revolução” (MORIN, 2012b, p.35). Mas não 

sabemos ao certo por qual destes termos se debruçar, ou se devêssemos nos debruçar sob 

todos os termos simultaneamente; com isso ainda se soma o sentido de impossibilidade e 

agonia frente à grandiosidade do desafio.  

Ainda estaríamos, segundo Morin, “na pré-história do espírito humano” (MORIN, 

2012b, p.38). Parece então que, com isso, há uma potencialidade no horizonte do 

entendimento do que vem a ser este ser humano: a humanidade da humanidade ainda está 

por ser realizada. Com sua pertença ao mundo, sua presença e copresença no mundo e 

                                                           
25 Expressão utilizada pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky (1944 -), retirada da obra Os tempos 

hipermodernos (2004). Para o autor, a noção de hipermodernidade traz dentre suas características a 

efemeridade das relações, o hiperconsumismo e uma noção de presente alargado que guerreia com o 

passado, o futuro e estes também entre si.  
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com o Outro, responsabilidade e autoética no jogo do vir a ser, diuturnamente sendo 

traçado em cada parte.  

É nas interrogações sobre o que é a vida e o que é o ser humano, que desponta a 

emergência do diálogo oriente-ocidente, ocidente-oriente, e a Educação Ambiental, como 

campo que se situa nestes encontros entre indivíduo e sociedade, entre indivíduo e 

indivíduo, entre humano e natureza; em atitude reflexiva, pode repensar e articular outros 

caminhos destas relações, levando em consideração o que diferentes saberes de várias 

culturas, principalmente das culturas excluídas ou menosprezadas durante o processo de 

homogeneização planetária por meio do capitalismo, como as latinas, pré-hispânicas, 

indígenas, orientais, africanas e outras tantas. 

 A crise ambiental, alimentada por essas outras tantas crises que falamos está 

intimamente relacionada com a racionalidade econômica dominante do mundo ocidental. 

Enrique Leff aponta neste sentido: 

A racionalidade ambiental questiona o princípio da racionalidade moderna 

fundada na razão cientifica em sua pretensão de construir a forma superior da 

racionalidade e em sua capacidade de dissolver as externalidades e resolver as 

irracionalidades e conflitos gerados pelo sistema social. Ao contrário, a 

racionalidade cognitivo-instrumental da modernidade aparece, juntamente com 

a racionalidade econômica dominante, como causa principal da crise ambiental, 

reclamando a construção de uma nova racionalidade social, aberta para a 

incerteza e para o risco, para a diversidade e para a diferença (LEFF, 2012, p.45) 

.  

  Nesta jornada pelo saber ambiental, Enrique Leff (2012) nos diz ainda que, diante 

da vontade de resolver a crise ecológica mediante o controle racional do ambiente, 

questiona-se a irracionalidade da razão científica, inserindo aí o encontro de saberes, 

como a revalorização dos saberes indígenas e os saberes populares produzidos por 

diferentes culturas. 

 Diante das inúmeras crises evidenciadas pelo jeito de ser ocidental, estão as 

patologias que essas sociedades apresentam. Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Roberto 

Crema (2014) utilizam-se do o termo “normose” para identificar a patologia da 

normalidade em nossas sociedades modernas. Essa patologia do normal vem da ilusão do 

consenso social, quando hábitos da maioria das pessoas acabam servindo de guia para o 

comportamento geral, assimilados através do mecanismo da introjeção, como diria Freud. 

 Pierre Weil (2014) observa algumas dessas patologias específicas que são 

característica desse jeito de ser ocidental. Uma delas é a normose do consumo, que é 
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reforçada pela normose da competitividade cultivada pelo sistema educativo (WEIL, 

2014). Outras normoses que aparecem, a título de exemplo, são a da invisibilidade social, 

a do tecnologismo, a normose bélica, a normose da tradição e da política. Nessa última, 

a da política, sua normose está na separação dos valores éticos, transformando-se num 

terreno de luta e de poder que determina violências e guerras. 

 Com isso o autor quer nos dizer que vamos acostumando nossos sentidos ao 

convívio com situações que são geradoras de choque, impacto ou até desumanas, como é 

o caso da invisibilidade social, onde em grandes e médios centros urbanos, por exemplo, 

os grupos sociais de realidades diferentes se cruzam, mas fingem não se ver. Ou, ainda, 

como tolerar o gasto dos governos dos estados-nação do mundo com o armamento e os 

exércitos? São absurdos que se tornam normoses das patologias de nossas sociedades 

modernas.    

 Por sua vez, e ainda na discussão das patologias, Umberto Galimberti, na obra 

Rastros do Sagrado, segue as pegadas dos rastros do sentido de sagrado espalhados em 

vestígios nas culturas ocidental e oriental. Num determinado ponto de sua reflexão, o 

autor coloca que o tempo está doente; aquele tempo homogêneo, absoluto, uniforme, foi 

revelando-se menos majestoso à medida que foi reduzindo-se a simples coexistência das 

coisas. Assim também como a vida está doente, com as incertezas expostas pela biologia. 

E “doente também está o logos”, porque não é mais uma unidade racional, mas constitui-

se de fragmentos (GALIMBERTI, 2003, p. 61). 

 Galimberti continua a reflexão, dizendo que a filosofia grega nascente tinha 

analogias profundas com a sabedoria oriental, pois pensavam ambos, o oriente e o 

ocidente, sobre a ordem histórico-política em harmonia com a ordem cósmica universal. 

Com isso, pode se dizer que filósofos gregos e sábios orientais eram cosmopolíticos, 

porque pensavam a ordem do cosmo como modelo para a ordem da pólis. Para argumentar 

sobre isso, Galimberti utiliza exemplos de Platão, Aristóteles e Lao-Tsé, que posicionam 

o homem como em relação íntima com o cosmo (GALIMBERTI, 2003). 

       O “projeto ocidental”, no entanto, rumou para uma “desmedida” do ser humano, 

porque no Todo, não representa a sua parte, como era o convite dos pensadores antigos, 

mas ao Todo concede a parte. O ser humano anula o ritmo do céu, em substituição a um 

plano de política cósmica (Ibidem, p.64). Entendo a partir do exposto por Galimberti, que 

se acentuou um processo de individuação das humanidades porque os indivíduos, sendo 
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partes num todo, assim não se entendem como tal. Antes, porém, priorizam as suas 

particularidades ao invés do pensamento solidário daquilo que é comunal. Uma política 

“cósmica” de caráter integral cede lugar a uma política de interesses privados.  

 Não estou argumentando a favor de um retorno às origens, no sentido de um estado 

harmônico idealizado. Até porque este horizonte político-cósmico como Galimberti cita, 

não era vivido por toda a sociedade grega, mas pensado e experimentado por alguns 

poucos filósofos enquanto projeto de sociedade e de educação. O que não nos impede de 

questionar onde estão os sentidos solidários e éticos nas sociedades, e como reatualizá-

los enquanto valores de prestígio?  

Então, ao levantar estas questões, penso pelos caminhos históricos que as 

sociedades humanas orientais e ocidentais rumaram. Inegável é o desenvolvimento 

técnico e científico a que chegamos devido a uma série de escolhas feitas nesta trajetória 

ocidental. Mas somos mais felizes com o atual estado de vida que partilhamos neste 

ambiente? Nossas relações entre humanos, com os outros seres e o ambiente, evoluiu, 

estagnou ou deteriorou? A que custo ambiental e humano continuamos a corrida infinita 

do progresso material? 

Erich Fromm e D.T. Suzuki (1998) argumentam sobre uma crise espiritual que 

pode dialogar com as inúmeras crises já relatadas anteriormente ao longo do texto: 

Si bien la mayoría de los occidentales no se sienten conscientemente como si 

vivieran uma crisis de la cultura occidental (es probable que nunca haya tenido 

consciencia de la crisis la mayoria de la gente en uma situación radicalmente 

critica), hay un acuerdo, al menos entre algunos observadores críticos, en cuanto 

a la existência y la naturaleza de esta crisis (...) El hombre há seguido al 

racionalismo hasta el punto en qu éste se há transformado en irracionalidad 

absoluta. A partir de Descartes, el hombre há ido separando cada vez más el 

pensamiento del afecto, sólo el pensamiento se considera racional, el afecto por 

su naturaleza misma, es irracional; Yo, se ha dividido en un entendimiento, que 

constituye mi yo, y que debe controlarme, como debe controlar la naturaleza y 

la producción de más y más cosas, se han convertido en los fines principales de 

la vida. En este proceso, el hombre se há transformado en una cosa, la vida há 

quedado subordinada a la propriedad, “el ser” es dominado por “el tener” (...) El 

hombre occidental está en un estado de incapacidad esquizoide para 

experimentar afecto, y por lo tanto, se siente angustiado, deprimido y 

desesperado. Elogia de lábios para fuera los fines de la felicidad, el 

individualismo y la iniciativa, pero em realidad no tiene finalidad (SUZUKI & 

FROMM, 1998, p.86).   

 O reencantamento do “mundo da vida” aparece como forma de resistência ao 

projeto que se consolida com a grande cultura ocidental que apregoa a separatividade, a 

desonestidade e o medo, como fundamentos e constantes nos sentimentos dos homens e 

das mulheres do planeta Terra. Ao buscar outras fontes de sabedoria e exemplos de 



57 
 

relações com o ambiente, como os povos originários e os saberes orientais, reforçamos a 

esperança de uma práxis contra hegemônica que está na origem mesma da história da 

Educação Ambiental.  

Para Edgar Morin (2011), o grande paradigma do Ocidente está atrelado à 

formulação cartesiana desde o século XVII.  Assim o paradigma cartesiano separa o 

sujeito e o objeto, cada um com sua esfera própria, a filosofia e a pesquisa reflexiva, de 

um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro (MORIN, 2011b). Essas dissociações 

prolongam-se em muitos outros termos, como coloca Morin (2011b, p.274). De um lado, 

estão: “sujeito, alma, espírito, qualidade, finalidade, sentimento, liberdade, existência”. 

De outro: “objeto, corpo, matéria, quantidade, causalidade, razão, determinismo, 

essência. ”  

Na vida cotidiana, saltamos de um estado a outro em diversas situações, de forma 

até inconsciente. O que acontece é que, no paradigma cartesiano, o grande paradigma do 

Ocidente, assim como chamado por Morin, é que para a existência de um lado, acontece 

a negação do outro e vice-versa.  

  No âmbito da Educação Ambiental, sobre o debate da Filosofia Oriental no 

campo, encontramos, no livro Trajetórias e Fundamentos da Educação Ambiental, 

algumas considerações pertinentes de serem acolhidas pelo leitor e por este que escreve: 

A filosofia oriental é parte constitutiva da própria caracterização e construção do 

ambientalismo ao pressupor a interligação entre os seres como algo inerente à 

dinâmica natural e ao ter influenciado diretamente muitas organizações 

coletivas. Seu significado para repensar as nossas conexões com a natureza, 

entender o conhecimento como um processo global e contínuo, vivenciar 

experiências não cognitivas na compreensão “supra-racional” do todo e 

estabelecer valores antagônicos ao egoísmo, à vaidade, despertando a 

humildade, a compaixão, a solidariedade com o outro, é incontestável. Porém é 

preciso pensar essas contribuições, problematizando alguns limites aí 

verificados à luz da perspectiva crítica e dialética (LOUREIRO, 2009, p.102).   

 Gostaria de substituir o conceito de dialética utilizado por Loureiro, pelo conceito 

de dialógica26 utilizado por Morin, levando em consideração a complexificação que o 

desdobramento do conceito evoca, sem prejuízo da coerência interna da citação.    

 Loureiro (2009) continua ao expor que é necessário, primeiramente, distinguir de 

que corrente filosófica oriental se está falando quando se emprega o termo Oriente. E, 

                                                           
26 Relembrando que o conceito de dialógica em Edgar Morin (2012a, p.300) é: ” unidade complexa entre 

duas lógicas, entidades ou instâncias complementares, concorrentes e antagônicas que se alimentam uma 

da outra, se complementam, mas também se opõe e combatem. Na dialógica os antagonismos persistem e 

são constitutivos das entidades ou dos fenômenos complexos. ” 
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segundo, é necessário pensar essas filosofias como vertentes religiosas que tendem a 

colocar o “mundo material como algo impuro e o plano espiritual como algo puro”. Assim 

esvaziando a prática política e colocando na transformação individual um grau de 

centralidade (LOUREIRO, 2009, p.102). 

 Concordo com a primeira parte apresentada pelo autor, mas discordo da segunda. 

São muitas as vertentes filosóficas orientais, e é preciso distingui-las para uma melhor 

compreensão. Mas a associação direta dessas filosofias com vertentes religiosas, acaba 

por criar uma casca ideológica por cima de conceitos que não necessariamente formam 

parte de religiões, apesar de algumas religiões serem influenciadas por estas categorias. 

O que dificultaria o pensar com, uma vez que há um preconceito prévio, anterior ao 

processo dialógico. Uma oposição epistemológica frente ao desconhecido pelo simples 

desconhecimento. 

 E o sentido de esvaziamento político apontado por Loureiro também não é 

completamente aceitável, porque algumas dessas vertentes, como a Filosofia Vedanta, ao 

contrário, conclama à participação ativa dos indivíduos no mundo da vida. 

 O autoconhecimento apontado no Vedanta não é para mera contemplação com 

tendência à inércia e passividade dos sujeitos, mas  para a atuação e para a atividade com 

consciência revigorada. O Vedanta apresenta com frequência uma analogia com a figura 

do leão, ao sugerir, pois, que devem rugir como leões os buscadores que, em suas buscas 

por autoconhecimento, encontram-se também na luta por direitos e felicidade. 

A crise está aí, multiforme e multidimensional. As fraturas multiplicam-se em 

todas as frentes do conhecimento científico, empírico, teórico, lógico, mas o 

paradigma fóssil continua a estalar. Há, doravante, crise aberta dos fundamentos 

do pensamento em filosofia, epistemologia, ciência, mas somos ainda, incapazes 

de encontrar fundamento na ausência desse fundamento. A crise social e 

civilizacional foi anunciada, diagnosticada, denunciada, mas o fim da 

“civilização industrial” ainda não anuncia qualquer aurora. Todas essas crises 

interdependentes estão elas próprias em interdependência com uma crise 

generalizada da humanidade, que ainda não pode reconhecer-se e realizar-se 

como humanidade. Os sobressaltos para sair da “idade de ferro planetária” e da 

“pré-história do espírito humano” ainda fazem parte dessa idade de ferro e dessa 

pré-história. As novas ideias nascem nos velhos odores e caem muitas vezes em 

velhas armadilhas. A nova ciência encontra-se ainda na fase da crisálida. 

Estamos numa era agônica de gestação ou de morte (MORIN, 2011b, p.293).  

 Edgar Morin ressalta que a revolução paradigmática depende de condições 

históricas, sociais e culturais que nenhuma consciência seria capaz de controlar. Depende 

de uma revolução própria à consciência, num círculo vicioso onde as condições 
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socioculturais mudam a consciência e a mudança de consciência também, a sua vez, muda 

as condições socioculturais (MORIN, 2011b).  

 No âmbito da Educação Ambiental, Vilmar Alves Pereira (2016), em sua Ecologia 

Cosmocena, reforça sobre a redefinição do espaço humano no cosmos e a crise de sentido 

como fundamental para a pretensão de propor ao campo dos Fundamentos da Educação 

Ambiental uma nova compreensão sobre as discussões no que se refere à relação 

humanidade-natureza (PEREIRA, 2016). 

  Compartilho com o autor sobre a necessidade de se repensar sobre o sentido de 

ser. Repensar ou ainda reatualizar sobre as perguntas fundamentais acerca da vida, da 

humanidade, e das relações interespécies e com o ambiente. Isso porque o planeta exige 

um pensamento policêntrico como bem lembra Marcos Sorrentino (2010), consciente da 

unidade e diversidade da condição humana, um pensamento nutrido das culturas do 

mundo 

 No mesmo fluxo, Ricardo Timm de Souza (1998), em Tempo e a máquina do 

Tempo, apoiado em reflexões de Edmund Husserl, fala dos limites da racionalidade 

cartesiana e a busca do fundamento como a própria busca de sentido. Mas que busca é 

essa de sentido que procuramos como fundamento? 

Devido à herança cultural cartesiana, nosso pensamento se atrapalha com este 

caos da desordem, do incompleto. E assim nos colocamos a ordenar, separar, 

especializar, o que acaba produzindo cegueiras, pois ao apartar e segregar em 

nome da ordem, reduzimos o pensamento reflexivo e excluímos a diferença. A 

nossa hipersimplificação impede de ver a complexidade da própria realidade. 

Acabamos superficializando nossas buscas, nossos projetos e nossas relações. 

Acabamos gerando pensamentos adoecidos, formas de ver distorcidas, jeitos 

preconceituosos de compreender as coisas. Viramos doutrinários e dogmáticos. 

Dessa forma, viemos construindo arremedos de processos civilizatórios. 

Distorcemos as formas de nos relacionarmos uns com os outros. Distraímo-nos 

do viver ético. Fazemos outras escolhas. Acabamos sendo capturados pelo 

pensamento hegemônico vigente, sustentado pelo capital e pela ordem política 

neoliberal. Não cuidamos da essência da vida (TRINDADE & PORTAL in 

FREITAS, GHIGGI & PEREIRA, 2014, p.107). 

O que interessa destacar aqui é que o paradigma cartesiano produziu uma forma 

específica de conhecer no ocidente. A natureza foi instituída como um objeto passivo de 

conhecimento pelo sujeito humano, soberano e condutor desse processo cognitivo 

(CARVALHO, 2012, p.116). Com o reducionismo operado por esta visão, a 

consequência dele para as ciências humanas, e particularmente para a Educação, foi a 

perda ou, pelo menos, a desqualificação de uma racionalidade mais aberta à compreensão 

do mundo. 
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O “método” cartesiano consolidou a clara divisão entre espírito e matéria. O 

sujeito (res cogitans) e o objeto (res extensa), o que provocou uma bifurcação em sentidos 

ontológicos distintos. Doravante, diante da insuficiência do reducionismo cartesiano, a 

ciência encontra brechas, como a inserção do acaso no conhecimento, a interdependência 

entre sujeito e objeto e a desreificação da noção de matéria.    

Carlos Walter Porto Gonçalves (2006) auxilia sobre o entendimento do conceito 

de natureza no Ocidente, e suas variações desde os pré-socráticos, até passar pela 

influência do pensamento judaico-cristão e do paradigma cartesiano: 

Podemos dizer que a separação homem-natureza (cultura-natureza, história-

natureza) é uma característica marcante do pensamento que tem dominado o 

chamado mundo ocidental, cuja matriz filosófica se encontra na Grécia e Roma 

clássicas. Quando afirmamos que é o pensamento dominante do Ocidente, 

queremos deixar claro que a afirmação desse pensamento – que opõe homem e 

natureza – constitui-se contra outras formas de pensar. Não devemos ter a 

ingenuidade de acreditar que ele se afirmou perante outras concepções porque 

era superior ou mais racional e, assim, desbancou-as. Não, a afirmação desta 

oposição homem-natureza se deu, no corpo da complexa História do Ocidente, 

em luta com outras formas de pensamento e práticas sociais. Ter isso em conta 

é importante não só para compreender o processo histórico passado, mas, 

sobretudo, para compreender o momento presente. Isso porque o movimento 

ecológico coloca hoje em questão o conceito de natureza que tem vigorado e, 

como ele perpassa o sentir, o pensar e o agir de nossa sociedade, no fundo coloca 

em questão o modo de ser, de produzir e de viver dessa sociedade (PORTO 

GONÇALVES, 2006, p.28). 

Ao almejar reflexionar sobre esse modo de ser nosso, o sentido da vida, o sentido 

da ética, o sentido da partilha solidária, o sentido da afetividade e do conhecimento, nos 

defrontamos com o nosso próprio sentido de natureza, ou de natureza humana. Pois ao 

reconhecer que o sistema-mundo alimentado por um ideal ocidental capitalista 

retroalimenta este padrão nos indivíduos, e estes de volta na sociedade em um círculo 

vicioso. Há de se pensar sobre a quebra ou o regenerar destas relações impregnadas de 

interesses particularizados, através do pensar e agir por outras vias de acesso ao 

entendimento de si no mundo e com o mundo: Quebrar com as normoses de sentido de 

Ser que são corroboradas pela lógica do Ter.  

 Edgar Morin também auxilia a pensar sobre o sentido, passando pelo estudo da 

linguagem. O filósofo entende que “o sentido é uma emergência que, saída das atividades 

da linguagem, não somente retroage de maneira ininterrupta sobre essas atividades, mas 

também constitui o seu nível sintético global” (MORIN, 2011b, p.207). 

 O sentido, ao emergir da exigência da própria linguagem, estabelece a relação 

sintética entre significante e significado. Advém de todo um processo psíquico/cerebral, 
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que se realiza a partir de um fundo cultural e de nossas experiências. Colocando em ação 

não só a competência linguística, mas também nossa maquinaria lógica (Ibidem). 

 Ou ainda, ao lembrar o filósofo Michel Serres, que utiliza o deus grego Hermes 

como metáfora de um anjo mensageiro. Mensageiro este que atravessa lutando “contra o 

ruído de fundo”, mirando em direção ao sentido (SERRES, 1996, p.94). Precisamos 

(re)significar as relações humanas e ambientais, e o estudo do sentido e da subjetividade 

nesta construção pode ser definitivo para outros agires socioambientais 

 David Le Breton, antropólogo que explora a questão dos sentidos imediatos 

corporais, reflexionando sobre o próprio sentido destes, sinaliza que a condição humana 

é corporal e que o mundo dá-se sob a forma do sensível, e não há nada no espírito humano 

que não tenha primeiramente se hospedado no sentido.  

Não percebemos formas, eflúvios indiferentes, mas imediatamente dados 

afetados de um sentido. A percepção é uma possessão simbólica do mundo, uma 

decifração que coloca o homem em posição de compreensão em seu confronto. 

O sentido não está contido nas coisas como um tesouro escondido, ele se instaura 

na relação do homem com elas e no debate travado com os outros por sua 

definição, na sua complacência ou não do mundo a alinhar-se nestas categorias. 

Sentir o mundo é outra maneira de pensá-lo, de transformá-lo de sensível em 

inteligível. O mundo sensível é a tradução em termos sociais, culturais e pessoais 

de uma realidade outramente inacessível senão por este subterfúgio de uma 

percepção sensorial do homem inscrito em uma trama social. Ele se oferece ao 

homem como uma inesgotável virtualidade de significações e sabores (LE 

BRETON, 2016, p.29). 

 Ainda, para Le Breton (2016), a experiência sensorial e perceptiva do mundo 

instaura-se justamente na relação recíproca entre o sujeito e o seu meio ambiente humano 

e ecológico. Sendo assim, o Outro como a condição de sentido, ou seja, é o fundamento 

do vínculo social. Para Le Breton, “um mundo sem outrem é um mundo sem vínculo, 

fadado ao não sentido” (LE BRETON, 2016, p. 32). 

Quando digo que tenho sentidos e que eles me fazem ter acesso ao mundo, não 

sou vítima de uma confusão, não misturo o pensamento causal e a reflexão, 

apenas exprimo esta verdade que se impõe a uma reflexão integral: que sou capaz 

por conaturalidade, de encontrar um sentido para certos aspectos do ser, sem que 

eu mesmo o tenha dado a eles por uma operação constituinte (MERLEAU-

PONTY, 19994, p.292)  

Para Merleau-Ponty (1994), os sentidos são também espaciais e constituintes do 

nosso acesso às formas de ser. Os sentidos são confundidos com a consciência e a 

consciência com os sentidos, formando assim uma reflexão integral. 

Destarte, hermeneuticamente, podemos pensar com os sentidos de ser revigorados 

pelos encontros culturais com as filosofias orientais, o silêncio, a Filosofia Vedanta e seu 
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entendimento de ser, no enfrentamento das múltiplas crises relatadas (crise ecológica, 

crise do paradigma ocidental, crise de sentido, crise do tempo). Não como que a cair na 

armadilha de um universalismo que consiga responder a tudo indiscriminadamente, mas 

que instigue, modestamente, ao menos, a inspiração por outros pensares e fazeres, a partir 

também de um sentir em Educação Ambiental e assim reatualizando o sentido do ser.     

A história da entrada de filosofias orientais no ocidente, principalmente a partir 

dos anos de 1960, como se deu seu desenvolvimento, influências em movimentos 

diversos e personalidades como escritores, músicos, cultura hippie, e práticas espirituais 

por ocidentais que buscavam outras formas distintas das religiões estabelecidas, de certa 

forma marca o próprio fluxo contracultural deste período. O que também coincide com o 

fortalecimento das ideias ecológicas e ambientalistas, que mais tarde passam a fazer parte 

de um debate inicial do que veio a se configurar como Educação Ambiental. Pois, ao 

estudarmos a história das discussões em torno da Educação Ambiental, esta remonta ao 

próprio movimento contracultural dos anos de 1960.  

Acontece que passaram praticamente 60 anos deste processo intenso do questionar 

da cultura no Ocidente, conhecido como contracultura. Neste entremeio, a tecnologia 

avançou ainda mais, interligando o mundo em uma rede de informações, principalmente 

as economias. As economias dos países e globais reinventaram-se dentro das próprias 

estruturas do capitalismo, mesmo após passarem por algumas ondas de crises maiores. A 

política global do Ocidente, após 2001, reintroduziu o ímpeto do medo e da insegurança 

no modo de ser Ocidental, alimentando as violências psicológicas e armadas, inflando 

guerras nos mais diversos pontos do planeta, de acordo com os interesses políticos e 

econômicos do momento.  

As utopias por um mundo melhor, outrora esperançosas por implementar outros 

modos de ser, sentir e vivenciar, foram enfraquecendo-se nos últimos anos. Mas, este 

trabalho e outros tantos querem e se fortalecem justamente pelo caminho da utopia. O 

reinventar da cultura, semeando sentidos de ser que busquem por ética e solidariedade. 

Há de se levar em consideração a responsabilidade perante o futuro coletivo. É a 

partir dessa premissa que Roberto Crema destaca: 

É no marco dessa advertência que, transcendendo a questão meramente 

especulativa, urge o desenvolvimento de uma proposta transdisciplinar que vise, 

em última instância, um conhecimento reconectado à dimensão amorosa, 

possibilitando uma atitude de solidariedade frente ao bem comum. Para isso é 

fundamental a integração e sinergia entre a via quantitativa e qualitativa, razão e 
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coração, ciência e mística, Ocidente e Oriente, análise e síntese (CREMA in 

WEIL, 1993, p.143). 

O encontro entre Ocidente e Oriente, razão e coração, ciência e mística, de certa 

forma lembra também a proposta moriniana da ética de religação e da ética da 

compreensão. No reconhecimento das diversidades culturais humanas, busca a 

compreensão das complexidades e das próprias incompreensões.  

A abertura da cultura ocidental pode parecer para alguns ao mesmo tempo não-

compreensiva e incompreensível. Mas a racionalidade aberta e autocrítica 

decorrente da cultura europeia permite a compreensão e a integração do que 

outras culturas desenvolveram e que ela atrofiou. O Ocidente deve também 

incorporar as virtudes de outras culturas, a fim de corrigir o ativismo, o 

pragmatismo, o “quantitativismo”, o consumismo desenfreados, desencadeados 

dentro e fora dele. Mas deve também salvaguardar, regenerar e propagar o 

melhor de sua cultura, que produziu a democracia, os direitos humanos, a 

proteção da esfera privada do cidadão (MORIN, 2000, p.104).  

Morin (2000) complementa mais adiante: 

A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. O 

planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a 

importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e 

em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita da reforma 

planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do futuro 

(MORIN, 2000, p.104). 

Segundo Michel Serres (1990), em o Contrato Natural, há como duas guerras: a 

subjetiva e a objetiva. Nas guerras subjetivas, as coisas não existem em si mesmas e “a 

violência objetiva entra em vias de fato sem nenhum acordo prévio” (p.26). E trata de um 

limite entre a vaidade das guerras subjetivas, quando estas estão saturadas dos destroços 

da violência objetiva. Para este autor, nossos antepassados criaram pactos para as 

violências subjetivas, transformando-as em guerras, e agora deveríamos pensar por um 

direito regulador para a violência objetiva, assim como foi feito para a subjetiva. 

Ainda que no mundo contemporâneo, Steven Pinker (2013) consiga apontar 

estatísticas sobre a diminuição da violência, em seu livro Os anjos bons da natureza, que 

violência seria esta que ele enxerga? Talvez parte da subjetiva, dita por Serres. Mas como 

calcular as guerras internas do ser humano, ou ainda as intersubjetivas? 

De maneira especulativa, diria que elas estão aí, talvez disfarçadas pelo narcisismo 

de uma modernidade que preconiza o ter e a acumulação. Mas elas nos chocam cada vez 

mais, com as tendências conservadoras que ressurgem com força renovadas em nossos 

tempos pós-contraculturais, através de atitudes homofóbicas e xenofóbicas, e outros 

tantos tipos de violências. 
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Onde estava escondida esta violência, aparentemente já extinta, ou em vias de 

desaparecimento como Pinker conclui? Ironicamente, podemos utilizar a imagem de 

Aquiles, e sua famosa história sobre sua fragilidade do seu calcanhar, que vira expressão-

comum ao dizemos que “este é meu calcanhar de Aquiles”. Qual o calcanhar de Aquiles 

da violência humana?      

 Para Serres (1990), o grande ineditismo que há na filosofia, é que “a história 

global entra na natureza e a natureza global entra na história” (p.16). Em tempos distantes 

do nosso, onde a população humana era em menor número no Planeta, como em alguns 

exemplos da violência do passado relatados por Steven Pinker, o ambiente, ao que parece, 

não assinalava tão fortemente a violência sofrida, como hoje o faz. Seja através de 

enchentes, furacões, secas, mudanças climáticas e outros tantos fenômenos tão 

intensificados em nosso cenário ambiental moderno.  

 Acrescentaria, ainda, o cenário das relações socioambientais, entre humanos e 

humanos, e humanos e o mundo. As violências internalizadas, que estão de alguma forma 

no inconsciente e quando emergem a superfície, são tornadas guerras, ódios e raivas. 

Como os relatos intensificados nos últimos anos de xenofobia por parte dos Europeus que 

estão a receber um grande número de refugiados da África e do Oriente próximo, ou os 

Estados Unidos com seu retorno a uma sensação de extremo nacionalismo e intenção de 

fechamento de suas fronteiras com o México, e a promessa do atual presidente eleito em 

investir em uma nova corrida armamentista.  

Edgar Morin (2012), neste sentido, fala do problema da violência tornada louca.  

O problema da “louca” violência é inseparável da natureza mesma do homo 

sapiens/demens, mas ela se desdobra verdadeiramente na era histórica, que é a 

era dos Estados e das guerras, com massacres gigantescos, sevícias cruéis, 

torturas insensatas que ultrapassam e transbordam todo e qualquer alcance 

ideológico. Os fanatismos religiosos, as crenças messiânicas e apocalípticas 

agravaram e multiplicaram os desencadeamentos da louca violência. Longe de 

reduzi-las, o século XX abriu uma nova era de violência desvairada ao mesmo 

tempo em que gerou a era da megamorte (MORIN, 2012b, p.57).  

 Ainda continua ao dizer que a experiência da violência tornada louca é a 

experiência de cada um e de todos, no cotidiano de nossas vivências. E a saída para 

estancar esta espiral não pode vir nem da violência, nem da a-violência, pois esta última 

de certa forma, esconderia de nós mesmos as raízes da violência em uma anestesia ou 

inércia diante das guerras (MORIN, 2012b).  Aponta para sentidos de resistência e de 
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mudanças, aceitando “a tragédia como condição sine qua non de toda antropologia”, ao 

reconhecer os aspectos sapiens e demens do ser humano (ibidem, p.68). 

   Então, retomar o fortalecimento da utopia no campo da Educação Ambiental 

não seria também lutar contra as inúmeras violências objetivas e subjetivas e realimentar 

a esperança por outras práticas e, por que não, advindas de filosofias orientais, que há 

mais tempo têm experiência com as buscas internas do ser humano? Se o intuito é 

repensar a condição humana, como aponta Edgar Morin, que este seja impulsionado pela 

esperança de um humano integral. 

Por este mesmo viés, Krishnamurti aponta que estamos preocupados é com o 

problema humano, não importando se este é ocidental ou oriental: 

Essa confusão e tribulações não se acham apenas no Ocidente, visto que os entes 

humanos, em todas as partes do mundo, se encontram na mesma lamentável 

situação. O problema do indivíduo é também problema do mundo; não há dois 

“processos” separados e distintos. O que nos interessa, de certo, é o problema 

humano, não importando se o ente humano está no Oriente ou no Ocidente, o 

que afinal, é apenas uma arbitrária divisão geográfica (KRISHNAMURTI, 2004, 

p.188).  

Ou também Basarab Nicolescu, que assim coloca: 

A separação entre ciência e cultura gerou o mito da separação entre Ocidente e 

Oriente: o Ocidente, depositário da ciência enquanto conhecimento da Natureza, 

e o Oriente, depositário da sabedoria enquanto conhecimento do ser humano. 

Esta separação, tanto geográfica como espiritual, é artificial, pois, como tão bem 

observou Henry Corbin, há Oriente no Ocidente e Ocidente no Oriente. Em cada 

ser humano estão reunidos, potencialmente, o Oriente da sabedoria e o Ocidente 

da ciência, o Oriente da afetividade e o Ocidente da efetividade (NICOLESCU, 

1999, p.112).  

Adiante, então, passamos a mirar um encontro com o Oriente, no sentido de 

mirare do latim que remete a “espelho”, ou seja, olhar com espanto. O Oriente como 

sendo um espelho do Ocidente, assim como o contrário é válido.  Pois “o espelho 

transdisciplinar encontra-se ao mesmo tempo entre e além de todos os campos do 

conhecimento” (NICOLESCU, 1999, p.74). 
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1.2 - Encontro com o Oriente 

Om saha naavavatu, saha nau bhunaktu, 

Saha Viryam Karavaavahai 

Tejas Vinaa Vadhi Tamastu, Maa vidvishaavahai 

Om shanti, shati, shanti27 

 

 

 Em muitos contextos de aprendizagem no oriente, nos espaços da cultura indiana, 

seja através de práticas de Yoga, meditação, palestras, estudos e outros, costuma-se entoar 

este mantra acima transcrito em linguagem sânscrito28. A ideia é que possam ambas as 

partes tanto aluno e professor, estarem dispostas no processo de aprendizagem. 

 Novamente, reencontramos aqui a questão do tempo que, no início desta 

dissertação já fora citado. Mas por que do encontro com pensamentos, muitas das vezes 

distante temporalmente do nosso tempo presente?  

Ao estilo de Michel Serres, reaparece o deus mensageiro Hermes, utilizado como 

metáfora articuladora entre tempos cronológicos distintos, para, assim, operar uma dobra 

no “lençol do tempo” que, de acordo com Serres não é apenas linear, mas possível destes 

sobrevoos e encontros entre culturas temporalmente e geograficamente distantes. 

 Para Octavio Paz29 (1996, p.163): “cada civilização é uma visão do tempo (...) o 

tempo é o sentido do existir, até mesmo se este carece de sentido”. Assim, as atitudes 

opostas em termos culturais, psicológicas, históricas, antropológicas entre orientais e 

ocidentais, inscrevem-se em distintas visões do tempo.  

 Ao que indica a história, muitos foram os pesquisadores, filósofos-pensadores 

que, de certa maneira buscaram tecer relações de cunho científico e ou filosófico entre 

Oriente e Ocidente. Na grande maioria, segundo D.T Suzuki e Erich Fromm (1998), esses 

                                                           
27 Tradução: “Om que Brahman proteja a ambos, professor e aluno, que desfrutemos de felicidade e 

liberação, que possamos nos esforçar pelo aprendizado, e que a aprendizagem seja brilhante. Que não haja 

disputas entre nós. Om paz, paz, paz”.  
28 O sânscrito é língua antiga da Índia, com uso presente ainda através de liturgias hindus, budistas e 

jainistas. Textos antigos como os Vedas estão nesta linguagem cuja escrita recebe o nome de devanagari. 

É considerado do ramo de línguas indo-européias, encontrando correspondências linguisticas nas línguas 

ocidentais modernas. Exemplo disto é a palavras MATR em sânscrito, que significa “mãe” em português, 

recebendo grafia e sonoridade muito parecidas em várias línguas ocidentais modernas. 
29 Octavio Paz (1914-1998) foi diplomata e escritor mexicano, tendo residido na Índia entre os anos de 

1962 e 1968, quando atuou como embaixador.  
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buscadores são ocidentais, e pouco se sabe sobre a opinião expressada pelos orientais a 

respeito do intercâmbio oriente-ocidente. 

 De forma um tanto quanto generalista, ainda Suzuki & Fromm (1998) 

exemplificam diferenças em características comportamentais e psicológicas entre o 

ocidental e o oriental, levando-se em consideração que estas constatações das 

características de orientais e ocidentais não sejam a resposta única. Por outro lado, sabe-

se que muitas destas descrições são evidenciadas em estudos30 psicológicos atuais, como 

tendências comportamentais e psicológicas predominantes na maioria das populações 

orientais e ocidentais descritas. Não sendo a regra, são características que representam as 

tendências das realidades cognitivas das sociedades dos lados ocidentais e orientais do 

planeta. 

Para Suzuki & Fromm (1998), a mentalidade ocidental é “ analítica, seletiva, 

diferencial, indutiva, individualista, intelectual, objetiva, científica, generalista, 

conceitual, esquemática, impessoal, legalista, organizadora, impositiva, autoafirmativa, 

disposta a impor sua vontade sobre os demais, etc.” Já a mentalidade oriental é: “ sintética, 

totalizadora, integradora, não seletiva, dedutiva, não esquemática, dogmática, intuitiva, 

afetiva, não discursiva, subjetiva, espiritualmente individualista e socialmente dirigida ao 

grupo, etc.”  

Há ainda muitos outros aspectos descritos por Suzuki & Fromm, inclusive sobre 

as contradições que Oriente e Ocidente vivenciam. Destaco aqui o seguinte parágrafo: 

En muchos sentidos, Oriente parece ser indubablemente como tonto y estúpido, 

porque los orientales no son tan analíticos ni tan demonstrativos y no dan tantas 

senãs tangibles, visibles de inteligencia. Son caóticos y aparentemente 

indiferentes. Pero saben que sin este caráter caótico de la inteligencia, su própria 

intelegencia natural no tendrá mucha utilidad para vivir juntos al modo humano. 

Los miembros individuales fragmentarios no pueden laborar armónica y 

pacificamente juntos a no ser que estén en relación com el infinito, mismo que 

en realidad, subyace a cada uno de los membros finitos (SUZUKI & FROMM, 

1998, p.14). 

Talvez essa visão de que para a percepção ocidental o pensamento oriental seja 

“estúpido”, como os autores apontam, nos distancie de um diálogo profícuo, por 

anteciparmos em nós um distanciamento para com o outro ou, como no caso aqui 

apontado, o distanciamento para com a visão do Oriente.  

                                                           
30 Para outras informações de estudos cognitivos entre orientais e ocidentais, ver documentário O Oriente 

e o Ocidente. https://www.youtube.com/watch?v=ZbKBRMn0hWM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbKBRMn0hWM
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Carl Jung, por conta de suas investigações em termos psicológicos através dos 

arquétipos e símbolos, também tece comparações a respeito das visões ocidentais e 

orientais de mundo. Jung chega a afirmar que o europeu (o cientista europeu) a primeira 

coisa que percebe na Índia, é o seu aspecto físico, corporal, físico, comtemplado do 

exterior. Mas isso não é como o hindu a vê. De acordo com Jung, para nós ocidentais, o 

conceito real por excelência acha-se ligado ao mundo dos fenômenos, ou seja, daquilo 

que aparece exteriormente. “Para o hindu, o conceito de real está ligado à alma. Para ele, 

o mundo é aparência, e sua realidade se aproxima daquilo que nós chamaríamos de sonho” 

(JUNG, 2015, p.263). 

Este estranho contraste com o Ocidente se expressa, sobretudo, na prática 

religiosa. Nós falamos em edificação e elevação religiosas. Deus é o Senhor de 

todas as coisas. Temos uma religião do amor ao próximo. Em nossas igrejas que 

se lançam às alturas, existe um altar-mor, situado em lugar elevado, enquanto a 

Índia fala de dhyâna (concentração), meditação e imersão; a divindade se acha 

no interior de todas as coisas. O indivíduo se volta do exterior para o interior. 

Nos antigos templos hindus, o altar está colocado a dois ou três metros abaixo 

do rés do chão, e aquilo que nós velamos com o máximo recato é para o hindu o 

mais sagrado dos símbolos. Nós cremos na ação; o hndu crê no ser imóvel. A 

prática de nossa religião consiste na adoração, na veneração e no louvor. Para o 

hindu, pelo contrário, a prática mais importante é a ioga, a imersão em um estado 

que chamaríamos de inconsciente, mas ele considera o mais alto grau de 

consciência. A ioga é, de um lado, a expressão mais eloquente do espirito hindu 

e, do outro, o instrumento de que o indivíduo se utiliza sempre para provocar 

esse singular estado de espírito (JUNG, 2015, p.264).   

A partir de estudos no âmbito da Psicologia Positiva31, os autores Rick Snyder, 

Shane Lopez e Jennifer Teramoto Pedrotti buscam, em perspectivas orientais, subsídios 

para contribuições no âmbito de uma psicologia ocidental que potencialize qualidades 

humanas e o estímulo a atitudes de resiliência.  

Estes autores, em obra sobre a Psicologia Positiva, passam por algumas descrições 

de correntes orientais como o Confucionismo, Taoísmo, Budismo e Hinduísmo. 

Observam que essas filosofias têm por semelhança o fato de incorporar ideias sobre a 

importância da virtude, junto com qualidades do ser humano (SNYDER & LOPES, 

2009). 

Tais diferentes ênfases sobre o que se valoriza determinam quais constructos são 

considerados como qualidades em cada tipo de cultura. Por exemplo, as culturas 

ocidentais valorizam muito mais as ideias de liberdade e autonomia pessoal. Por 

esse motivo, a pessoa que caminha com os próprios pés é considerada como 

possuidora de força dentro dessa visão de mundo. Em uma cultura oriental, por 

outro lado, essa afirmação do eu não seria vista como um recurso positivo, já que 

                                                           
31 De acordo com Snyder & Lopez (2009): “os estudiosos da psicologia positiva visam definir as qualidades 

dos seres humanos, destacando os vários caminhos que levam a vidas melhores”. 



69 
 

a sociedade busca estimular a interdependência dentro do grupo (SNYDER, 

2009, p.50).   

Mais adiante, os autores lembram que oriente não é melhor que ocidente ou vice-

versa. Mas é de grande relevância refletir sobre elas para tratar sobre o tema das 

qualidades. Para isso devemos utilizar a cultura como “uma lente a fim de avaliar 

determinadas características” (ibidem, p.52). 

Em suas reflexões finais, os autores relembram que o método de ensino oriental, 

provavelmente divergiria do método decididamente ocidental do texto, na forma de expor 

tais conceitos orientais, tendo em vista que, para os orientais, os conceitos não seriam 

apreendidos por meras palavras, mas principalmente pela experiência. Os autores 

concluem sobre a relevância da autoexploração e experiência prática real para a 

compreensão dos conceitos, convidando o leitor a adentrar mais nesses estudos e práticas.  

Para o fato do distanciamento, até mesmo metodológico, do processo didático da 

aprendizagem, poderíamos relembrar o aspecto do sentido de “colonialidade”, como fala 

Boaventura de Souza Santos (2010b). Pois reproduzimos também no encontro de 

diferentes filosofias, pensamentos, saberes e modos de perceber a vida, as velhas formas 

de sempre, categorizando de maneira a acentuar as divergências e separações. Na alegoria 

das linhas abissais que separam o pensamento moderno ocidental, tudo aquilo que está 

“do outro lado” desaparece numa inexistência radical, porque não se admite a copresença 

dos dois lados. (SOUZA SANTOS, 2010b, p. 32) 

 No sistema ocidental de conhecimento, “o rigor científico afere-se pelo rigor das 

medições”, de acordo com Souza Santos (2010b, p.28). O mundo acaba por tornar-se 

complicado e a mente humana não pode compreender completamente. Então conhecer 

significa dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o 

que se separou, à guisa do método cartesiano. 

 Chuang Wingt-tsit (1901-1994), chinês graduado em Harvard e professor de 

Filosofia em universidades americanas por muitos anos, afirma que: “para abordar a 

filosofia oriental corretamente devemos tratá-la como Filosofia, diferenciando-a da 

religião, com a qual mantém conexões históricas estreitas e que não são necessariamente 

filosóficas” (WING-TSIT, 1965, p.47). Isto porque deve ser levada em consideração, 

estudada, em intercâmbio de saberes entre as humanidades.  
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 Devido ao etnocentrismo encontrado na ciência ocidental, que tende a rechaçar 

aquilo que não esteja fundamentado na visão clássica ou nos centros escolásticos, ainda 

perpetuamos um diálogo truncado. Tende-se a não considerar as filosofias orientais sob 

o pretexto de estas não serem filosofias por estarem atreladas com religiões.   Por vezes, 

no lugar de uma aproximação sadia, acentua-se ainda mais as diferenças, as contradições 

e as dualidades, como no caso do par oriente-ocidente. 

 Ainda para Chuang Wingt-tsit existe uma insistente relação entre a realização da 

natureza humana e a realidade em filosofias orientais. Por haver um íntimo tratamento 

entre as filosofias e a vida, as filosofias orientais apresentam um sentido ético. E, a fim 

de que se compreenda as filosofias orientais, deve-se articulá-las com os aspectos 

metafísicos e epistemológicos, assim como a apreciação da relação entre Uno e Múltiplo 

que estas filosofias geralmente apresentam (WING-TSIT, 1965). 

São muitas as correntes filosóficas orientais, e incorreria em um erro em se 

tratando de apenas uma dessas, generalizar tratando por representação única de todo o 

Oriente, assim como tomar uma filosofia ocidental e apresentá-la como porta-voz de todas 

as filosofias ocidentais também o seria. O presente projeto sinaliza o trabalho mais 

aprofundado sob o enfoque de uma destas filosofias da Índia: a filosofia Vedanta. 

1.3 - O Oriente como Sul epistemológico e ontológico 

Edgar Morin (2011, p.27) expõe sobre uma “crise da alma, do espírito” que gera 

um apelo do Ocidente em procurar seus remédios no Oriente.  Talvez esta busca esteja 

relacionada a uma crise da modernidade ou a uma desilusão; um sentido de vazio que a 

materialidade retumba no interior da sociedade com as promessas não cumpridas de 

progresso e felicidade enaltecidas pelo Iluminismo. 

Com as incertezas de nosso tempo, tempo hipermoderno como coloca Gilles 

Lipovetsky, o indivíduo corre por conta própria em um emaranhado de informações, em 

efemeridades galopantes, numa sociedade liberal caracterizada pelo movimento, 

flexibilidade, indiferença e acentuação da individualização (CHARLES in 

LIPOVETSKY, 2004).  

Com isso, na angústia da individualidade e da falta de certezas, acentua-se também 

a busca pelo espiritual no Oriente, ou por correntes de pensamento advindo do 

desconhecido Oriente, pois o homem contemporâneo sente a necessidade de 



71 
 

preenchimento deste vazio existencial e acaba, muitas vezes, por preencher seu vazio 

através do consumo descabido. Essa oposição entre Ter e Ser, já em outros momentos 

abordada, faz alusão à crise de sentido da qual a contemporaneidade moderna 

experimenta. 

 Então a busca em filosofias orientais, ao invés de se dar em um ambiente profícuo 

de diálogo de saberes, dá-se por meio do consumo, travestida pelas superficialidades dos 

modismos. A compra do bem-estar, da qualidade de vida e o estereótipo zen são exemplos 

desta apropriação mercadológica. As filosofias orientais são traduzidas e filtradas pelo 

liberalismo ocidental. 

Ao perceber esta apropriação do conhecimento por meio do consumo, ressalto a 

importância de se mirar com sabedoria para os remédios do Oriente, mas sem nos 

apegarmos a fórmulas mágicas ou deslumbramentos com autoenganos.  Na medida que 

pontes de ordem reflexiva e comportamental entre Oriente e Ocidente se estabelecem, ao 

mesmo tempo que se solidificam alguns entrelaçamentos culturais, há também os 

esvaziamentos de discurso e as deturpações de saberes. É o próprio movimento que a 

complexidade reconhece, onde forças de coesão e repulsão estão a operar ao mesmo 

tempo, em tensão e disputa ou, como prefere Morin, entre ordem-desordem-interação-

organização. Forças que são agregadoras e de manutenção e forças que são de separação 

e destruição (degradação). Cabe-nos aqui discernirmos com lucidez por quais práticas e 

ações optarmos.  

 De qualquer maneira, acredito que é necessário ampliarmos a comunicação com 

o Oriente com discernimento. É justamente este concurso entre articulação e integração 

um dos intuitos desta pesquisa.  

Edward Said, no âmbito dos estudos culturais, já nos anos de 1970, denunciava 

sobre o sentido de “colonialidade” do termo Oriente. O autor investiga, em seus estudos, 

o termo Oriente como uma invenção do Ocidente.   

O Orientalismo ajudou e foi ajudado por pressões culturais gerais que tendiam a 

tornar mais rígido o senso de diferença entre as regiões européia e asiática do 

mundo. A minha afirmação é que o Orientalismo é, no fundamental, uma 

doutrina política, imposta ao Oriente, porque esse era mais fraco que o Ocidente, 

que elidia a diferença do Oriente com a sua fraqueza (SAID, 2007, p.277).  

Neste sentido, a presente pesquisa busca, criticamente, sair desse posicionamento 

etnocêntrico ao clamar muito mais pela relação entre Ocidente e Oriente do que por sua 

separação em termos ideológicos e políticos. Para isto lembremo-nos aqui da expressão 
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“Epistemologias do Sul” cunhado por Boaventura de Souza Santos, que sugere o diálogo 

do Sul geopolítico do mundo para pensar seus próprios mecanismos epistemológicos para 

o caminhar de uma colonialidade a uma descolonialidade.  

Souza Santos (2010b) traz a imagem de uma linha abissal que separa Oriente e 

Ocidente em dois universos distintos: “deste lado da linha” e os “do outro lado da linha”. 

A divisão é de tal ordem que tem ocasionado a invisibilidade, a inexistência e a 

incompreensão de um lado em relação ao outro. Estas separações estão na geografia 

mundial, mas também estão em diversas outras polaridades que se verificam, como bem 

e mal, negro e branco, mulher e homem, esquerda e direita e assim por diante.  

Inspirados em Boaventura de Souza Santos, propomos o Oriente como “Sul 

epistemológico” para o trabalho de definhamento da necessidade do uso de termos que 

sugerem separação. Na verdade, os termos não são o alvo, porque os termos têm seu 

trabalho linguístico, mas sim as próprias bases epistemológicas que alimentaram as 

separações.  

É difícil lutarmos, enquanto humanos que somos, contra os mecanismos 

paradigmáticos de autodefesa enraizados em nossa forma de perceber o mundo, pois isto 

é como lutar contra nossa própria identidade. Mas é necessário o esforço da quebra dos 

padrões viciados de tentativa de explicação do mundo, que acabam por reproduzir os 

velhos modelos que retroalimentam a separação, a exploração, a competição e a barbárie 

E além do conceito epistemológico, por que também não pensar o âmbito 

ontológico? Haja vista que no encontro o oriente nos impulsiona a passar pela categoria 

de Ser, e como este é entendido no Vedanta. Esta busca pelo sentido de ser, é 

compreendida então, como uma busca também ontológica.  

Neste horizonte, Vilmar Pereira aborda sobre um deslocar da dimensão 

epistemológica para a ontológica em Educação Ambiental: 

Em nosso alcance, uma ontologia ambiental de horizonte hermenêutico deve 

contribuir no desenvolvimento de uma epistemologia compreensiva, na qual 

todos os elementos de nossa ampla experiência estejam entrelaçados, 

reconhecendo os múltiplos espaços ontológicos e psicológicos-culturais. É nessa 

perspectiva que há uma forte reinvindicação de uma compreensão das questões 

ambientais a partir de uma concepção de homem integral apontando para sua 

condição ontológica mais abrangente (PEREIRA, 2016, p.39). 
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 Deste modo, o campo da Educação Ambiental alarga-se porque provoca a busca 

por outros sentidos e modos de ser. Reconhece as outridades e uma dimensão 

intersubjetiva no pensar e agir ambiental. 

  1.4 - Conhecendo a Filosofia Vedanta   

 T.M.P Mahadevan (1911-1983), doutor em Filosofia e escritor, foi destacado 

professor na Universidade de Madras (atualmente Chennai), na Índia, começa desta forma 

o seu livro intitulado Introdución a la Filosofia de la India: 

El pensamento índio presenta un horizonte fascinante en lo que respecta a su 

antiguedad y su diversidad; tiene en su haber la más larga historia, la cual es tan 

antigua como el Veda; posee uma gama de puntos de vista, variada y llena de 

vitalidade que va desde numerosos grados de materialismo hasta todos los 

matices posibles de monismo y el no dualismo (MAHADEVAN, 1998, p.13). 

 Como a filosofia ocidental não é só uma filosofia, a filosofia indiana também não 

o é. Há uma gama de caminhos já consolidados entre as mais variadas filosofias indianas.  

Em continuação, Mahadevan (1998) expõe que os críticos ocidentais equivocam-se 

quando caracterizam as filosofias indianas como pessimistas ou, ainda, como não 

progressistas, pois tomam como totalidade algum pequeno aspecto para fazerem tais 

afirmações. E o mundo ocidental alimentou por muito tempo um estereótipo sobre a 

imobilidade oriental ou sua aparente inércia por causa da falta de diálogo entre as 

filosofias.  

 Considera-se normalmente a seguinte classificação entre as escolas filosóficas 

indianas: Nyaya, Vaisesika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e  Uttara Mimansa  (ou Vedanta) 

como as representantes ortodoxas, ou seja, que aceitam a autoridade e pertinência da 

leitura dos Vedas. Dentre as ortodoxas, que rechaçam os Vedas, mas que de certa forma 

também possuem relação com estas escrituras, estão: Carvaka, Jainismo e Budismo.  

Cleusa Peralta (1997), em dissertação de Mestrado sobre o conceito de utopias 

concretizáveis, em determinado ponto – não sendo o tema central da pesquisa - aborda 

sobre categorias filosóficas indianas, em especial da escola Vaisesika, referida acima. 

Mas de forma geral, acerca de todos os sistemas filosóficos indianos ditos ortodoxos, no 

qual insere-se o Vedanta, nota-se que a tônica geral destes sistemas seja uma relativa 

desvalorização do mundo empírico em favor de um senso profundo em relação ao mundo 

espiritual. E paradoxalmente são sistemas empiristas, num sentido de conhecer para 

transcender (PERALTA, 1997, p.84). 
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Embora num primeiro momento essa inserção do espírito (alma) e da mente, 

ocidentalmente possam aparecer atributos apenas humanos, sabe-se que a 

estrutura hierárquica oriental da natureza admite a extensão dessas categorias a 

todos os seres do sistema planetários, vivos e não-vivos. Esta distinção entre o 

pensamento oriental e ocidental parece estar na raiz da dimensão da crise 

ecológica mundial, de origem ocidental, que separa a mente e o espírito como 

substâncias hierarquicamente superiores aos quatro elementos que interagem no 

reino da natureza (PERALTA, 1997, p.85).  

 Os textos-base fundamentais para o estudo da tradição do Vedanta são: Upanisad, 

Bhagavad Gita e Brahma-sutra. A primeira delas faz parte dos Vedas, o Bhagavad Gita é 

um texto posterior, estando posicionado dentro da epopéia indiana chamada Mahabharata. 

O terceiro deles é chamado de Nyaya-prasthana, porque expõe os ensinamentos do 

Vedanta através de uma ordem lógica (MAHADEVAN, 1998). 

Em o Tao da Física, o físico austríaco Fritjof Capra afirma que o Vedanta é a 

tradição filosófica de acurado trabalho intelectual que dá corpo uma variedade de 

linhagens místicas indianas. Baseia-se nos Upanishads32 e em produções literárias 

posteriores que continuam a argumentação nos mesmos termos de um conceito de 

Brahman33, que é “não pessoal e isento de qualquer conteúdo mitológico” (CAPRA, 2011, 

p.74). 

Para Cecília Guimarães Bastos (2016), o Vedanta deve ser visto da seguinte 

maneira: 

O Vedanta, enquanto uma forma de conhecimento do mundo, deve ser entendido 

como um sistema de pensamento, o que significa que ele pode ser usado por 

qualquer religião ou filosofia. Então algumas das questões que surgem a partir 

desse pressuposto são: por que esse conhecimento (tão racional) é considerado 

como “místico” ou até mesmo “espiritual”? Qual a relação do Vedanta com essa 

nova classe de pessoas que se considera hoje em dia “espiritualizada”, mas não 

necessariamente “religiosa”? São questões que abrem um campo muito vasto 

para um artigo, mas que são relevantes e podem trazer algumas pistas para a 

interpretação do significado de espiritualidade contemporâneo (BASTOS, 2016, 

p.43). 

Continua, mais adiante, ao dizer que justamente este caráter racional do Vedanta 

é que cativa o ocidental. Pois seus conceitos, estão desprovidos de religiosidade no 

sentido patriarcal e dogmático.   

Um destes momentos posteriores e importantes da construção filosófica vedântica 

é o pensador, Shankaracarya. Ele foi um dos pensadores da escola vedantina do século 

                                                           
32 Textos antigos que partem muitas vezes de comentários dos Vedas. Remontam a períodos anteriores a 

Buda, provavelmente entre os séculos XVI a VII a.C 
33 Palavra que é traduzida como Todo ou Absoluto, que mais adiante será melhor explicada. 
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VIII d.C. que reitera o conteúdo não dual da experiência da vida. Ele é um dos autores 

mais utilizados do Vedanta.  

No Ocidente, ao Vedanta é atribuído o título de não dualista ou advaita (não dual 

em sânscrito). Diz-se nestas tradições que o Advaita, a não dualidade, não é o objetivo do 

Vedanta, mas apenas o reconhecimento da natureza do Ser ao longo do impregnar-se do 

estudo prático e teórico. Dizer que o Vedanta é Advaita é quase como uma redundância 

de termos, pois o Vedanta pressupõe Advaita, a não dualidade.  

Supõe-se que a trajetória de vida de Shankara, ou Shankaracarya, tenha durado 

cerca de trinta e dois anos. Ainda muito jovem, retirou-se na floresta e foi discípulo do 

sábio Govinda. Mais tarde, peregrinou por toda a Índia, travando discussões filosóficas 

com outros pensadores da época e espalhando sua concepção de não dualismo. Escreveu 

comentário acerca de Brahma-sutra, Bhagavad Gita e as Upanisad. Assim como também 

deixou uma obra intitulada Vivekchudamani, ou traduzida como a Jóia do Discernimento 

em português. 

Em tese de doutorado, acerca de traduções e um estudo semiótico de textos de 

Shankara, Lilian Cristina Gulmini (2007) coloca o seguinte sobre a vida de Shankara: 

Shankara foi um jovem brâmane sivaita cujo pai, Sivaguru, era um sacerdote 

yajur-vedin descendente da linhagem Taittiriya. Nascido no Malabar, no Decão, 

admite-se que Sankara viveu apenas trinta e dois anos. Não obstante a curta vida, 

por seus escritos reconhece-se nele brilhante pensador de extraordinária 

erudição. Foi herdeiro e conhecedor de toda a tradição escritural védica (o que, 

à sua época, incluía os hinos mais antigos dos quatro Veda e seus anexos, os 

quais somam milhares de páginas: as coletâneas Brahmana, Aranyaka e 

Upanisad), além do Maha-bharata, incluindo seu mais célebre poema, a 

Bhagavad-gita. Além disso, sua erudição alcançava também o conhecimento de 

pormenores das doutrinas de todas as seis escolas ou “pontos de vista” (darsana) 

do Hinduísmo ortodoxo, exposta em seus tratados (GULMINI, 2007, p.12) 

Gulmini (2007) ainda relembra que em vários dos textos e comentários de 

Shankara, este combatia as visões dualistas. Traçando argumentos no que mais tarde viria 

a ser chamada de Advaita Vedanta, Vedanta não-dual. A autora ainda coloca que a 

influência de Shankara sobre o pensamento indiano foi decisiva, mesmo para autores de 

escolas filosóficas diferentes, que se viram obrigados a comentar ou contra-argumentar 

as interpretações não duais deste. Sua influência se estende até o pensamento 

contemporâneo indiano, pois muitos dos pensadores e místicos mais importantes dos 

últimos séculos na Índia, eram advaita vedantins, como: Dasgupta, Tagore, Vivekananda, 

Yogananda, Radhakrishnam e Aurobindo. 
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Para o professor e jornalista José Tadeu Arantes (2007), interessado em temas 

filosóficos e espirituais de diferentes regiões do mundo, a filosofia não dual de 

Shankaracarya constitui poderoso remédio para a fragmentação e a ilusão da separação, 

ou seja, as grandes doenças do mundo contemporâneo. Para Shankara, de acordo com 

Arantes (2007, p.71): “deuses, demônios, homens, animais, vegetais, minerais, etc, são 

entendidos como manifestações da própria divindade”. Desse ponto de vista, não existiria 

nada neste mundo e nos outros, que não seja sagrado.  

Dentro da visão vedântica, a qual expomos aqui, cabe salientar que se aproxima  

da escola  filosófica Sankhya, anteriormente referida, em muitos termos. Ainda na 

filosofia Vedanta encontram-se tendências dualistas e não dualistas, sendo que colocamos 

maior atenção na tendência não dual, chamada advaita. Isto porque, para a visão não 

dualista do advaita vedanta, compreende a manifestação da dualidade, ao mesmo tempo 

que a não dualidade também opera, como que se a dualidade estivesse inserida na não 

dualidade 

La filosofia vedantina há permeabilizado todas las sectas de la India, y lo que 

llamamos el hinduísmo com sus numerosas manifestaciones está influido por la 

Vedanta, de suerte que consciente o insconscientemente pensamos, vivimos, 

respiramos y morimos em la Vedanta. Hoy más que nunca es necessário explicar 

la filosofia vedantina para que todo el mundo la compreenda ... 

(VIVEKANANDA,1976, p.96)   

Swami Sivananda (1887- 1963), reconhecido propagador do Vedanta na 

contemporaneidade, destaca a universalidade da filosofia Vedanta. Diz que esta filosofia 

é universal, de toda a humanidade e significa a identidade de um para com toda a 

humanidade. Posiciona todos os seres em um aparentamento comum, compreendendo a 

diversidade com tolerância e respeito. Inclusive Sivananda repetia muito a frase “unidade 

na diversidade”, como um tema a ser relembrado frequentemente. Ainda fala também da 

dificuldade de se praticar uma filosofia como esta, pois muitos teorizam sobre como é 

reconhecer o outro como extensão de seu próprio ser, mas de fato vivenciar isto no 

cotidiano possui muitos obstáculos, porém possíveis de serem transpostos.   

1.4.1   Considerações sobre o entendimento de Ser no Vedanta 

A natureza do Ser no Vedanta é Satchidananda. Sat quer dizer conhecimento, 

Chid existência e Ananda bem-aventurança. Estas características são as características do 

Ser que é o Todo, ou o Absoluto. E é também a natureza do Ser das partes integrantes do 

Todo. Ambos, as partes e o todo, são irmãos univitelinos de um processo comum de 
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experimentação da Vida. Como Brahman é idêntico ao si mesmo, define-se a real natureza 

do si-mesmo de cada indivíduo também como verdade, conhecimento e infinito 

(GULMINI, 2007). 

Sendo a natureza do Ser existência sem limites, conhecimento sem limites e bem-

aventurança sem limites, significa dizer que o ser individual também o é. Assim o ser tem 

em si toda a possibilidade do vir-a-ser em um devir contínuo.  

Christopher Isherwood (1904 - 1986), escritor inglês e estudioso de temáticas 

orientais, sobre o entendimento de Ser na filosofia Vedanta, coloca que: 

Brahman é a realidade no seu aspecto universal, em oposição ao Atman, que 

habita em cada um de nós. A realidade é sempre a realidade una e indivisível; 

essas duas palavras apenas designam dois pontos de vista, a partir dos quais 

podem ser considerados. Olhe para o seu íntimo você contemplará o Atman; olhe 

ao seu redor, e você contemplará Brahman: mas o Atman e Brahman são uma só 

coisa (ISHERWOOD, 1993, p.71). 

Nesta jornada de busca da união do ser individual com o Ser Total, a parte e o 

todo, Atman e Brahman, o chamado estado de êxtase (samadhi) no entendimento do 

Yoga, está a superação da separação entre o observador e o observado, entre o sujeito e o 

objeto.  

Abaixo seguem alguns versos presentes no Hatha-Yoga-Pradipika34, transcritos 

em tradução para o português no livro de George Feuerstein:  

Quando a mente e a força vital fundem-se/E dissolvem-se, o resultante estado de 

equilíbrio/Chama-se de êxtase/Este estado de equilíbrio, que é identidade/Do 

centro do ser individual com o centro do Ser Total/No qual todas as 

conceitualizações/ Desaparecem, chama-se êxtase (FEUERSTEIN, 2006, p. 

480). 

Existe, no entendimento iogue, a possibilidade de união entre o um e o outro. 

Quando houver a impregnação de nossos referenciais epistemológicos desta possibilidade 

material de uma aproximação entre o sujeito e o objeto, poderemos criar o cenário para a 

experimentação do novo que, ao final, já é tão velho quanto a própria humanidade.   

Uma afirmativa conhecida do Vedanta é: “Brahama satyam, jagat nitya, jivo 

bramaiva napara”. Significa que Brahman (o todo; o absoluto) é real, o universo é irreal, 

e o ser individual e Brahman são o mesmo. Em outras palavras, pode-se colocar que o 

todo é o aspecto mais real, o universo é uma realidade aparente, não corresponde a 

                                                           
34 Hatha Yoga Pradipika é um texto já da era medieval (século XIV) que é proveniente de outra linha 

filosófica indiana, mas que recebe influência direta do Vedanta. 
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percepção única da realidade, e que o indivíduo e o todo formam parte desta realidade. 

Acontece que o ser individual fragmenta a visão da interconectividade e tende a enxergar 

as partes e não a relação das partes e do todo.  

De acordo com Zimmer (1986), sua explicação acerca do Vedanta começa da 

seguinte maneira: 

O eu da tradição áeria-védica, o Ser Universal, habita o indivíduo e é o que lhe 

dá vida. Transcende tanto o organismo denso de seu corpo, como o organismo 

sutil de sua psique, carece de órgãos sensoriais próprios pelos quais possa atuar 

e experimentar, e não obstante é exatamente a força vital que o torna capaz de 

agir. Esta inter-relação paradoxal entre a criatura fenomênica e seu núcleo 

imperecível anônimo, encoberto pelos envoltórios perecíveis (ZIMEMER, 1986, 

p.291). 

Por envoltórios perecíveis, Zimmer quer aludir às camadas físicas e energéticas 

do ser humano, entendidos assim pelo Vedanta. O próprio autor, mais adiante, explica-os 

da seguinte maneira: 

De acordo com um sumário introdutório desta doutrina, convenientemente 

exposto no Vedantasara, escrito pelo monge Sadananda no século 15, o Eu está 

oculto por cinco envoltório, cinco camadas psicossomáticas superpostas. A 

primeira e mais substancial é chamada anna-maya-kosa, o envoltório (kosa) feito 

(maya) de alimento (anna), que logicamente, é o corpo denso e seu mundo de 

matéria densa. Isto corresponde ao plano da consciência vigílica, como descrito 

no Manduka-Upanisad. O segundo envoltório, prana-maya-kosa, o envoltório 

feito de forças vitais (prana), e o terceiro, mano-maya-kosa, o envoltório feito da 

mente e sentidos (manas), junto com o quarto vijnana-maya-kosa, o envoltório 

feito de entendimento e compreensão (vijnana), compõe o corpo sutil, que 

corresponde ao plano da consciência os sonhos; ao passo que o quinto, ananda-

maya-kosa, o envoltório feito de beatitude (ananda), que corresponde ao plano 

do sono profundo tal qual como descreve Mandukaya-upanisad, é o que se 

conhece com o nome de corpo causal (ZIMMER, 1986, p. 294). 

 O Vedanta ainda considera três os estados de consciência que o ser experimenta 

ao longo de sua existência no mundo material. São eles, o estado de vigília, que é o estado 

desperto da consciência, onde experimentamos, através dos sentidos, o mundo; o estado 

do sono com sonhos, onde há relaxamento das atividades mentais, mas ainda há um 

intensa atividade mental através também da vivência do mundo dos sonhos, onde não 

conseguimos plenamente destinguir sobre o quê é mais real que o quê. O estado desperto, 

de vigília, ou de sonhos? Pois quando estamos nos sonhos, a mente não sabe diferenciar 

completamente a respeito. E por terceiro, o estado de sono profundo, onde não há 

experimentação de atividades mentais imagéticas. Atualmente alguns estudiosos do sono, 

apontam sobre tipos distintos de sono. Nesse tipo de sono a mente diminui ao máximo 

suas atividades, e se diz que é neste estado mental que realmente descansamos 

completamente todo o sistema-corpo. Para a Filosofia Vedanta, este aspecto trino da 
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experimentação da consciência está também nos significados ocultos do som OM35 

(AUM), onde 3 sons fundamentais compõem um som, simbolizando assim dentre outras 

coisas, os 3 tempos, passado, presente e futuro; e os 3 estados de consciência relatados. 

 A partir do Brhadaranyaka-upanisad, acerca do Eu, Zimmer (1986) coloca que: 

O Eu - “aquele fio que mantém unidos este mundo, o outro e todas as coisas”- é 

o reitor interno, desde o início dos tempos. “Ele mora no alento, ele está dentro 

do alento; o alento, todavia, não o conhece: o alento é seu corpo, ele controla o 

alento desde dentro. Ele mora na mente, ele está dentro da mente, a mente 

contudo, não o conhece: a mente é o seu corpo, ele controla a mente desde 

dentro”. Da mesma maneira ele está dentro da fala, do olho, do ouvido, da pele, 

da compreensão, do sêmen. Além disso, de modo semelhante, ele está nos 

elementos do macrocosmo. “Este Eu habita o elemento terra e o controla desde 

dentro: a terra é o seu corpo”; entretanto a terra a terra não percebe este princípio 

inerente a seus átomos. A terra é o mais tangível dos cinco elementos; porém na 

água, no fogo, no ar, no éter (o mais sutil os cinco), o Eu é igualmente 

desconhecido. “O Eu habita todos os seres, ele está dentro de todos os seres; os 

seres no entanto não o conhecem; todos os seres são o seu corpo, ele os controla 

desde dentro. Ele não é visto, mas vê; não é ouvido, mas ouve; não é pensado, 

mas é o pensador. Ele é desconhecido e ,contudo, é o conhecedor” (ZIMMER, 

1986, p.265)   

A não dualidade do Vedanta parece então apresentar-se como um recorrente 

entendimento de que tudo está conectado a tudo no mundo fenomênico. Este Brahman, 

genericamente traduzido como Todo, na verdade, no entendimento do Vedanta não tem 

uma totalidade fechada em si, pois é infinito e não é descritível por meio de qualidades. 

Não é um Todo, hipostasiado que tudo resolveria, mas tão somente um entendimento da 

rede interacional estabelecida por todo os seres e sua consciência.  

 

1.4.2 - Alguns conceitos importantes da Filosofia Vedanta 

 

A seguir alguns conceitos-chave para o entendimento do Vedanta. Muitos destes 

conceitos apelam para um esclarecimento sobre o sentido de não dualidade. 

Mahavakyas podem ser consideradas como grandes afirmações ou sentenças. Diz-

se, na Filosofia Vedanta, que sábios orientadores espirituais da humanidade, 

independente de que nicho religioso ou localidade surgiram, de alguma forma passaram 

em seus ensinamentos pelo que estas afirmativas querem explicitar. 

                                                           
35 Na Índia, o som ou palavra (mantra) mais antigo e mais sagrado é sem dúvida alguma o monossílabo om, 

símbolo do Absoluto. É pronunciado com um m fortemente nasal, indicado no alfabeto sânscrito por um 

ponto (chamado bindu ou “ponto seminal”) embaixo da letra m. Afirma-se que, enquanto a sílaba om em 

si representa a dimensão criativa ou manifesta da Divindade, o eco, ou bindu, do som m representa Deus 

em sua dimensão não manifesta (FUEURSTEIN, 2006, p.384). 
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São elas: Prajnanam brahma (Brahman é a consciência sem atributos); Aham 

brahma asmi (eu sou brahman); Tat twam asi (Aquilo e isto são o mesmo); e Ayam atma 

brahman (O ser é brahman). Em si todas as quatro têm o mesmo significado. Permeiam 

os sentidos de que a consciência individual é a consciência do Ser, que micro e macro 

partilham do mesmo e se retroalimentam. 

Sobre os Mahavakyas, Lilian Gulmini (2007) expõe que: 

Essas quatro sentenças são conhecidas na tradição do Advaita-vedanta como os 

quatro maha-vakyas (“grandes sentenças”), frases que, segundo se afirma, 

constituem a essência dos ensinamentos de Sankara. Como tais, são utilizadas 

como recursos meditativos (afirmações) durante o treinamento de jovens 

discípulos advaitin dedicados à prática do jnana-yoga (“yoga do 

conhecimento”), método de treinamento mental (na verdade, de 

descondicionamento mental) para o alcance da percepção de Brahman 

(GULMINI, 2007, p.107). 

Um destes mahavakyas, o aham brahma-asmi (Eu sou o Absoluto) está inserido 

no Brihad-upanishad, entendido como fundamento único e da indivisibilidade do ser, de 

acordo com George Feurstein (2006).  

Já os nyayas são como analogias usadas para explicação filosófica. São vários os 

nyayas. Colocarei, como exemplo, apenas alguns deles: 

- Samudrataranga nyaya: Fala da imagem das ondas e o oceano; por mais que 

vejamos a forma das ondas, elas em última análise são o oceano;  

- Bija vriksha nyaya: fala a respeito da semente e da árvore, explicando que o 

efeito está na causa e a causa está no efeito; 

- Rajjusarpa nyaya: é a imagem da cobra e da corda, ilustrando o princípio de 

superimposição da mente, ou o quanto os sentidos como visão, audição, tato, olfato e 

paladar ou as certezas mentais são falhas, pois ao olhar no escuro poderíamos confundir 

uma cobra com uma corda; 

Seguindo a trilha dos conceitos na Filosofia Vedanta, atribui-se à Yajnalvakya, na 

época dos primeiros upanishads, os seguintes versículos:  

“Como uma árvore, ou senhora da floresta, 

assim, em verdade, é o homem: 

seus cabelos são folhas, 

sua pele, a casca exterior. 

 



81 
 

Em verdade, da sua pele corre sangue, 

como a seiva corre da casca. 

Portanto, quando a pele é dilacerada, 

o sangue sai dela 

como a seiva sai da árvore ferida. 

 

Sua carne é a casca interior, 

os tendões são a camada interna, resistente. 

Por baixo estão os ossos, como está a madeira. 

O tutano dos ossos é comparável à medula [da árvore]. 

 

Se uma árvore, derrubada, cresce de novo 

a partir da raiz e transforma-se em outra, 

a partir de que raiz cresce o mortal 

Depois de derrubada pela morte?” 36 

 

Nos versículos acima, temos novamente o caráter de um não dualismo que se 

repete nos antigos upanishads e que mais tarde se fortalece com concepção Avaita (não 

dual) de Shankara no século VIII. Nos versos acima, o ser humano é comparado a uma 

árvore, cada membro é atribuído a uma parte da árvore. Assim como em outros textos, o 

corpo humano é comparado a todo o universo. As escalas de grandeza se perdem e se 

fundem nas explicações poéticas dos upanishads. 

 Como temos visto, o sentido de não dualidade já estava nos upanishads e Shankara 

só faz reiterar essa assertiva com seus livros e comentários no século VIII d.C. De acordo 

com Mahadevan (1998) Shankara influenciou fortemente a gente de sua época, sendo sua 

filosofia considerada não só na Índia, mas também no estrangeiro, como um dos trabalhos 

mais valiosos dos gênios da humanidade, mesmo Shankara posicionando-se não como 

um criador de um pensamento, mas como continuador daquilo que estava já nos 

upanishads.   

                                                           
36 Trecho de versículos de Yajnavalka, retirado do livro A Tradição do Yoga, de George Feurstein 

(2006). 
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Em uma carta, datada de 8 de setembro de 1954, Swami Sivananda explica o 

seguinte: 

Existe una luz que nunca há nacido y es autoluminosa. Esta luz en Brahman o tu 

próprio Ser o Atma. Medita. No te levantes de tu asiento hasta que comungues 

com Brahman. Toma partes iguales de discriminación y desapego, serenidade y 

autocontrol, mézclalas com amor divino y puro, com servicio altruísta y com 

coraje; batelo con meditación y distribúyelo entre todos. Esta es la receta 

maravillosa de Siva para la paz mundial y para la dicha Inmortal.37  

 Para o Vedanta, a parcela individual, o Atma ou Atman, é não nascido e 

autoluminoso e compartilha da identificação com Brahman. Marcondes e Coutinho 

(2010) o definem assim: 

Atman – O Espírito ou Ser, o aspecto imanente e criado por Deus. O eu. Embora 

a palavra atman possa referir-se, em diferentes contextos, ao corpo, à mente ou 

ao intelecto, em geral indica a alma ou espírito eterno e individual 

(MARCONDES; COUTINHO, 2010, p.38).  

 

Mahadevan (1998) auxilia-nos no entendimento epistemológico do 

posicionamento da consciência na Filosofia Vedanta e no Sankhya. Na visão não dualista 

do Vedanta, a consciência-testemunha revela a cognoscibilidade de um objeto: 

Como en el sankhya, en el advaita se hace una distinción entre la consciencia 

que es la naturaleza del Sí-mismo y la consciencia que es produto de un modo 

de la mente. El Sí-mismo es consciência-como; el modo mental conduce a la 

consciência-de. La primera es svarupa-jnana, conocimiento que resulta de la 

operación de um modo de la mente. La mente y sus modos son, en si mismo, 

porque son produto de prakrti38. Pero, dado que la mente está hecha de del 

elemento sattva39 de prakrti, tiene la capacidade de reflejar la consciência, que 

es el Si-mismo. Hasta aqui, el sankhya y el advaita coinciden. La única diferencia 

entre las dos doctrinas es que, mientras para el sankhya la mente y su origen, 

prakrti, son reales, para el advaita prakrti es el principio de la ilusión, maya40, y 

por conseguinte no es real (MAHADEVAN, 1998, p.290).   

Há um considerável desdobramento filosófico a partir desse ponto, quanto ao 

entendimento do posicionamento ou não da consciência na realidade fenomênica. A não 

dualidade do Vedanta entende prakrti como ilusória, não porque a negue, mas porque 

enxerga além da separação. A natureza é sim real41, mas em um determinado nível, e é 

                                                           
37 Retirado do livro Sivananda Upanishad: uma escritura universal com cartas manuscritas del sábio, 

compilado por Swami Vishnu-devananda, com terceira impressão em 1995, pela International Sivananda 

Yoga Vedanta Centre. 
38 Prakrti é entendida como Natureza, ou realidade fenomênica.  
39 A realidade fenomênica material é entendida por ser manifesta através da triunidade sattva-rajas- 

tamas. Sendo sattva caracterizado por inúmeras qualidades como bondade, pureza, entendimento,etc. 
40 Para Marcondes e Coutinho (2010), maya é: “ilusão, energia do Supremo que deixa a entidade viva 

esquecida de sua verdadeira natureza espiritual.” 
41 Gulmini (2007) explica diferentes níveis de realidade a partir do o estado ilusório (maya) relatados nas 

estrofes 109 e 110 da obra Vivekachudamani de Shankara:  
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através da vivência no mundo material que se compreende outros níveis como a percepção 

de que a parcela individual é também Brahman. De acordo com Gulmini (2007, p.187) 

no Advaita (não dual), tudo o que é necessário é uma percepção imediata de que “Eu sou 

Brahman”, um despertar do sonho ou ilusão de maya.     

O Vedanta, como foi sistematizado e exposto por Shankara, enfatiza o conceito 

enigmático de maya (ilusão). Maya “denota o caráter insubstancial e fenomênico do 

mundo por nós observado como a própria mente e, ainda, das camadas e faculdades 

conscientes e inconscientes da personalidade” (ZIMMER, 1986, p.28). De acordo com 

Zimmer (1986), este é um conceito que ocupa um ponto chave no pensamento e no 

ensinamento vedantino, e se mal compreendido pode levar o estudante à conclusão 

precipitada de que o mundo externo e seu eu são desprovidos de realidade. Mas o que de 

fato quer dizer, é que há realidade em um nível, mas ainda há outros níveis de 

compreensão, que é o da não dualidade. 

Existem muitas anedotas indianas que procuram explicar o sentido de maya do 

Vedanta. Uma delas é relatada por Henrich Zimmer, e transcrita abaixo: 

 O rei da nossa narrativa, discípulo do filósofo Shankara, era um homem lúcido 

e realista que não podia deixar de ter em boa conta a sua estirpe e augusta 

personalidade. Quando seu mestre disse que considerasse todas as coisas – 

inclusive o exercício do poder e o usufruto dos deleites reais – como sendo nada 

mais do que reflexos (puramente fenomênicos) da essencial transcendental do 

Eu, presente tanto nele quanto em todas as coisas, o rei mostrou-se relutante. E, 

quando o mestre acrescentou que esse único Eu parecia-lhe múltiplo devido à 

força da ilusão de sua inata ignorância, o rei resolveu testar seu guru para ver se 

era, de fato, capaz de agir como uma pessoa absolutamente desapegada. 

Assim, no dia seguinte, quando o filósofo se dirigia ao palácio por uma daquelas 

majestosas avenidas a fim de continuar instruindo o rei, foi solto em sua direção 

um enorme elefante enlouquecido por queimaduras. Sankara virou-se e fugiu 

logo que percebeu o perigo e, quando o animal estava no topo de uma alta 

palmeira, na qual havia subido com uma destreza mais própria dos marinheiros 

que dos intelectuais. O elefante foi apanhado, acorrentado e conduzido de volta 

aos estábulos, e o grande Sankara, transpirando por todos os poros, apareceu ao 

seu discípulo. 

O rei, educadamente, desculpou-se com o mestre de sabedoria pelo infeliz e 

quase desastroso incidente; mal podendo esconder um sorriso perguntou, com 

fingida seriedade, o porquê de o venerável mestre ter recorrido à fuga física, uma 

vez que ele estava ciente de que o elefante era de caráter puramente ilusório e 

fenomênico. 

Respondeu o sábio: 

- De fato, a pura verdade é que o elefante é irreal. Não obstante, tu e eu somos 

tão irreais quanto o elefante. Somente a tua ignorância, anuviando a verdade com 

este espetáculo de fenomenismo irreal, fez com que visses meu eu fenomênico 

subir numa árvore irreal (ZIMMER, 1987, p.29).  
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Ainda é conveniente salientar sobre a força do Bhagavad Gita na cultura indiana. 

Provavelmente este seja um texto posteriormente anexado à grande epopeia do 

Mahabharata. No Bhagavad Gita, Arjuna (um guerreiro) trava diálogos com Krishna, uma 

personificação de Deus. O texto contém 18 breves capítulos, onde a temática que se 

desenrola é sobre o período de preparação para uma batalha entre dois exércitos.  Críticos 

ocidentais assinalam numerosas contradições; “para a mentalidade indiana, no entanto, 

são precisamente nestas contradições que se radica o valor do texto, porque elas 

representam o começo da grande aproximação e são resolvidas pela compreensão de que 

o entendimento de Um está presente em tudo” (ZIMMER, 1986, p.274). 

Destaco aqui a seguinte passagem, por reiterar o aspecto da concentração e 

entendimento de Unidade: 

O yogi senta-se num lugar isolado e entrega-se à meditação e a profundos 

pensamentos. Assim sentado, domina sua mente e dirige o pensamento a um 

ponto de concentração, retendo, ao mesmo tempo, as impressões do sentido e 

não deixando entrar na mente pensamentos que vagueiam. Nessa posição, 

conservando calma e persistência, purifica a sua alma, dirigindo a consciência 

ao Eu Real, ao Absoluto, que é a base de todos os seres.42 

Finalizo assim o primeiro capítulo, sabedor de que o que foi exposto aqui sobre a 

Filosofia Vedanta é muito limitado diante da vastidão de conceitos e ensinamentos desse 

conhecimento milenar. Peço escusas quanto à utilização de termos em sânscrito sem a 

devida preocupação quanto a sua ortografia e acentuação, uma por priorizar o conceito 

em si, e outra por encontrar divergências nos textos e traduções pesquisadas. No segundo 

capítulo, avançaremos na questão do silêncio, suas concepções em diferentes contextos, 

inclusive o silêncio meditativo de Filosofia Vedanta. 

   

                                                           
42 Trecho do Bhagavad Gita, capítulo VI, versículos 10-12, retirado do livro A senda do Yoga de Maria 

Laura Packer (2009). Por “yogi” no Bhagavad Gita podemos entender como “buscador”.  
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CAPÍTULO 2 - Uma hermenêutica do silêncio 

 

 

“E a noite dizia-me: (...) 

[...] 

Vem ver o silêncio que tece e destece ordens sobre-humanas, 

e os nomes efêmeros de tudo que desce à franja do horizonte! 

Oh! Os nomes ... – na espuma, na areia, no limite incerto dos mundos,  

plácidos, frágeis, entregues à sua data breve, 

[...] 

E a linguagem da noite velhíssima e exata” 

Cecília Meireles 

 

“O estado de alerta silencioso também é parte 

da conscientização; e se vocês penetrarem nele mais 

profundamente, descobrirão que não existe divisão 

entre a pessoa que está consciente e o objeto do qual 

ela está consciente”. 

Jiddu Krishnamurti 

 

2.1 - Reflexões sobre a linguagem 

Difícil tarefa falar sobre linguagem43. A começar pelo verbo “falar”. Pois a 

linguagem situa-se muito mais do que apenas no âmbito da fala: ela é verbal e não verbal, 

é palavra e silêncio, ela é matemática, é musical, poética e simbólica. George Steiner 

(1988) relembra o filósofo Wittgenstein que, dentre os filósofos modernos era o mais 

extremamente preocupado em fugir da espiral da linguagem.  

Wittgenstein começa pela pergunta sobre a existência de alguma relação 

verificável entre a palavra e o fato. Aquilo que chamamos de fato pode muito 

bem ser um véu tecido pela linguagem para ocultar da mente a realidade. 

Wittgenstein obriga-nos a indagar se a realidade pode ser expressa pela fala, já 

que a fala é apenas uma espécie de regressão infinita, palavras ditas sobre outras 

palavras (STEINER, 1988, p.39).  

                                                           
43 “A palavra linguagem pode ser traduzida do grego logos, o que a faz muito rica de sentido e capaz de 

suportar muitos significados, incluindo-os numa síntese sempre aberta a novas aplicações situacionais. 

Assim, linguagem pode ser também razão e pensamento, conceito e lei. Quando retomamos a concepção 

clássica de Aristóteles segundo a qual o homem é um ser vivo dotado de logos, estabelecendo assim a 

diferença entre o animal e o homem, pode-se ler que o homem é um ser dotado de linguagem e que isso o 

marca e diferencia. Para a hermenêutica filosófica, a ocupação com o linguístico lhe confere a perspectiva 

de verdadeira universalidade” (ALMEIDA, 2002, p.203). 
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Este questionamento filosófico de Wittgenstein é provocativo na medida em que 

desacomoda o discurso daquele que se propõe reflexivo, porque sua própria ação de 

reflexão utiliza se necessariamente da linguagem. Custódio Almeida (2002, p.204) expõe 

que “há um enigma produtivo na linguagem que consiste em nunca podermos possuí-la, 

porque já sempre somos possuídos por ela”. 

A linguagem da humanidade é composta por uma babel de línguas. Cada uma com 

suas singularidades, regras, sintaxes, gramáticas, estilos de escrita. Umas de cima para 

baixo, outras de baixo para cima, outras da esquerda para a direita, outras da direita para 

a esquerda. Este próprio texto aqui escrito, através de suas palavras digitadas, remonta 

uma historiografia humana complexa, que parte da língua contemporânea portuguesa 

falada no Brasil de 2016, que advém de origens galícias, latinas, gregas e outras tantas 

influências de outrora que se misturam, reagem e evoluem, formando a atual configuração 

em constante transformação. Ainda, de forma mais antiga no tempo cronológico, as 

representações simbólicas utilizadas pelo alfabeto aqui expresso, para designar os sons, 

recuperam também outras várias culturas através de sua origem, como a influência da 

cultura dos gregos e dos fenícios. 

Yuval Harari (2016) em Sapiens: uma breve história da humanidade, tece uma 

cronologia evolutiva dos passos do ser humano na Terra. Se entende que o planeta Terra 

tenha sido formado a 4,5 milhões de anos atrás e o Homo sapiens a apenas 200 mil anos, 

tendo a 70 mil anos atrás ocorrido uma revolução cognitiva, onde a linguagem, que já se 

fazia presente, se intensifica ainda mais. A linguagem está presente em várias espécies de 

animais, com maior complexidade na espécie humana. Mas, de alguma forma, esta 

Revolução Cognitiva complexifica a capacidade de transmitir maiores quantidades de 

informação sobre o mundo, sobre as relações sociais e sobre coisas, ideias, espíritos, 

direitos, nações e outros.    

 Ainda que, enquanto humanos, ao utilizarmos uma linguagem entendida como 

altamente desenvolvida, especializada e sofisticada nos mais diversos âmbitos que o 

conhecimento percorre, isto de fato não deveria ser motivo de louros e de reafirmação de 

uma atitude antropocêntrica no sentido umbilical e arrogante a que este termo possa se 

referir.  Ao contrário, este feito nos coloca num paradoxo no terreno da habilidade 

comunicativa. Pois, ao mesmo tempo que articulamos uma linguagem complexa enquanto 

espécie Homo sapiens, muito pouco sabemos de um diálogo interespécies. Ou, acaso 

sabemos ouvir os coirmãos pássaros, baleias, jacarés, árvores e formigas? Ou, ainda, 
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poderíamos pensar que, apesar da linguagem altamente desenvolvida da humanidade, de 

fato, não nos compreendemos uns com os outros (humanos) de forma sincera e ética e, 

por vários motivos, estagnamos em obstáculos de ruídos de informações.   

 O filósofo francês Edgar Morin (2012a) coloca que existem pré-culturas no 

mundo animal, mas a cultura, comportando a “linguagem de articulação dupla”44, a 

presença do mito, o desenvolvimento de técnicas, é propriamente humana (p.35). Por 

articulação dupla entende-se a propriedade que caracteriza as línguas humanas, sendo que 

“o sentido da palavra é definido, em parte, pelo seu contexto, ou seja, pela frase onde está 

inserida” (p.301). 

 A partir do surgimento da cultura, acontece uma mudança no que Morin chama 

de órbita da evolução. Pois a partir da cultura, a espécie humana passa a mudar muito 

pouco anatômica e fisiologicamente. Assim, são as culturas ao longo da história que se 

tornam evolutivas e, através deste movimento, os indivíduos vão evoluindo mental, 

psicológica e afetivamente.  

 A linguagem é, assim, entendida por Morin (2012a), como o nó de toda a cultura 

e de toda sociedade humana. Numa aproximação dialógica, aparecem os termos: cérebro, 

espírito, linguagem e cultura. É como em um anel - representação didática muito comum 

em Edgar Morin -  onde todos os termos se ligam. Desta forma, para o autor, estes termos 

constituem um circuito em que “os efeitos retroagem sobre as causas, sendo os próprios 

produtos e produtores do que os produz” (p.299). 

A linguagem é uma máquina, no sentido já definido por nós45. Funciona fazendo 

funcionar outras máquinas que a fazem funcionar. Assim, está vinculada à 

engrenagem da maquinaria cerebral dos indivíduos e da maquinaria cultural da 

sociedade. É uma máquina autônoma-dependente numa polimáquina. Depende 

de uma sociedade, de uma cultura, de seres humanos que, para se realizar, 

dependem da linguagem. Seja qual for a linguagem, há em cada enunciado, um 

Eu implícito ou explícito (o emissor), dois Id (a maquinaria linguística e a 

                                                           
44 A articulação dupla é uma propriedade que caracteriza as línguas humanas, de acordo com conceito de 

Edgar Morin. As frases são analisáveis em elementos sonoros (fonemas) desprovidos de significação, os 

quais são associados em unidade com sentido (palavras) (MORIN, 2012a, p.301).  
45 O termo máquina, de acordo com Edgar Morin, não se limita às máquinas artificias produzidas pelos 

humanos. Designa toda entidade, natural ou artificial, cuja atividade comporta trabalho, transformação, 

produção. A máquina produz organizado e organizador a partir do não organizado, mais organizado a partir 

do menos organizado; comporta transformações químicas, energéticas pelas quais as formas se desfazem, 

desaparecem, mas também se refazem, renovam, metamorfoseiam. Produz organização a partir da 

organização. “Os seres máquinas participam do processo de crescimento, de multiplicação, de 

complexificação da organização no mundo. Através deles, a gênese prolonga-se, alimenta-se e 

metamorfoseia-se na e pela produção” (MORIN,2005a, p.159). A atividade das máquinas não se reduz 

somente a fabricação, em que predomina o trabalho repetitivo e a multiplicação do mesmo, mas comporta 

também  criação, com a predominância das ideias de generatividade e de novidade (MORIN, 2005, p.303).  
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maquinaria cerebral), Nós (a máquina cultural). Eu, Id, Nós falam ao mesmo 

tempo (MORIN, 2012a, p.37).  

 No sentido complexo, a linguagem está no humano e o humano está na linguagem. 

E somos simultaneamente abertos e fechados aos outros, às ideias e ao mundo pela 

linguagem. Este posicionamento de Morin quanto à linguagem faz-nos recordar 

novamente Wittgenstein que colocou que os “limites da minha linguagem são os limites 

do meu mundo”. E como na complexidade, o termo linguagem está articulado com 

cultura, espírito e cérebro, parece adquirir pertinência a frase de Wittgenstein, pois no 

constante fluxo do mundo da vida estes termos estão em um devir contínuo. Então, ao 

limitar a linguagem, estaria limitando a experiência cultural, cerebral e espiritual, no 

tempo e no espaço históricos.  

 Há de se notar que, para Morin, há duas linguagens ligadas na linguagem. “Uma 

que denota, objetiva, calcula e baseia-se na lógica do terceiro excluído”. E outra que 

conota, baseando-se na “analogia, tende a exprimir afetividade e subjetividade”. Elas 

estão juntas, articuladas, operando na linguagem diária, traduzindo a complexidade 

racional e afetiva do ser humano (MORIN, 2012a, p.100).  

 Na primeira linguagem, entendida como digital e denotativa, temos a dominância 

da disjunção. A disjunção entre real e imaginário; convencionalização das palavras; 

irrealização das imagens; reificação das coisas; isolamento e tratamento técnico dos 

objetos; forte controle empírico exterior; forte controle lógico do analógico; pan-

objetivismo (MORIN, 2012a).  

 Na segunda linguagem, entendida como analógica e conotativa, temos a 

dominância da conjunção. A conjunção do real e imaginário; reificação das palavras; 

reificação das imagens; fluidez das coisas e possibilidade de metamorfoses; tratamento 

mágico dos objetos; forte controle do vivido interior; forte controle analógico do lógico; 

pan-subjetivismo (idem, ibidem). 

O paradoxo da unidade múltipla está em que o que une separa, a começar pela 

linguagem; somos gêmeos pela linguagem e separados pelas línguas. Somos 

semelhantes pela cultura e diferentes pelas culturas. Aquilo que permitiria a 

compreensão provoca a incompreensão entre culturas, quando se vê apenas a 

diferença e não o fundo antropológico comum (MORIN, 2012a, p. 65). 

Existe, ao ver de Morin, como uma unidualidade na linguagem. E vivenciamos 

esta dupla natureza entre racionalidade e afetividade. Como herdeiros de uma 
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racionalidade instrumental de caráter objetivo, a linguagem científica ocidental está 

impregnada daquilo que Morin chama de Primeira Linguagem.  

Parece que o pensamento complexo sinaliza para o reconhecimento de uma 

Segunda Linguagem, presente na Linguagem. Ou seja, a percepção de uma linguagem 

conotativa, repleta de analogias e metáforas para expressar a subjetividade.  

Humberto Mariotti (2000), em As paixões do ego, acerca da linguagem, lembra o 

escritor Aldous Huxley que se maravilha com a evolução da linguagem humana. Para 

Huxley, a linguagem, ao mesmo tempo em que nos dá acesso ao mundo dos conceitos, 

ela nos torna vítimas da propaganda e das ideologias. Ou seja, somos abertos e fechados 

simultaneamente pela linguagem. E, ainda, segundo observação de Huxley, é por meio 

da linguagem que damos uma ordenação simbólica ao mundo, e é por meio dela que nos 

autoenganamos e ludibriamos nossos semelhantes (MARIOTTI, 2000, p.227).    

Entretanto, surge a pergunta, de onde se encontra o silêncio no processo da 

linguagem? Haja visto que a linguagem é o diálogo, e é compreensão. Se tomarmos que 

o silêncio reflexivo das meditações seja entendido como um diálogo interno, um diálogo 

da alma consigo mesmo, então temos aí também a linguagem. Então, para se pensar o 

silêncio faz-se necessário pensar a palavra e esta dupla presença de termos na linguagem, 

operando sentidos que criam e se recriam no fundo do cenário das relações intersubjetivas 

e ambientais, como numa relação complexa, onde o silêncio está na palavra e a palavra 

está no silêncio. Ademais, há infinitas formas de silêncio, assim como também há infinitas 

formas de palavras. 

David Le Breton (2016) reflete que, para decifrar os dados que o cercam, o 

indivíduo dispõe de uma escala sensorial inconstante em qualidade e intensidade, onde 

estão as percepções. E para partilhar com o outro os sentidos produzidos, retornamos à 

mediação da linguagem para tal (LE BRETON, 2016, p.29). 

A linguagem não é uma etiqueta a opor sobre uma miríade de dados exteriores e 

bem objetiváveis. Isso significaria habilitar o dualismo entre o espírito de um 

lado e a matéria de outro. Ao inverso, as coisas só se tornam reais por sua entrada 

no registro da linguagem. É por isso que de um canto a outro do mundo, os homes 

não veem, não sentem, não saboreiam, não ouvem, não tocam as mesmas coisas 

da mesma maneira, assim como não provam as mesmas emoções (LE BRETON, 

2016, p.30). 

E ainda: 

A linguagem não está em posição dual ante o real que descreve: a palavra 

alimenta o mundo de suas induções, ela embrulha-se a ele sem que se possa 
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estabelecer uma fronteira estanque entre um e outra. Entre o mundo e a língua 

se estende para cada sociedade uma trama sem costura que leva os homens a 

viver em um universo sensorial e semiológico diferentes, e portanto, a habilitar 

universos com traços e fronteiras nitidamente dessemelhantes, embora não 

deixem de comunicar (idem, ibidem, p.30).   

    A partir dessas exposições de David Le Breton, chega-se na enorme complexidade 

que implica situar a linguagem sem a diluir ou reificar como registra Edgar Morin. O 

filósofo Morin (2011b, p.200) lembra nos que coexistem na linguagem o eu, o id e o nós, 

falando ao mesmo tempo. Com isso, ele quer nos dizer que, quando um fala, não fala 

apenas isoladamente, mas acompanhado de inúmeras influências dentro de seu discurso, 

como o ego, a cultura, o contexto, os tempos e as formações de tempo. Daí remete ao fato 

de que precisamos pensar circularmente que a sociedade faz a linguagem que a faz, que 

o homem faz a linguagem que o faz e fala a linguagem que o exprime. Sendo a linguagem, 

autônoma e dependente ao mesmo tempo (MORIN, 2011b). 

 Por sua vez, Hans-Georg Gadamer, insiste que: 

[...] a palavra falada já não é minha, está entregue ao ouvir dos outros. Nisso 

consiste a grande responsabilidade do falar: que a palavra uma vez dita, não pode 

ser retirada. A palavra falada pertence ao que a ouve (GADAMER apud 

CARBONARA in RAJOBAC, BOMBASSARO & GOERGEN, 2016, p.284).  

 O professor Vanderlei Carbonara reflete acerca do saber ouvir e do deslocamento 

que Gadamer faz do discurso do orador para o ouvinte. E dar-se conta disso faz parte do 

aprender a ouvir e, quiçá, do saber silenciar como coloca o autor. 

A linguagem, tal como é concebida por Gadamer, não é o enunciado logicamente 

formulado que possa ser cristalizado e entendido fora de seu contexto; mas é a 

linguagem da conversação que toma sentido na história em que se efetiva. Nesse 

sentido cabe falar em experiência de linguagem. E a ideia de experiência em 

Gadamer guarda o sentido de se estar por inteiro nela, transformar-se na situação 

vivida. Eis que o conceito de jogo tem esse caráter de experiência que transforma 

o jogador. Isso porque o jogo é pensado em sua dimensão ontológica, na qual o 

ato de jogar implica um pôr-se e constituir-se no jogo. E aqui chegamos a uma 

concepção de linguagem como experiência aos moldes do jogo (CARBONARA 

in RAJOBAC, BOMBASSARO & GOERGEN 2016, p.286). 

 É que, no jogo hermenêutico do saber falar, aparece também o saber ouvir 

constituindo a compreensão. Por isso que se diz que não se apreende a ideia do outro, mas 

compreende-se com o outro, com o interlocutor (CARBONARA in RAJOBAC, 

BOMBASSARO & GOERGEN, 2016). A preposição com, assume relevância na abertura 

compreensiva do diálogo, que pressupõe também o silêncio para a compreensão ética. O 

silêncio aparece na escuta atenta de si mesmo, para a elaboração do diálogo interno, a 

assimilação de informações, dando-se tempo para a computação. 
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 Mas o que acontece se a linguagem convencional já não for mais suficiente para 

a descrição e experimentação dos fenômenos que temos estudado, bem como as 

explicações filosóficas? 

 O ecologista e físico Fritjof Capra parece também apontar questões nesta direção. 

Para ele, “ à medida que vamos penetrando cada vez mais fundo na natureza, somos 

levados a abandonar um número cada vez maior de imagens e de conceitos provenientes 

da linguagem usual” (CAPRA, 2011, p.46). 

 Basarab Nicolescu, em O Manifesto da Transdisciplinaridade, também evoca 

reflexões a respeito do mundo quântico, onde, por exemplo, a linguagem não atinge 

plenamente sua descrição: 

Nós mesmos não podemos explorar o mundo quântico, pois não somos entidades 

quânticas. Contudo, podemos perceber este mundo quântico se fizermos um 

esforço para integrar, em nós, a informação paradoxal, que nos é fornecida pela 

teoria e pela experiência científicas. Este esforço passa primeiro por um silêncio 

interior: fazer calar o pensamento habitual, baseado na percepção da escala 

macrofísica. O pensamento habitual é extremamente tagarela: ele nos diz sem 

parar o que é verdadeiro e o que é falso e fabrica continuamente imagens 

adaptadas à nossa escala macrofísica. Todavia, comoperceber a unidade dos 

contraditórios se o pensamento habitual nos fala de verdade absoluta e de 

falsidade absoluta? Como imaginar a descontinuidade se as imagens habituais 

nos dizem que seria como se tentássemos subir uma escada cujos degraus não 

estivessem ligados entre si? Como perceber a não-separatividade se o 

pensamento habitual nos diz que tudo, neste mundo, está separado? Fazer calar 

o pensamento habitual também significa abolir a multidão de imagens 

macrofísicas que o acompanham. Neste momento de silêncio, desconcertante e 

sentido como desestabilizador pelo pensamento habitual, descobrimos que 

existe, em nosso próprio funcionamento, um nível de percepção natural da 

unidade dos contrários. Assim como o mundo quântico está escondido no mundo 

macrofísico, este novo grau de percepção está escondido em nossa percepção 

habitual, macrofísica (NICOLESCU, 1999, p.77). 

 Isto vem se evidenciando com o próprio avanço de setores da física, como a física 

quântica, quando, por exemplo, se discute sobre fenômenos do mundo atômico e 

subatômico, mas tudo o que se vê e ouve são as consequências destes e não os fenômenos 

em si.  A linguagem então descreve os fenômenos, mas não capta a experiência em si. 

Basarab Nicolescu, acaba sucitando mais perguntas do que respostas, mas abre para 

percebermos os diferentes níveis de realidade, como os mundos macrofísicos e 

microfísicos. O silêncio do pensamento habitual, impregnado dos reducionismos que 

fragmentam, pode direcionar a perceber os diferentes níveis de realidade. 

 Dalai Lama (2006) apresenta-nos uma analogia acerca da linguagem: 

Uma excelente analogia, frequentemente apresentada aos jovens estudantes, é 

segurar uma xícara de chá. A experiência sensorial é como tocar a xícara com as 
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mãos nuas, enquanto o pensamento é como tocar a xícara com as mãos cobertas 

por um pano. A diferença qualitativa entre estas duas experiências é violenta. O 

pano é uma metáfora para os conceitos e a linguagem que se intrometem entre o 

observador e o objeto quando o pensamento opera (DALAI LAMA, 2006, 

p.162). 

Ainda teremos de vasculhar por outros métodos que não se fechem apenas na mera 

descrição dos objetos, no velho padrão de distanciamento sujeito e objeto, mas olhar por 

metodologias que penetrem os sentidos, provocando outras significações para os 

envolvidos na aprendizagem ou na busca por uma educabilidade ambiental. Apontaria, 

como possíveis alternativas, as experiências estéticas e artísticas que heuristicamente 

envolvem o sujeito no seu explorar criativo de suas potencialidades enquanto ser. Mas, 

isto é um outro braço investigativo que pode suscitar outras tantas perguntas de pesquisa.  

Por ora, continuamos sobre os diferentes silêncios numa tentativa de antropologia 

complexa. 

 

2.2 - Diferentes Dimensões do Silêncio Ocidental e Oriental 

 

As três palavras mais estranhas 

 

Quando pronuncio a palavra Futuro, 

 a primeira sílaba já pertence ao passado. 

 Quando pronuncio a palavra Silêncio, 

 destruo-a. 

 Quando pronuncio a palavra Nada, 

 crío algo que não cabe em nenhuma não-existência.46 
 

Wislawa Szymborska (1923-2012) 

  

 

A enigmática poetisa polonesa Szymborska contempla-nos com três palavras 

realmente potentes, estranhas e paradoxais. A segunda delas, silêncio, é destruída quando 

pronunciada. Como explicar algo que não se explicaria por via oral ou textual, mas pela 

experiência do ato em si?  

Seguindo a inspiração do poema, quisera poder inserir um silêncio profundo, 

longo e sonoro no texto, como se fôssemos capazes de adicionar um dispositivo imediato 

                                                           
46 Poema disponível em http://antoniocicero.blogspot.com.br/2012/11/wisawa-szymborska-as-tres-

palavras-mais.html acessado em fevereiro de 2016.  

http://antoniocicero.blogspot.com.br/2012/11/wisawa-szymborska-as-tres-palavras-mais.html
http://antoniocicero.blogspot.com.br/2012/11/wisawa-szymborska-as-tres-palavras-mais.html
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que desse ao leitor e ao escritor a possibilidade de experimentação ativa de algo distinto 

do que apenas um amontoado de signos linguísticos. 

 As palavras, os fonemas, as pontuações vão enfileirando-se uma após a outra, 

dando um determinado sentido que será de uma outra ou de outra forma apreendido. O 

silêncio, dentro desta linearidade textual, também está presente, seja nas pausas, nas 

respirações ou no intermeio de palavras. Mas ainda procuramos outro silêncio, além do 

simbólico e de pausas: um silêncio não linear e que, se apresenta além daquele da palavra 

reprimida. E isto porque este silêncio procurado não é meramente o contrário de 

expressão ruidosa, pois ele não seria o que aqui se quer propor: seria apenas mais uma 

confrontação ou um par de dualidade, como o par barulho e silêncio.  

Há um som constante entre os ruídos, um barulho às vezes inaudível, porém ainda 

percebido. Um silêncio, o silêncio, os silêncios. Como registrar em palavras a frequência 

rítmica dos sons internos? São estes ruídos internos dignos de observação ou seriam 

descartados, pois de nada serviriam à constituição do humano? 

O externo brande em apelos visuais, sonoros e que arrebatam a todos os sentidos 

e os levam ao interno traduzidos como anseios, desejos, pensamentos e emoções. São 

tantos os espetáculos da mídia moderna, por exemplo, que nem sequer encontramos 

espaço e tempo para nos escutar e para perseguir uma escuta atenta. Diversos são os 

engodos de felicidade travestidos de produtos, consumos inúteis de uma sociedade que 

ainda não acertou as virtudes do que vem a significar ser humano.  Esta ideia se repete no 

que disse Milton Santos - intelectual brasileiro - em entrevista ao documentário 

audiovisual47, de que estaríamos ensaiando a humanidade, mas ainda de fato não a 

vivenciamos.  

Somos imaturos na lida do aparato psíquico e no autorreconhecimento de nossas 

capacidades, limitações e potencialidade enquanto ser. Sobre este tema, Edgar Morin, nos 

diz que não temos conhecimento nenhum sobre a ciência do homem. E os estilos de vidas 

convencionais, as necessidades materiais imediatas, o consumo e a rede midiática de 

criação de novos consumos são todos ao mesmo tempo coniventes com a manutenção de 

um modelo nestes moldes. Seguimos repetindo ciclos econômicos após ciclos, arrancando 

                                                           
47 Documentário: O Mundo global visto do lado de cá (2001). Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM
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os sentidos éticos de nossas relações e de nossas provocações e motivações para o vir-a-

ser e o “sendo” de nossas relações entre humanos, entre todos que compartilham a vida 

no planeta e nossas relações com o trabalho-arte. 

Aproximo as palavras trabalho48 e arte, associando-as com amparo da pontuação 

do hífen para focar o apelo heurístico de perceber o trabalho como dimensão criativa do 

ser humano. Arte porque é criativa e auxilia a observação do si mesmo, faz o 

posicionamento de si no mundo criticamente. Desponta com sentido estético, através dos 

sentidos de afetividade, do sagrado, do espiritual e do humano. 

A dimensão espiritual do ser humano não é apenas a dimensão religiosa como 

costumeiramente relacionamos. Ao contrário, intuo a dimensão espiritual aquém da 

religiosidade, estando pois no campo do estético, da arte, da materialização do ser interno 

quando dá forma na exterioridade. O espiritual é a camada magística que um pode 

experimentar nos fenômenos imediatos da realidade, que é aquela mais imediata dos 

sentidos, a qual reconhecemos de comum acordo, ou nosso campo comum de partilha e 

experimentação do real. 

A discussão do sagrado cabe ao esforço teórico da Educação Ambiental, porque 

esta não quer se restringir a uma compreensão fraturada da vida. Preocupa-se criticamente 

com a integralidade do ser nas múltiplas dimensões. Talvez isto se desenvolve na própria 

multiplicidade de enfoques em que a Educação Ambiental atua, sem fragilizar-se, ao 

contrário, conferindo-lhe um audaz caminho de perseguição sobre o entendimento 

complexo do ser.  

Este silêncio buscado não se situa nem de um lado nem de outro da margem do 

rio. Este silêncio é ação, é ponte de ligação, é membrana intermediária. Metaforicamente 

poderíamos dizer que são as duas margens do rio ao mesmo tempo, como também é o 

próprio rio ou, ainda, aquele que o atravessa. Silêncio via de acesso e comunicação, entre 

aquilo que não está manifesto e aquilo já manifestado.  

                                                           
48 A palavra "trabalho" veio do latim tripalium. Tripálio é uma técnica de sofrimento obtida a partir de três 

paus fincados no chão, aos quais era afixado o condenado, quando não empalado num deles até morrer. 

Diferente da etimologia da palavra labor, que está associada a trabalho de lavoura no campo. O 

desenvolvimento do trabalho criador aparece em Karl Marx (1818 - 1883), como uma condição necessária 

para que o homem seja cada vez mais livre. Contudo Marx verifica que, em sua contemporaneidade, o 

trabalho assumiu características diferentes das anteriormente pensadas, pois os homens que produzem os 

bens materiais não se realizam como seres humanos em suas atividades. O trabalho assim adquire sentido 

de sofrimento em nossa sociedade. 
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Contudo, parece que o nosso olhar automatizou-se em objetividades. A própria 

razão instrumental e a ciência moderna utilizam-se muito mais de um sentido de 

observação, onde a realidade objetiva é estável, uniforme, homogênea, tida como pronta 

ou dada, fragmentada e previsível (MORAES & VALENTE, 2008). 

Já os caminhos que enfocamos aqui, buscam compreender uma realidade 

dinâmica e não-linear. Aparece uma multidimensionalidade, a relação sujeito e objeto, a 

complexidade e diferentes níveis de realidade,  pois o silêncio oriental, parece buscar a 

observação do observado. Colocar o sujeito no lugar do observador de maneira tal que 

põe estas partes em observação de seus aspectos, numa unidade, onde um se confunde no 

outro. Sujeito vira objeto, objeto vira sujeito.  

 

 2.3 – Significados e percepção do silêncio 

 

O Silêncio 

“Há um grande silêncio que está sempre à escuta... 

E a gente se põe a dizer inquietantemente 

qualquer coisa, qualquer coisa, seja o que for, 

desde a corriqueira dúvida sobre se chove ou não chove hoje 

até tua dúvida metafísica, Hamleto! 

E, por todo o sempre, enquanto a gente fala, fala, fala 

o silêncio escuta...e cala.” 

 

 Mário Quintana 

 

“O espaço sempre me faz silencioso.” 

Gaston Bachelard 
 

Para a discussão sobre os sentidos e significados do silêncio, utilizo a inspiração 

da leitura do poema O Silêncio, do poeta gaúcho Mário Quintana (1906-1994), acima. A 

escolha deste poema se dá por sua simplicidade estilística, corriqueira em poesias de 

Mário Quintana. Simplicidade não quer dizer falta de comprometimento estético; ao 

contrário, o autor flui através do tema cotidiano do silêncio de forma espontânea e 

ritmada, aproximando o leitor da lembrança de seus próprios silêncios diários. 

O silêncio está no cotidiano, está na linguagem humana. Tem uma complexa rede 

de sentidos e significações. Ao longo da história e de diferentes contextos culturais, o 

silêncio encontra ecos de expressão diferenciados.  

Eni Orlandi (1942-), linguista brasileira, acerca do silêncio coloca que a 

“linguagem implica silêncio”. Não que este não dito no interior da linguagem seja nada 
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ou um vazio sem história, mas o silêncio é significante e tem significância própria 

(ORLANDI, 2002). Cabe-nos, pois, estudá-lo. A autora divide o silêncio em dois grandes 

grupos: o silêncio fundador, sendo aquele que existe nas palavras, e a política do silêncio, 

sendo aquele de que para dizer é preciso não dizer, como é o caso da censura (ORLANDI, 

2002, p. 24). Com isso a autora aponta para a complexidade da análise de discurso nas 

relações entre o dizer e o não dizer. 

A diferença entre o silêncio fundador e a política do silêncio é que a política do 

silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz, enquanto o 

silêncio fundador não estabelece nenhuma divisão: ele significa em (por) si 

mesmo (ORLANDI, 2002, p.75).  

Quando Eni Orlandi passa a tecer sobre o sentido do silêncio, ela pressupõe que 

silêncio é anterior à linguagem, e que o ato de falar é o de “separar, distinguir e 

paradoxalmente, vislumbrar o silêncio e evitá-lo” (ORLANDI, 2002, p.29). Então 

discorre por alguns parágrafos sobre o aspecto místico do silêncio e como este foi 

enaltecido em diversas religiões, como um caminho para a escuta interior ou encontro 

com o aspecto divino. Ao invés de imbricar por este caminho do silêncio de caráter 

místico, direciona seu estudo e sua preocupação para o problema do silenciamento, ou 

seja, a “política do silêncio”, o não dito que advém com a censura e com pressões sociais, 

políticas e culturais.  

Já o antropólogo francês David Le Breton (1953 -) investiga com afinco a temática 

do silêncio, passando por contribuições diversas, como linguistas, filósofos, 

espiritualistas ocidentais e filosofias orientais. Seu livro, intitulado Do Silêncio, convida-

nos ao encontro do silêncio nas suas inúmeras modalidades de sentido. Transita pelos 

silêncios de recolhimento, da conversação, os silêncios políticos, do sagrado, da 

comercialização e outros. 

Se a presença do homem é antes de tudo, a sua palavra, também é 

inelutavelmente a presença de seu silêncio. A relação com o mundo não é tecida 

apenas na continuidade da linguagem, mas também nos momentos de suspensão, 

de contemplação, de retiro, isto é, nos inúmeros momentos em que o homem se 

cala. (LE BRETON, 1997, p.23) 

 Num mundo onde o imperativo de dizer tudo é uma constante, o silêncio torna-se 

escasso e com tendência ao esvaziamento de sentido. A modernidade da comunicação 

exalta a linguagem nas suas mais variadas formas, havendo uma continuidade de imagens, 

de sons, de palavras que não cessam. O homem moderno (ou hipermoderno como coloca 

Gilles Lipovetsky) acostumou-se com o ruído externo constante, importa o barulho 
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externo aos seus aspectos internos (mentais ou emocionais) e não mais reconhece os 

espaços de silêncios possíveis de serem criados para a escuta atenta de si mesmo.  

Com isto, este trabalho direciona sua atenção a perceber outras concepções de 

silêncios de ordem prática advindos do conhecimento oriental, que, por sua vez, possam 

auxiliar na escuta do ser humano. Obviamente, reconheço os silêncios, por assim dizer, 

negativos, que provocam a “censura” ou opressões. Mas gostaria de dialogar com os 

silêncios que inspiram uma escuta atenta do humano e que o provoquem a (re)pensar sua 

condição, seu atual estado e seus possíveis desdobramentos. Para isto estão as inspirações 

do silêncio oriental ao longo da pesquisa. 

O silêncio eloquente, “puro”, pleno, possibilita o entendimento de uma 

identidade que transcende as barreiras culturais entre o oriente intuitivo e o 

ocidente racional. Aqui o silêncio é tomado como imanente ao espírito humano 

em geral ou como coroamento de uma relação mágica, mística com a realidade. 

Seja na concepção hindu ou chinesa, que desdenham as palavras como suporte 

de inteligibilidade do mundo, seja na concepção racional, que norteia o 

pensamento ocidental e que tem pela palavra inegável apreço, o silêncio oferece-

se como sentimento, através do qual podemos abordar seus significados. 

(CALLONI, 1990, p.27)49 

 

Como então perceber esta eloquência que os silêncios anunciam? Para isso, 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) pode auxiliar, pois para ele a análise pela percepção 

é central para o entendimento dos fenômenos. Segundo o filósofo, a percepção está 

amplamente atrelada ao sentido da visão; mas é muito mais que apenas “ver” no aspecto 

corriqueiro; é um olhar que passa a perceber, com auxílio de todos os sentidos, como que 

com o corpo inteiro, com o ser na íntegra. E como podemos corresponder o silêncio 

oriental a uma busca pela visão interna, entender a percepção torna-se fundamental. 

 Em O Olho e o Espírito, Maurice Merleau-Ponty medita acerca da percepção com 

o auxílio estético da pintura, principalmente com obras de Cézanne (1839-1906) e 

Magritte (1898-1967). Assim elucida sobre a visão como percepção, e também sobre as 

vozes indiretas do silêncio.   

Eu teria muita dificuldade de dizer onde está o quadro que olho. Pois não o olho 

como se olha uma coisa, não o fico em seu lugar, meu olhar vagueia nele, como 

nos nimbos do ser, vejo segundo ele, ou com ele mais do que o vejo 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p.21).  

Há como um “olhar do dentro” ou “um terceiro olho” – expressões de Merleau- 

Ponty - que vê as imagens mentais, assim também como um “terceiro ouvido” que 

                                                           
49 Dissertação de Mestrado (UFRGS -1990), de Humberto Calloni, intitulada O Silêncio do Aluno em Sala 

de Aula. 
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auxiliaria no processo de comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível 

(MERLEAU-PONTY, 2013, p.23). Acrescentaria, neste ponto, que a questão do mundo 

invisível não é tão somente aquilo que não vejo, ou algo como uma dimensão mágica 

aquém da captação comum humana, mas a própria percepção que muitas vezes é abafada 

por nós mesmos, passando-se despercebida.  

Esta capacidade de percepção não se apresenta como um dom exclusivo de alguns, 

mas como um exercício constante de lapidação e formação dessa visão, ou dessa segunda 

audição, como que uma audição interna.   No caso do pintor, diria Merleau-Ponty, essa 

irradiação do visível é “procurada sob os nomes de profundidade, espaço e cor, está a 

animação interna” (MERLEAU-PONTY, 2015, p.45). Diz, ainda, que há de se 

compreender o olho como uma janela e a visão é como um encontro entre o interno e o 

externo.  

E esse dom não é um dom só do pintor. É de todos. O pintor, o filósofo e o 

escritor apenas o aperfeiçoam. Desaprender para aprender de novo. E se isso é 

possível, desaprender para aprender de novo, é algo que pode ocorrer de muitas 

maneiras. Naquele que não é artista ou filósofo pode mesmo acontecer num 

movimento involuntário, sem que se aperceba. E é justo aí que perceberia, como 

que em câmera lenta, a percepção se aprontando para dar origem ao percebido 

(TASSINARI in MERLEAU-PONTY, 2015, p.157). 

Em O Visível e O Invísvel, Merleau-Ponty aponta para as coisas em si no fundo 

de seu silêncio que desejam conduzir a expressão (MERLEAU-PONTY, 2014). O autor 

insiste que a filosofia não é um léxico que se interessa pela significação das palavras, não 

se instalando na ordem do dito ou do escrito. Assim como o poeta em sua relação com a 

palavra ou o músico com a música ou, ainda, como o silêncio no poema de Szymborska, 

que escapa a palavra, à medida em que é pronunciado. 

Aliado à beleza de uma paisagem, o silêncio é uma via em direção a nós 

próprios, à reconciliação com o mundo. Momento de suspensão do tempo onde 

se abre uma passagem que oferece ao homem a possibilidade de voltar a 

encontrar o seu lugar, de ganhar a paz. Provisão de sentido, reserva moral, 

antes do regresso ao ruído do mundo e às preocupações do dia-a-dia. A 

incidência do silêncio, experimentada em diferentes momentos da existência, 

pelo recurso ao campo ou mosteiro, ou apenas ao jardim, ao parque, toma o 

aspecto de um recurso, de um tempo de repouso antes de mergulhar no ruído, 

entendido em sentido próprio e figurado, de uma imersão na civilização 

urbana. O silêncio encontrado desta maneira procura um sentimento forte de 

existência. Mas um momento de despojamento que permite fazer o ponto, 

marcar limites, voltar a encontrar uma unidade interior, tomar uma decisão 

difícil. O silêncio desbasta o homem e faz com que ele volte a ficar disponível, 

arruma o espaço em que ele se debate (LE BRETON, 1997, p.146).  
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O recolhimento arbitrário do silêncio de observação e meditativo é uma escolha por 

atribuição de significado. Manifesta-se como um horizonte de construção de sentido 

àqueles que adentram nesse processo. Mas exige, ao mesmo passo, o esforço proposital 

de o procurarmos em nossas vidas, por meio das brechas temporais que construímos e 

que auxiliam na auto-organização do ser. Pois, como observa Le Breton (1997, p.143), 

“o silêncio não é apenas uma certa modalidade de som, é principalmente uma modalidade 

de sentido. ” 

 Com isto, reencontramos a epífrase de Gaston Bachelard, que fala de um Espaço 

que o faz silencioso. Porque a constituição do espaço, enquanto casa, por exemplo, 

demanda o perceber, demanda tempo e cuidado. Podemos, criativamente, pensar sobre o 

espaço interno; este, enquanto casa interior, mais ainda do que outros lugares, exige a 

reflexão silenciosa para seu maturar. 

 

 2.4 - A busca pelo Silêncio do Oriente para a criação de sentido 

“Da árvore do silêncio pende seu fruto, a paz. ” 

Arthur Schopenhauer  

“O silêncio não é o oposto de barulho. ” 

Jiddu Krishnamurti 

 

 Inicia-se aqui com uma citação de Schopenhauer50, pois é sabido que este foi um 

filósofo ocidental que se empenhou num esforço por entender algumas correntes orientais 

                                                           
50 O trecho a seguir foi retirado de artigo de Daniel Rodrigues Braz, intitulado Schopenhauer, Kant e 

Vedanta: “Para situar o interesse pelo hinduísmo em um cenário maior, adiantamos que esta curiosidade 

pelos indianos não era excepcional de Schopenhauer, mas contextualizada em meio a um “boom” de 

pesquisas sobre a civilização indiana que se desenvolviam na Alemanha no século XIX, bem como na 

França e na Inglaterra, indo na esteira da colonização inglesa na Índia. Impulsionados pelo furor de teorias 

como, por exemplo, a do pioneiro Friedrich Schlegel, de que a Índia foi mãe de todas as línguas ocidentais 

e berço primordial de todas as religiões, inumeráveis “scholars” alemães passaram a se dedicar ao estudo 

da literatura védica e da língua sânscrita naquela época. Pouco a pouco, de um cenário cujos recursos eram 

bastante precários, passou-se a haver na academia trabalhos de grande magnitude. Para citar marcos na área 

durante o séc. XIX, por exemplo, consideremos a notória tradução da Bhagavadgītā (do épico Mahābhārata) 

por August Schlegel (1823) e a primeira tradução completa do Ṛigveda (o primeiro e mais antigo livro dos 

quatro Vedas) por Max Müller (1869). Com isso, não é nada arbitrário assumir que Schopenhauer tenha 

acompanhado de perto ao longo de sua vida o florescer de um vasto campo de estudos, tendo de fato 

acumulado até sua morte, em 1860, cerca de 130 livros sobre o Oriente em sua biblioteca pessoal. Há de se 

ponderar, todavia, – como já era de se esperar, dado o ainda insipiente campo de pesquisa –, segundo 

evidências dos registros de biblioteca [11], que inicialmente suas fontes sobre o assunto eram rarefeitas, 

sendo que os principais textos com os quais ele a princípio teve contato vieram de revistas acadêmicas, 

como a Asiatisches Magazin (1802, dois volumes) e a Asiatic Researches (1801), da obra Mythologie des 

Hindous (1809) de Madame Poulier, além das Oupnek’hat (1796), de Anquetil-Duperron, uma tradução 
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de pensamento, o que acabou também por influenciar vários de seus escritos, e mais tarde, 

outros filósofos. 

Para este item, abordarei sobre a Filosofia Vedanta, não-dualista, e Yoga, ambas 

vertentes de filosofia e práticas importantes da Índia. Dentro do conhecimento de Yoga, 

existe, tradicionalmente, quatro caminhos principais, sendo um deles chamado de Jnâna-

Yoga, que é o caminho da compreensão de si mesmo através da sabedoria e estudo. Pode-

se dizer que é um trabalho de orientação mais mental ou racional. Aliás, curiosamente, 

“os termos Jnâna, em sânscrito, e gnosis, em grego, têm em comum a raiz indo-européia 

gno  que significa conhecer” (Feuerstein, 2006, p.67). O Jnâna-Yoga é chamado o 

caminho da visão do olho da sabedoria. 

 Assim a visão do olho da sabedoria auxiliaria o praticante na busca do 

discernimento entre o real e o irreal pelo cultivo do conhecimento. O silêncio aparece 

como uma janela a aguçar a visão interior. O silêncio, para essas tradições, ao contrário 

daquilo que normalmente associamos a esta palavra, é ativo. O silêncio ativo, feito de 

forma deliberada como um exercício de autoconhecimento e consciente, é um trabalho de 

expansão dos sentidos internos que, por sua vez, trará uma translucidez mental para 

visualizar com maior nitidez os pontos de contato entre o interno e o externo.  

 Swami Sivananda (1887-1963), conhecido orientador de Yoga da Índia, defensor 

de um yoga de caráter integral e praticante da filosofia Vedanta, em “A Senda Divina”, 

acerca do silêncio escreveu: 

O silêncio é a língua de Brahman. O silêncio é a língua do coração. O silêncio é 

a língua do sábio. O silêncio é imensa força. O silêncio é grande eloquência...o 

objeto da vida é o silêncio. O propósito da tua vida é o silêncio. Por trás de todos 

os ruídos e sons se acha o silêncio, que é teu ser interno... é a experiência 

intuitiva. O silêncio ajuda o Ser intuitivo a expressar-se (SIVANANDA, 2006, 

p.431).51 

 A citação acima dá ao silêncio um caráter místico de possibilidade de 

transcendência do si mesmo. Sivananda aproxima a palavra silêncio de eloquência. Que 

eloquência seria esta, se não a eloquência do ser interno? É o que nos atesta Sivananda, 

ao complementar seu pensamento ao dizer que o silêncio ajuda na expressão da intuição.  

                                                           
latina da tradução persa das 108 Upaniṣads existentes. Estes textos foram também as únicas referências 

bibliográficas sobre a Índia encontradas na primeira edição de O Mundo.” 
51 Tradução minha de edição em espanhol do livro  A senda divina, de Swami Sivananda. 
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Mais adiante, Sivananda continua, ao abordar que há várias formas de se fazer o 

silêncio físico conectando o silêncio não só à ação da fala, mas estendendo-o para outros 

órgãos do sentido como tato, audição e visão. Talvez estes sejam os primeiros passos, 

mas o que realmente se requer é o silêncio da mente balbuciante. Mesmo atividades como 

imaginação, memória, razão, subconsciente e outras devem aos poucos estabelecerem-se 

em um descanso de silêncio profundo. Assim sendo, a observação dos impulsos internos 

levaria a uma observação e entendimento também das reações externas.   

Dentre os upanishads52 mais conhecidos e relatados na cultura indiana e 

reconhecidos pelo grande propagador da filosofia Vedanta53, Shankara54, está o 

Chandogya Upanishad55. Este texto começa por pedir em primeira pessoa do singular para 

que os sentidos se tornem claros e fortes para que o conhecimento seja bem 

compreendido. Ou seja, uma postura mental silenciosa, para que o conhecimento seja bem 

recebido por aquele que se dispõe nesta jornada. 

Ao longo do texto, chamado de Chandogya upanishad, é dito que aquilo que é 

conhecido como voto de silêncio, isso também é, na verdade, continência. Pois um 

homem, através da continência, percebe o Eu e viveria em calma contemplação.  

O ioga de Patanjali56 exige principalmente o cessar das atualizações flutuantes 

da matéria pensante, ou seja, o silêncio mental associado a uma existência 

virtuosa, a uma higiene de vida, ao domínio da respiração, um adestramento 

corporal através de diferentes asanas57. A meditação, sobre um ponto situado no 

próprio corpo ou no exterior deve conduzir ao samadhi, um estado em que a 

dualidade entre o mundo e o ser é abolida. (LE BRETON, 1997, p.223) 

 O antropólogo David Le Breton investiga o silêncio sob diferentes perspectivas 

orientais. Desde o budismo, o zen, chineses e hinduístas. Nesta parte acima citada, fala 

do aspecto de Yoga mais conhecido pelo mundo sob a formulação de Patanjali, que prevê 

oito passos sucessivos e encadeados para um estado de liberação, ou de união entre o si e 

o ser Absoluto. Convém lembrar que Patanjali, tem um visão dual, separando o Espírito 

(Purusha) e Natureza (Prakrti). Porém, até essa estrutura dualista do Yoga clássico em 

                                                           
52 Upanishads é uma das partes das escrituras mais antigas da Índia. Não se sabe ao certo o número total de 

upanishads, nem os autores. Sua elaboração é atribuída aos Rishis, chamados sábios de alta intuição. 

Estimativas datam os upanishads entre os séculos XVI a VII a.C. 
53 Uma das seis escolas filosóficas indianas, chamada também de não dualismo.  
54 Grande propagador da Filosofia Vedanta. Viveu entre os séculos VIII d.C. e IX d.C. 
55 Um dos Upanishads mais conhecidos, retirado do livro: Os Upanishads: sopro vital do Eterno. De acordo 

com a versão inglesa de Swami Prabhavananda e Frederick Manchester com tradução para o português de 

Cláudia Gerpe, em edição atualmente esgotada, publicado em 1999, pela editora Pensamento, São Paulo.  
56 Atribui-se a Patanjali a escrita de Yoga Sutras, provavelmente em 150 d.C. Obra sobre a prática e filosofia 

de Yoga feita em aforismos. 
57 Posturas psicofísicas da prática de Yoga. 
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Patanjali é capaz de comportar certos níveis de realização da Unidade, pois “Patanjali 

admite que a Natureza tem uma dimensão transcendente que é a matriz de todas as formas 

manifestas” (FEUERSTEIN, 2006, p.322).  Nesses oito passos relatados por Patanjali 

estariam dispostos preceitos e condutas éticas e morais, prática física e respiratória, a 

prática de recolhimento dos sentidos, concentração, meditação e samâdhi (êxtase). 

Poderíamos encarar o recolher dos sentidos, a concentração e a meditação como passos 

que necessariamente exigem uma conduta silenciosa. 

 Com relação ao samâdhi, estado de êxtase, George Feuerstein esclarece que são 

vários os níveis de êxtase relatados na literatura indiana, principalmente segundo o 

chamado Yoga do período Clássico.  Expressa também o seguinte: 

O verdadeiro samâdhi, porém, é sempre acompanhado de uma supervigília – 

ponto que C.G. Jung, por exemplo, não percebeu, e suas opiniões errôneas sobre 

esse assunto continuam reproduzidas por outrosm Mesmo que alguém venha a 

considerar impraticável ou indesejável o cultivo de vários estados de samâdhi, 

não poderá negar que eles são etapas num caminho que não leva à diminuição 

da consciência nem a uma aviltação do ser humano, mas a uma realidade e bem 

maiores. A grande importância da psicotecnologia indiana para a nossa época 

está exatamente no fato de ela ter reunido provas da existência de um estado de 

ser – a saber, o estado de identificação com o Si Mesmo ou Ser-Consciência 

transcendente – que o legado espiritual do Ocidente mal reconhece, e que a 

ciência moderna ignora por completo (FUEURSTEIN, 2006, p.315). 

No hinduísmo, aquele que busca a libertação das identificações com o mundo 

material, os apegos e personalidade, encarna então no “silêncio da não diferenciação com 

brahman” (LE BRETON, 1990, p.223).  O antropólogo Le Breton relembra dentre os 

indianos, o que Ramana Maharshi considera sobre o silêncio, também trazendo um 

sentido de uma eloquência ininterrupta. De acordo com Le Breton (1997), Maharshi dizia 

que: “no silêncio entramos em contato íntimo com o que nos cerca”. Descreve também o 

exemplo de Mahatma Gandhi (1869-1948) que costumava manter-se silencioso às 

segundas-feiras, e mesmo quando estava posicionado em situações que necessitavam de 

articulação retórica, Gandhi buscava não desligar-se do silêncio interior, mesmo diante 

das palavras exteriores (LE BRETON, 1997). 

As tradições orientais evocam por vezes a imagem de uma música silenciosa, 

dirigida ao espírito, incitando ao recolhimento, a deixar livre o caminho interior. 

As sonoridades do silêncio desvendam uma outra dimensão da realidade, uma 

via espiritual, cuja escuta é de outra ordem ... (LE BRETON, 1997, p.221). 

  As filosofias orientais de Vedanta e Yoga, ao mesmo passo que relatam práticas 

de caráter empírico de silêncios meditativos, relatam também um certo misticismo e 
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hermetismo acerca do tema. Pois “o silêncio está além da pergunta e da resposta, na 

transcendência da linguagem e fora de qualquer ilusão” (LE BRETON, 1997, 216). 

 Podemos posicionar o silêncio como uma busca deliberada por alcançar um estado 

meditativo. A esse respeito, Jiddu Krishnamurti observa que: 

Meditação é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades e experiências, 

pode ficar em absoluto silêncio. Não de modo forçado, porque no momento em 

que o forçarmos deverá passar a existir dualidade. A entidade que diz: "para 

poder fazer experiências espantosas tenho que observar a tranquilidade"; tal 

entidade jamais o conseguirá. Mas se começarmos a pesquisar, a observar e a 

escutar todos os movimentos do pensamento, com as suas condicionantes, as 

suas buscas, os seus medos, o seu prazer observarmos o modo como o cérebro 

opera, perceberemos de que modo o cérebro se torna absolutamente silencioso. 

Esse silêncio não é um sono, mas uma coisa tremendamente ativa e imóvel. É 

um enorme dínamo que trabalha na perfeição, dificilmente produzindo ruído. O 

ruído só existe quando há fricção (KRISHNAMURTI, 2002, p.5). 

 No livro Vivekachudamani,58 atribuído a Shankara, há o seguinte trecho: “o ar 

dentro de um jarro é uno com o ar de toda a parte. Do mesmo modo, teu Atman é uno com 

Brahman. ó homem prudente, desembaraça-te de toda consciência de separação e 

absorve-te no silêncio” (p.33) .  

 Mais adiante, constam as seguintes passagens no texto de Shankara: 

Examina todas as atividades do ego e o egoísmo que elas implicam. Alcança a 

suprema realidade e liberta-te da luxúria. Habita no silêncio e usufrui a bem-

aventurança do Atman. Liberta-te de toda consciência de separatividade e realiza 

em Brahman tua natureza infinita (p.35). 

 E também: 

O Atman é uno, absoluto, indivisível. É pura consciência. Imaginar nele formas 

múltiplas é como imaginar castelos no ar. Sabe, pois, que és o Atman, o eterno 

bem-aventurado, o primeiro sem um segundo, e encontra a paz final. Permanece 

absorto na alegria que é silêncio. Esse estado de silêncio é o estado de paz total, 

na qual o intelecto deixa de ocupar-se com o irreal. Nesse silêncio, a grande alma 

que conhece, e é una com Brahman, goza de pura e eterna bem-aventurança. Para 

o homem que compreendeu o Atman como seu verdadeiro ser e que 

experimentou a bem-aventurança íntima do Atman, não existe alegria mais 

excelente do que esse estado de silêncio no qual todos os desejos são mudos 

(Pags.49-50). 

 

No texto Vivekachudamani, da Filosofia Vedanta, o silêncio então aparece como 

um lugar de habitação, onde a consciência individual (Atman) se reconhece na 

                                                           
58 Traduzido para A Suprema Joia do Discernimento, em Português. Versão digital encontrada em 

http://www.centroflordelotus.com.br/ebooks/discernimento.pdf . Versão impressa, com o título de “O 

Diadema da Sabedoria” (1988), tradução para o português de Wanderley Gonçalves.   

http://www.centroflordelotus.com.br/ebooks/discernimento.pdf
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consciência coletiva (Brahman). Traduzindo-se como um estado mental que se 

caracteriza por paz e pela não identificação com os desejos galopantes do ego.  

Recentemente, foi publicado um livro intitulado “Silêncio”, de Thich Nhat Hanh 

(1926 -). Ele é um monge budista, professor e ativista da paz em todo o mundo e se dedica 

a espalhar conhecimentos milenares do budismo e sobre aprender a viver com 

mindfulness, ou a chamada “atenção plena”. Para Hanh (2016), a mindfulness costuma 

ser descrita como um sino que nos lembra de parar e escutar o silêncio. 

O autor enfatiza que nossa sociedade vive uma dieta constante de barulho. Com 

isso quer dizer que não são apenas os alimentos comestíveis que nutrem o ser humano, 

mas também vários estímulos sensoriais, como sensações, desejos e medos. A qualidade 

do tipo de hábito de pensamento que mantemos também corresponde a nossa saúde em 

termos mentais e emocionais.  

Contudo, muitos de nós têm medo de se voltar para dentro, como o monge Thich 

Nhat Hanh observa. E “não sabendo como lidar com o sofrimento que carregamos em 

nosso interior, passamos em busca de sensações que possam ser consumidas” (HANH, 

2016, p.30).  

Para o autor, o silêncio é essencial, até mesmo como um enfrentamento a um 

mundo tão barulhento, onde não há espaço para nós, ou seja, para a auto-observação. “O 

silêncio não significa simplesmente não fazer nada. Grande parte do ruído que ouvimos 

vem do falatório incessante em nossas cabeças” (HANH, 2016, p.52).    

2.5 - Relato de uma prática de silêncio 

 

“O Silêncio é uma das emanações temporais da 

natureza”. 

David Le Breton 

“Sinta o silêncio, ouça o silêncio, toque e 

saboreie o silêncio. O silêncio é a música da alma. ” 

Swami Vishnudevananda 

São inúmeras as técnicas hoje relatadas de exercícios de silêncio que visam, de 

alguma maneira, estados mentais de concentração e de meditação. Maneiras distintas de 

colocar em prática aspectos teóricos dos silêncios orientais aqui relatados. Hoje em dia, 

no Ocidente, tem aumentado o número de pessoas que se munem de práticas advindas de 

conhecimentos orientais em suas vidas cotidianas ou até mesmo especialistas como 
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terapeutas, psicólogos, professores de ioga e professores em geral, que utilizam em suas 

atividades ou recomendam para outras pessoas, com o intuito de estimular a auto-

observação e autoconhecimento.  

A partir dos estudos teóricos e práticos no Vedanta e Budismo, poderíamos dizer 

que, de forma geral, entre as maneiras de se praticar um estado meditativo, podemos 

dividi-las em dois grandes grupos. Exercícios de prática meditativa que são com forma 

ou sem forma. Isto quer dizer que, de um lado, estão aqueles grupos de técnicas que 

estimulam visualizações criativas através da mente e, de outro lado, aquelas sem 

visualizações, visando a um esvaziamento.  Ou, ainda, com imagens mentais de fundo 

mais concreto ou abstrato como, por exemplo, visualizar criativamente uma flor em seus 

detalhes como cor, cheiro, as impressões, as rugosidades, o olfato; ou visualizar algo 

abstrato como que etéreo, vazio, luminescente.  

De qualquer forma, o caminho busca a diminuição das inúmeras ondas mentais, 

de pensamentos, de palavras, de imagens, de emoções, de informações que se atropelam 

umas às outras na mente de uma pessoa. Há indicadores de que a era global da informação 

e tecnologia gera um aceleramento dos processos mentais, cognitivos e de operações das 

aptidões mentais de raciocínio, ou até mesmo num sentido de cômputo59 como Edgar 

Morin aborda.  

Poderíamos pensar que há indícios de dualismos ali presentes, como o tudo ou o 

nada. Ou a concentração no vazio pleno, ou no preenchimento pleno. Ou, ainda, forma 

ou sem forma. E isso, a grosso modo, dependeria das caraterísticas mentais do próprio 

praticante. Há aqueles que irão se adequar melhor às práticas com forma, e há aqueles 

que se sentem melhor com as técnicas sem forma.  

                                                           
59 “A computação é uma atividade de caráter cognitivo, operando sobre símbolos e signos que separa e/ou 

liga; comporta uma instância informacional, uma instância simbólica, uma instância de memória e uma 

instância de programa” (CF.Méthode 3, pp.36-51). A computação dos computadores pode exercer funções 

cognitivas como reconhecer formas, diagnosticar, raciocinar, elaborar estratégias combinando cálculo 

lógico e método heurístico (por exemplo, por tentativa e erro). Pode inclusive demonstrar teoremas ou fazer 

descobertas. As operações lógicas derivam de computações, que derivam, em retorno, das operações 

lógicas. Uma atividade computante é inerente não apenas cerebral, mas também `auto-organização viva, 

inclusive celular, mas dispõe de qualidades e especifidades desconhecidas do computador. Assim, o 

unicelular é, de modo indiferenciado, ao mesmo tempo, um ser, um ente, uma máquina e um computador. 

(...) O cômputo, gerado e regenerado pela auto-organização do ser vivo, gera-a e regenera-a, 

incessantemente, exercendo ao mesmo tempo, a sua atividade cognitiva sobre o seu mundo exterior. A 

noção de cômputo permite conceber o fundamento bio-lógico do sujeito (MORIN, 2012a, p.300). 
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Eis um exemplo de técnica relatada em escolas de filosofia Vedanta como, por 

exemplo, a organização Sivananda: Costuma-se sentar de forma confortável, mantendo 

pernas cruzadas, a coluna reta, ombros confortáveis, o rosto relaxado. Passa-se a 

concentrar na própria respiração como um ponto focal para manter uma constante 

concentração. Como um segundo apoio está a concentração na região entre sobrancelhas 

ou região no centro do peito e, nesta região, visualizar uma imagem abstrata (ex: luz, cor, 

etc) ou concreta (flor, animal, elemento, etc) e também focar na repetição interna (mental) 

de um mantra. O indivíduo, então, tem o esforço em manter-se num constante fluxo de 

concentração, onde passa a não ser mais um duelo interno de dificuldade em manter-se 

assim e onde jorra um ininterrupto fluxo de concentração que deságua no processo de 

meditação. Dharaná é a concentração; em sânscrito, Dhyana é a meditação.  

Em livro traduzido para o português, da organização Sivananda, é descrito que 

antigos textos iogues descrevem o objetivo da meditação como samadhi, ou consciência 

cósmica. “Nesse estado de compreensão tranquila, a ilusão do ego (o sentimento de que 

se está separado do mundo) desaparece” (SIVANANDA, 2013, p.198).  

Patanjali (por volta de 200 a.C.), em suas escrituras chamadas de yoga sutras, 

descreve que o estado chamado de samadhi (êxtase) é um fluxo ininterrupto de 

concentração, meditação e êxtase. Patanjali dá alguns exemplos de como e no quê 

concentrar-se, como um animal, uma estrela ou na chama do fogo.  

Muitos grupos orientam a preferência pelas práticas meditativas no início ou final 

do dia. Há o relato também de que, o horário de Brahamamuhurta60 é o mais indicado, ou 

seja, entre 4 e 6 da manhã, horário em que a atmosfera está mais impregnada de prana61.  

O trabalho meditativo consiste em estar conscientemente experimentando um 

mesmo estado de relaxamento profundo, que é também observado quando em sono 

                                                           
60 Muhurta é uma medida de tempo. Parece que 1 muhurta é o equivalente a 48 minutos. E 

brahmanamuhurta são os minutos que antecedem o nascer do sol, entendido por ser o momento do dia que 

tem mais energia na atmosfera e assim torna-se propício às práticas meditativas. 
61 Prana é entendido como energia vital que dá sustentação a todos os seres. Absorvemos prana através dos 

alimentos, do ar, da água, da energia solar. No sistema hindu, o Prana, ainda pode ser dividido em cinco 

subcategorias de acordo com as funções no corpo. De acordo com Marcondes e Coutinho (2010, p.439), 

prana é: “o sopro vital, o qual sustenta a vida no corpo físico; a energia ou força primordial, da qual todas 

as outras forças físicas são manifestações. Nos livros de Yoga, prana é descrito como tendo cinco 

modificações, de acordo com suas cinco diferenentes funções. São: prana (a energia vital que controla a 

respiração), aprana (a energia vital descendente resultante dos alimentos e bebidas não assimilados), 

samana (a energia vital que nutre a superfície do corpo), vyama (a energia vital que impregna o corpo 

inteiro), e udana (a energia vital pela qual o conteúdo estomacal é expelido pela boca). A palavra Prana é 

também atribuída à Alma Cósmica, dotada de atividade.” 



107 
 

profundo. A diferença é que o indivíduo está em estado de vigília, acordado, ativo, mas 

direcionando a experimentação mental para algo muito similar a um estado mental que 

alguns cientistas da área da saúde relatam em seus estudos do sono, classificando como 

sono profundo.  

A meditação para iogues, vedantins e outras correntes indianas significa um 

recarregar do sistema humano por inteiro – corpo físico, mental, emocional, energético, 

espiritual. E isso advém também com a regularidade na prática, apesar que fazer 

ocasionalmente também sejam sentidos efeitos benéficos, mas a constância nesta prática 

meditativa estimula uma renovação mental, emocional, psicológica, preparando o 

indivíduo para suas outras atividades diárias.    

Mas um passo anterior ao meditar, como que conduz ao processo efetivamente da 

meditação, é o da concentração. Por concentração entende-se o profundo foco do 

pensamento em um objeto por um período de tempo. Esse objeto pode ser uma atividade, 

uma leitura, uma contemplação, uma imagem de caráter abstrato ou uma imagem externa 

concreta.  

Dalai Lama (2006), a partir do budismo, recomenda que uma pessoa, antes de 

iniciar a sessão formal de meditação, desenvolve uma intenção deliberada de não permitir 

que a mente se distraia por lembranças da experiência passada ou pelas expectativas e 

temores sobre eventos futuros. E, gradualmente, em meio ao murmúrio interno, começa-

se a vislumbrar aquilo que dá a sensação de uma ausência. “No início tais sensações 

podem ser fugazes, mas tornam-se capazes de serem prolongadas” (DALAI LAMA, 

2006, p.156). 

2.6 -O Silêncio para Aprender a Viver e Aprender a Ser 

 

“É de bem indicar que ensiná-lo a viver necessita não 

apenas de conhecimentos, mas a transformação, no seu 

próprio ser mental, do conhecimento adquirido em sapiência 

e a incorporação desta sapiência para a sua vida. ” 

Edgar Morin 

“Seria, realmente uma violência, como de fato é, que 

os homens, seres históricos e necessariamente inseridos num 

movimento de busca, com outros homens, não fossem o 

sujeito de seu próprio movimento. ” 

Paulo Freire 
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 Encontramos aderência deste processo de meditação e silêncio consciente relatado 

na filosofia Vedanta e prática de ioga no entendimento da noção de auto-eco-organização 

em Morin: 

A autonomia do vivo emerge da sua atividade de autoprodução e de auto-

organização. O ser vivo cuja auto-organização realiza um trabalho ininterrupto, 

deve alimentar-se de energia, de matéria e de informação externas para 

regenerar-se em permanência. A sua autonomia é, portanto, dependente e sua 

auto-organização é uma auto-eco-organização (MORIN,2012a, p.299). 

Através do silêncio meditativo de auto-observação, autoproduzir-se. Como que a 

estimular a produção de tempos individuais, internos, que representam tempos para a 

criatividade e o bem-estar. Relacionado ao sentido de bem-estar, um sentido de saúde 

integral, que considera a saúde psicológica e física do ser humano. Uma organização 

interna do processo de cômputo, ou seja, do processamento e assimilação de informações, 

e que são, inegavelmente, muitas as informações em nossa sociedade contemporânea.  

No mesmo sentido de autoprodução de si mesmo, Humberto Mariotti utiliza o 

termo autopoiese que, em sua origem etimológica, quer dizer “produção de si”. Para 

Mariotti (2000), pode-se concluir que um sistema autopoiético é ao mesmo tempo 

produtor e produto. Ou seja, funciona no “sentido de uma de circularidade produtiva” 

(p.72).  

O silêncio, como um auxiliar no processo de Aprender a Viver e a Aprender a Ser, 

significa um estado de ser e de sentido que pouco aprendemos ao longo de nossas diversas 

formações escolares ou acadêmicas. O silêncio pode ser assim entendido como 

autopoiesis, produtor e produto de si. Com isso, a prática meditativa do silêncio, entra 

para somar no processo de Aprender a Ser, que significa o desenvolvimento pleno do 

homem em toda a sua riqueza e complexidade: “espírito e corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” (DELORS, 

2000, p.99). 

A Educação, as formações e os currículos escolares acabam por serem mínimos e 

fragmentados. Em sua maioria não fornecem uma visão do todo e nem favorecem o 

diálogo de saberes (PETRAGLIA, 1995). Isto porque aprendemos as disciplinas 

fechadas, sem correlações com a vida, desarticuladas dos processos emocionais, 

psíquicos e espirituais. Passamos anos e anos em bancos escolares, trabalhando 
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conhecimentos que se fecham - e nos fecham - para uma estagnação que não tolera 

dimensões poéticas e, sem querer, reproduzimos em nossas práticas esta tendência 

fragmentária e de fechamento insular, inclusive nas relações humanas e ambientais. 

Aprender a viver em conjunto significa, é claro, antes de mais nada o respeito 

pelas normas que regem as relações entre os seres que compõem uma 

coletividade. Todavia, estas normas devem ser realmente compreendidas, 

admitidas interiormente por cada ser, e não sentidas como pressões externas. 

‘Viver em conjunto’ não quer dizer simplesmente tolerar o outro em suas 

diferenças de opinião, cor e crenças; curvar-se diante das exigências dos 

poderosos; navegar entre os meandros de incontáveis conflitos; separar 

definitivamente sua vida interior de sua vida exterior; fingir escutar o outro 

permanecendo convicto da justeza absoluta de suas próprias posições. Caso 

contrário, ‘viver em conjunto’ transforma-se inelutavelmente em seu oposto: 

lutar uns contra outros (NICOLESCU, 1999, p.145). 

Como na abordagem transdisciplinar busca-se um equilíbrio entre o homem 

interno e o homem externo, o silêncio meditativo torna-se porta de comunicação entre 

estes níveis do humano. Ademais, para Nicolescu (1999, p.144), “construir uma pessoa 

verdadeira também significa assegurar-lhe as condições de realização máxima de suas 

potencialidades criadoras”. 

Há necessidade de se perceber a relação entre os múltiplos níveis de realidade e 

percepção, muito mais que as separações. Isto é transdisciplinaridade, é transespiritual e 

é trans-humano. Assim poderíamos posicionar o silêncio como um aspecto do sagrado 

inerente ao ser humano. Uma brecha de criação temporal que se abre dentro da linearidade 

do tempo cronos para o sujeito se perceber e, neste exercício, com lucidez buscar as 

alternativas, caminhos e soluções para o seu desenvolvimento integral, aprendendo a 

viver e aprendendo a ser. 

Ainda Nicolescu (1999) coloca que o Aprender a ser parece um enigma 

insondável, porque sabemos existir, mas, de fato, sabemos ser?  

‘Aprender a ser’ é um aprendizado permanente no qual o educador informa o 

educando tanto quanto o educando informa o educador. A construção de uma 

pessoa passa inevitavelmente por uma dimensão transpessoal. O não respeito 

deste acordo necessário explica, em grande parte, uma das tensões fundamentais 

de nossa época, aquela entre o material e o espiritual. A sobrevivência de nossa 

espécie depende, em grande parte dessa tensão, mediante uma conciliação 

vivida, num nível de experiência diferente do corriqueiro, entre estas duas 

contradições aparentes antagônicas. ‘Aprender’ a ser também é aprender a 

conhecer e respeitar aquilo que liga o Sujeito e o Objeto. O outro é um objeto 

para mim se eu não fizer este aprendizado, que me ensina que o outro e eu 

construímos juntos o Sujeito ligado ao Objeto (NICOLESCU, 1999. P.146). 

A aprendizagem da vida e do ser nunca está acabada e não há um caminho único 

a ser trilhado por todos. Contudo deve-se, sim, reconhecer o processo de incompletude 
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do ser humano, como fala Freire (2015), e ter a consciência de sua própria inconclusão.   

Pois, “a educação se faz na práxis, para ser, tem que estar sendo” (FREIRE, 2015, p.102). 

 A Educação ainda é um tesouro a descobrir como aponta o relatório Jaques 

Delors, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, citado por Basarab 

Nicolescu no, Manifesto da Transdisciplinaridade. Neste sentido, encontrar os meandros 

da percepção, como este “olhar de dentro”, pode significar em contribuição para os pilares 

básicos essenciais a um novo conceito de Educação: aprender a Conhecer, aprender a 

Viver juntos, aprender a Fazer e aprender a Ser. 

 E se os aspectos transespirituais e trans-humanos nos ajudam no caminho de 

Aprender a Ser (relatório Jaques Delors) ou Ser mais (Paulo Freire), acredito que dialogar 

com correntes filosóficas orientais seja uma emergência de nossos tempos. Neste diálogo, 

é muito importante o rigor e o discernimento em estado de atenção, para que o mesmo 

não seja uma mera apropriação de conhecimento de uma ou outra parte, mas para um 

profícuo trabalho de emancipação cultural e autoconhecimento do ser. 

O relatório Delors cita o relatório Aprender a Ser, de 1974, onde está postulado 

que o desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a sua 

riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: indivíduo, 

membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas 

e criador de sonhos. Acrescenta, ainda, que “o desenvolvimento do ser humano é um 

processo dialético que começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, 

à relação com o outro” (DELORS, 2000, p.101). 

No mesmo caminho do Aprender a Ser aqui relatado, Edgar Morin (1999) fala 

sobre o Aprender a Viver. Discute sobre a necessidade de a Educação ensinar a 

transformar o conhecimento em sapiência para que possamos lidar com os nossos 

mecanismos mentais, cognitivos e psíquicos de forma integral, o que é favorecido pelo 

autoconhecimento que o exercício do silêncio pode representar para o Aprender a Viver 

e a Ser. 

A Educação, ou seja, a formação humana como um todo, não é um amontoado de 

conhecimentos estanques centralizados ou nos sujeitos ou nos objetos. Ao contrário, é um 

processo dinâmico que coloca (re)organiza essas partes que se reconhecem numa rede 

complexa de trabalho individual e coletivo.  
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Encontra-se no educador Paulo Freire (1921-1997) sobre a temática do silêncio. 

Como um militante de uma pedagogia emancipatória da esperança e do oprimido como 

foi, o diálogo é premissa do trabalho emancipatório, constituidor de novas relações.  Para 

ele a dialogicidade é essência da educação como prática de liberdade. Poderíamos então 

pensar que o silêncio seja conflitivo no processo educar-aprender apresentado na 

dialogicidade. Porém, Freire nos ilumina com suas palavras-sementes de novos pensares, 

dizendo que: 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 

modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 

sujeitos pronunciantes, ao exigir deles novo pronunciar. [...] Não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão 

(FREIRE, 2015, p.108). 

 Como constatamos, Freire atenta para a força da palavra, da ação e da práxis. O 

silêncio já é deveras vivenciado em nossas relações diárias estabelecidas em tensões de 

opressão como nos aponta o autor. Mas explica-nos, em importante nota de rodapé, ainda 

na mesma página, de que não se refere ao silêncio das meditações profundas daqueles que 

se afastam do mundo de forma aparente para admirá-lo. Ressalta que essas formas de 

recolhimento só sejam verdadeiras quando os homens se encontram “ molhados” de 

realidade e não estejam apenas fugindo numa espécie de “esquizofrenia histórica” 

(FREIRE, 2015, p.108). 

 Se o diálogo é exigência existencial do ser humano para o aprimoramento da 

relação eu-tu, não seria, por acaso, o seu par aparentemente contrário do silêncio - assim 

como é entendido por correntes orientais - uma ferramenta vital para a manutenção do 

próprio diálogo? 

 Pois o silêncio abordado aqui a partir de tradições orientais, visa ao 

aprimoramento da escuta atenta do ser interno. A partir disto, acredito que esta escuta 

interior não nos distancia da realidade, mas, ao contrário, nos “encharca” da realidade 

como diria Paulo Freire, porque aguça a observação do si mesmo, que reverbera na 

relação do si com o outro e o mundo.   

Nesta trajetória de auto-observação impulsionada pelo Silêncio investigado aqui, 

configura-se um sentido de educabilidade ambiental. Isto porque esta observação do 

Silêncio, que a filosofia iogue denomina Mouna, caracteriza-se como um exercício ético 

(yama em sânscrito) sobre a observação do si mesmo, que é, ao mesmo tempo, a 
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observação do si mesmo na relação com o outro. Assim o silêncio pode representar uma 

concretização prática de uma “autoética” como fala a concepção moriniana e estimular o 

sentido de alteridade.  

O esforço permanente da auto-observação suscita uma nova consciência de si 

que nos permite nos descentrar em relação a nós mesmos, logo de reconhecer o 

nosso egocentrismo e de medir o grau das nossas carências, lacunas, fraquezas 

(MORIN, 2005c, p.94). 

O sujeito, na visão moriniana do pensamento complexo, é aquele capaz de se auto-

organizar e de estabelecer relações com o outro, transformando-se continuamente. É 

nessa relação que ele encontra a autotranscedência, superando-se, interferindo e 

modificando o seu meio numa auto-eco-organização a partir de uma dimensão ética.  

Nesta proposição, o Silêncio pode configurar como um dispositivo para auto-ética 

em Morin. O silêncio é o lugar, o espaço, a prática para a percepção no tempo de si e para 

o autocuidado. Tempo e espaço são ancorados pela praticabilidade dos exercícios de 

interiorização. Ademais, Edgar Morin argumenta em favor de uma necessidade de 

reabilitação da introspecção e o processo de autoanálise deveria ser ensinado desde o 

começo para tornar-se um hábito corriqueiro (MORIN, 2005c). E ao pensar a partir da 

inspiração de Jean Paul Sarte, que diz que o homem, ao escolher o trabalho de 

conhecimento de si mesmo, estaria também escolhendo toda a humanidade. Penso que 

pensar no cuidado de si é simultaneamente pensar no cuidado do outro. 

É no trabalho desta reabilitação do ser existencial, da ontologia do ser, que surge 

o alargamento da consciência de si que gera, assim, um aprimoramento nas relações com 

o outro. A ética ambiental está na relação eu-tu, humano e natureza, na relação humano e 

humano, na relação humano e não humano.  

Ana Felícia Trindade e Leda Portal (2014) fazem reflexões acerca das 

aproximações entre os autores Edgar Morin e Paulo Freire. Para as autoras, tanto em 

Morin quanto em Freire, o sujeito se gesta no berço do indeterminismo, à luz da 

autonomia, que por si só é complexa. 

Em Morin, a autonomia não é a autonomia ingênua das aparências, ela é 

emergente. É ao mesmo tempo uma autonomia que se autoproduz, mas que também 

depende de outros fatores externos. Em Freire, a autonomia é um processo, é vir a ser. 

Constitui um processo histórico do sujeito que se autoproduz, produzindo e 

reconfigurando-se em outras constituições éticas (TRINDADE & PORTAL, 2014, 
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p.111). Para Freire (1996, p.107), “a autonomia vai se constituindo na experiência de 

inúmeras decisões que vão sendo tomadas”, e “a autonomia enquanto amadurecimento 

do ser para si é processo”. 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando 

aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da 

verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando 

que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente 

o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O 

que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar 

impositivamente. Até quando, necessariamente, fala contra concepções ou 

concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e 

não como objeto de seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição 

de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com 

ele (FREIRE, 1996, p.113).   

 Com isto, parece que de forma circular, o silêncio meditativo retorna ao diálogo, 

porque é na relação que os humanos se fazem e não apartados do mundo. Neste sentido, 

Marcos Sorrentino e colaboradores (2010) em sua busca por uma sustentabilidade 

educadora ambiental, pontuam simultaneamente o silêncio e o diálogo no processo de 

recuperação do sentido comunitário como fortalecimento da construção dos coletivos 

educadores ambientais. Pois “é através da reflexão/meditação a respeito do que sentimos 

pelas coisas é que podemos formar delas ideias mais claras e distintas” (SORRENTINO 

et al, 2010, p.27). 

 A partir das inspirações que as reflexões acerca do silêncio em múltiplas 

dimensões e o entendimento do ser no Vedanta provocaram até aqui, para o próximo 

capítulo, abordaremos sobre um enfoque integral da Educação Ambiental. No intuito de 

aprofundar a discussão sobre o autoconhecimento, a subjetividade, o tempo e a 

espiritualidade como dimensões do humano que se abrem e se relacionam num processo 

de educabilidade ambiental. 
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CAPÍTULO 3 - Por uma Educação Ambiental Integral 

 

“É absolutamente necessário explorar 

a infinita capacidade de deslumbramento da 

consciência humana para ser possível 

reencantar o mundo. ” 

Basarab Nicolescu 

“É na comunicação amável que podemos 

encontrar o sentido de nossas vidas subjetivas”. 

Edgar Morin 

 

3.1- Fundamentos de uma Educação Ambiental Integral 

Neste capítulo, irei discutir, no âmbito da Educação Ambiental, termos e conceitos 

como Tempo, autoconhecimento e espiritualidade que perpassam de certa forma os 

indicativos que o estudo dos conceitos de Silêncio e de Ser da Filosofia Vedanta nos 

mostrou até aqui. Então, a partir das discussões feitas nos capítulos anteriores soma-se o 

debate com a Educação Ambiental, como estes conceitos podem agora colaborar para 

regenerar o debate no campo dos Fundamentos de Educação Ambiental.    

Ao que tudo indica, importa, pois, refundar a noção de Fundamentos não mais 

como guia maiúsculo de uma razão soberana que, no passado, nutria as 

capilaridades das ciências e da Filosofia ao mesmo tempo em que encobria e, 

mesmo, desdenhava de outras dimensões que constituem a condição humana, 

sua finitude. Em decorrência da crise dos Fundamentos que balizavam os 

conhecimentos, suas apostas nas certezas, nas verdades e nos juízos de valores, 

operou-se a implosão da Razão e a sua consequente fragmentação. Refundar os 

Fundamentos não é um retorno ao niilismo, mas justamente saber que os 

elementos que ainda balizam as diretrizes da Linha de pesquisa em Fundamentos 

da EA do PPGEA sugerem um olhar inédito: um viático (hermenêutico, se 

quisermos), passível de possibilitar, através da linguagem, da metáfora, do signo, 

da representação, não mais como garantia de um desvelamento de uma verdade 

encoberta que se ressente da perda do objeto absoluto (porque já “não chegamos 

mais diretamente às coisas” e porque “o dado já não é mais inteiramente novo”); 

mas porque a descoberta da finitude humana liberta-o de um princípio superior, 

exterior e o insere no universo da tecnociência cujo destino ainda não sabemos 

ao certo. Assim, a noção de refundação dos Fundamentos que baliza a Linha de 

pesquisa significa a reinserção das ciências que nela se inscrevem não mais como 

metanarrativas de uma totalidade oculta, mas na decifração provisória que se 

constitui e se reconstrói no universo das técnicas, na práxis. Isto é, na ação-

reflexão-ação sob a égide da finitude, em que a noção de ética exercitasse na 

complexidade da “ecologia da ação” (retroações/contradições operadas pela 

experiência fática das intenções) e os conhecimentos e saberes emergem na 

dinâmica da dialógica (onde dois ou mais conceitos são, ao mesmo tempo, 

concorrentes, contrários e complementares) que lhes é inerente porque a razão, 

agora, pode e deve se confrontar com suas próprias contradições para a 

persecução dos sinais de um mundo inteiramente novo e indecifrado 

(MACHADO, CALLONI & ADOMILLI, 2016, p.10-11). 
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Pois, a partir da busca pelo sentido de ser, anteriormente referida, emerge a 

discussão e entendimento do sujeito do conhecimento, aquele que justamente 

experimenta o tempo, o silêncio, o autoconhecimento e espiritualidade no seu processo 

de relação com o mundo e de se pensar na práxis ambiental.  Porque é o sujeito da práxis 

que pode ancorar as reflexões que, por vezes, ganha ares de pós-metafísica, se assim 

preferirmos, mas que, ao meu ver, retroage na materialidade prática e de crítica da 

realidade ambiental que nos inserimos e que construímos cotidianamente. Ao colocar 

esforço sobre a reflexão no sujeito, se traz a discussão também para o plano biológico, ou 

da physis, orientado também pela discussão dos tempos desse sujeito que se entende e 

age no mundo. Aquele ser absoluto, como resposta fechada, está em crise. É preciso 

buscar os fundamentos da Educação Ambiental, levando em consideração as incertezas e 

a própria incompletude dos sujeitos, como lembra Paulo Freire, em Pedagogia da 

Autonomia.   

Então, o que é o ser, hoje? 

De acordo com Robin Fortin (2005, p.76), estudioso do pensamento complexo, o 

“ser é o estado estável, regulado, homeostático que nasce através do movimento, da 

renovação, da regeneração”. E, de acordo com Fortin (2005), Edgar Morin chama este 

estado frágil, em permanente recomeço, de “estado estacionário”. 

Com uma teoria organizacionista é possível, como se vê, reabilitar o ser. O ser 

deixa de ser um estado qualquer redutível à ação de determinismos. O ser é uma 

noção organizacional que só emerge plenamente com a organização ativa, com 

o ciclo recursivo. De ora em diante, a ideia de ser deve ligar-se a ideia de 

organização. No entanto, os seres vivos é que virão a desenvolver de forma 

radical a qualidade de ser. O ser, de repente, tornar-se-á vida, existência, 

individualidade, subjetividade (FORTIN, 2005, p.77).  

Levando em consideração a noção de ser que se vincula à organização e que 

repercute nos termos vida, existência, individualidade e subjetividade é que provacamos 

aqui por uma abertura do sentido de Educação Ambiental ao conectá-lo com o Integral. 

Porque a história pessoal de cada indivíduo é também parte da história cósmica. Assim, 

o termo integral é agregado ao de Educação Ambiental para caracterizar o seu intento de 

integrar.  Surge, pois, numa tentativa de contemplar a multidimensionalidade humana, no 

sentido de estimular a aprendizagem e a educabilidade da diversidade e da unidade, das 

e  com as autonomias dos indivíduos, num processo que convida a auto-observação nos 

e dos indivíduos, que reverbera na sociedade e este de volta aos indivíduos, como que a 

gerar um círculo em espiral ascendente, num movimento contínuo, que se desenvolve a 
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partir de si e com o Outro simultaneamente.  Uma Educação Ambiental que se proponha 

integral sinaliza para uma ética humana que se lança a repensar as relações e luta por 

solidariedade nas mesmas. 

De acordo com os estudos de Vilmar Pereira (2016, p.42), em sua ecologia 

cosmocena, uma hermenêutica ontológica alarga o sentido de racionalidade e propõe ao 

campo da Educação Ambiental alguns desafios, dentre eles “uma concepção integral de 

Educação Ambiental”; o “reconhecimento das outridades negadas e marginalizadas pelas 

epistemologias clássicas que orientaram a ciência”; “o reconhecimento de que o ser se 

expressa de múltiplas dimensões”, e ainda outras. 

Como a dissertação, ao longo de seu desenvolvimento privilegiou concepções e 

filosofias orientais em sua discussão, também o termo integral faz alusão ao 

conhecimento oriental. Pois, certos grupos de Yoga, principalmente os que trazem o 

aspecto da Filosofia Vedanta, utilizam o termo integral para referir-se ao trabalho de 

autoconhecimento que o Yoga propõe. A palavra integral é utilizada no propósito de 

promover as buscas por autoconhecimento sob diversos prismas, ou seja, por meio de 

práticas tanto filosóficas, como devocionais, como físicas, meditativas, respiratórias e 

outras tantas. O ser humano é entendido como um ser complexo que transita por entre 

inúmeras manifestações e expressões, e são, igualmente diversas as formas de 

conhecimento de si, ou autoconhecimento. Um Yoga integral é uma busca por 

autoconhecimento que se pretende por diversas frentes. 

Portanto, sem suprimir valores culturais, mas levando em consideração a própria 

diversidade do mundo. Assim, na diversidade, também buscar a unidade, como a relação 

humano e natureza. Eis, então, um grande desafio que se propõe à Educação Ambiental, 

que se situa no repensar as relações e a ética, e isto se apresenta pela via cultural, nas 

fronteiras entre as relações humanas, humano e não humano. 

Esta motivação de integralidade em Educação Ambiental provoca o pensar e agir 

ético. Edgar Morin, neste sentido, suscita ao termo “ética” a sua correspondência do 

significado na relação com a palavra “política”. Para o filósofo, hoje, necessitamos de 

uma política que saiba integrar a incógnita do futuro do mundo; a aposta; a estratégia; 

um conhecimento pertinente; e que vise reformar as relações entre os seres humanos 

(MORIN, 2005, met6, p.87). 
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As crises favorecem as interrogações, estimulam as tomadas de consciência, as 

buscas de novas soluções e, nesse sentido, ajudam as forças generativas 

(criadoras) e regeneradoras adormecidas tanto no ser individual quanto no social. 

Mas, ao mesmo tempo, as crises favorecem as soluções neuróticas ou 

patológicas, ou seja, a designação, a perseguição, até mesmo a imolação de um 

bode expiatório (indivíduo, grupo, classe, etnia, raça), a busca de soluções 

imaginárias ou quiméricas. Na ambivalência da crise, o importante, para a ética, 

é de não ceder à histeria, de salvaguardar a tolerância e a compreensão. É nas 

situações de crise que há, ao mesmo tempo, degenerescência e regeneração da 

ética (MORIN, 2005c, p.85)   

 Diante do exposto por Morin, o caminho da ética e, por conseguinte, também o da 

auto ética, tornam-se fundamentais no que tange o exercício da humanidade e da relação 

humana. Ao utilizar termos de Edgar Morin, no âmbito da ética e da auto-ética estão a 

autoanálise (pensar-se bem), a autocrítica, a ética da responsabilidade, a ética da honra, e 

a resistência à moralina. Assim, é entendido também como uma “ética de resistência à 

nossa barbárie interior” (MORIN, 2005c, p.101). 

 Neste exercício de resistência à barbárie interior, há que se aprofundar na relação 

que se estabelece entre subjetividade e Educação Ambiental. Para a construção da noção 

de sujeito, a partir do pensamento complexo, a dimensão cognitiva é tomada como 

indispensável à vida. Sendo que esta dimensão cognitiva pode ser chamada de 

computacional. De acordo com Morin (1999, p.127), “a computação é o tratamento de 

estímulo, de dados, de signos, de símbolos, de mensagens, pouco importa, permite-nos 

agir e conhecer tanto no universo exterior como no universo interior”.  

Para Morin, a concepção de sujeito vale para todo ser vivo, estendendo-o a todos 

os seres, não apenas fechando no ser humano. E “ser sujeito é se autoafirmar situando-se 

no centro do seu mundo, o que é expresso pela noção de egocentrismo” (MORIN, 2005c, 

p.19). O que inclui o paradoxo da relação egoísmo e altruísmo no entendimento do ser 

sujeito. 

Integrar em Educação Ambiental pode significar a busca pela compreensão dos 

polos antagônicos e complementares que o pensamento complexo vem sinalizando. Saber 

articular o aspecto sapiens e demens do humano, o Oriente e o Ocidente, o material e 

espiritual, a cultura e a natureza, pois para Morin, somos 100% natureza e 100% cultura. 

 Esta dupla natureza do sujeito, e da noção de egoísmo pode nos indicar sobre a 

relação humano e natureza em Educação Ambiental. O quanto o ser humano centrou-se 

em si mesmo, em uma lógica asseverada pelo sistema capitalista, onde a vida é 

comprimida por competições orientadoras de condutas nos mais diversos setores. Sejam 
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elas por status, dinheiro, vaidades e outras tantas formas de competição, onde os 

indivíduos aniquilam em si quaisquer indícios de fraternidade, ou ainda ecofilia, no 

sentido etimológico do termo, que corresponde ao amor fraternal pelo meio. Em tempos 

de fortalecimento das barbáries, apostar na solidariedade torna-se revolucionário. 

 A respeito da competitividade asseverada em nosso mundo, Basarab Nicolescu 

(1999) auxilia com a seguinte reflexão: 

Infelizmente, em nosso mundo de hoje, a eficácia a qualquer preço é apenas uma 

caricatura de efetividade. A afetividade não ter valor de mercado; portanto ela é 

injuriada, ignorada, esquecida e até desprezada. Este desprezo da afetividade não 

é, afinal de contas, senão o desprezo pelo ser humano, transformado em objeto 

comercial. Quando ocorre a morte da afetividade, necessariamente ocorre a 

‘morte do homem’. Esta última expressão fez fortuna e não é um simples 

acidente da História. Não deveríamos então nos espantar com a dissolução da 

socialiabilidade, com a degradação dos laços sociais, políticos e internacionais, 

com a violência crescente nas megalópoles, com os jovens se refugiando nos 

antros das drogas e das seitas, com os massacres que se perpetuam nesta terra, 

apesar dela se beneficiar de um saber humano sem precedentes? Quando um 

político pronuncia a palavra ‘amor’ é olhado como um extraterrestre. Os 

senhores deste mundo, que concentram entre suas mãos (informatizadas) as 

riquezas do globo terrestre, não se sentem de maneira nenhuma ameaçados por 

qualquer espaço interior do ser humano, visto como um doce e inocente utopia 

de outros tempos. E, no entanto, é o desequilíbrio cada vez maior entre a 

efetividade e a afetividade que coloca nossa espécie em perigo (NICOLESCU, 

1999, p.95). 

 Efetividade gera corrida por produção, insinuando sociedades competitivas, onde 

a criatividade, a afetividade, a espiritualidade e a busca por inteireza dos seres humanos 

não têm lugar. Neste sentido, podemos pensar, com apoio do educador ambiental, Marcos 

Reigota (2004), que aponta que a escola é um lugar privilegiado para a Educação 

Ambiental, desde que seja munida pela criatividade. E uma Educação Ambiental que se 

quer Integral, tem por princípio fomentar a inserção desses valores nas formações 

humanas como um todo, em especial, aspectos como a criatividade e a imaginação que 

são aspectos da dimensão lúdica do humano. 

 Humberto Mariotti (2000) pontua uma importante diferença entre os termos 

individualidade e individualismo, que podem nos servir de reflexão sobre o sujeito e a 

sociedade caracterizada pela competição: 

A competitividade é uma dimensão da esperteza. A competência está no âmbito 

da inteligência. Dizer que precisamos trabalhar por mais inteligência e menos 

esperteza equivale a propor que é necessário buscar mais individualidade e 

menos individualismo. A individualidade é o ponto de partida natural para a 

interpessoalidade. O individualismo é o marco inicial da competição predatória. 

O homem que se individualiza é aquele que se diferencia da massa, mas não 

imagina que pode se isolar de seus semelhantes. É o que se torna indivíduo sem 

se deixar alienar (MARIOTTI, 2000, p.321). 
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Torna-se evidente que, para a manutenção do indivíduo, uma parcela de 

egocentrismo mantém-se em atividade, no sentido do entendimento de preservação de si, 

da subjetividade62 e do prazer. Mas as relações que se evidenciam hoje, em nossa 

sociedade contemporânea ocidental, apontam o contrário. Como, por exemplo, a noção 

da vida e a relação com o tempo que, enquanto sociedade, somos diminuídos por essas 

relações competitivas, subjugando ou podando as potencialidades individuais em suas 

mais diversas manifestações. 

 Morin continua ao enfatizar que a reflexão sobre o ser vivo leva a definir o sujeito 

de forma ontológico-lógico-organizacional (MORIN, 2010). Sendo o sujeito o ser 

computante que se situa no centro do universo, provoca uma diferenciação para o 

computo, ao invés do cogito, como Descartes propunha. Assim temos então o Computo 

ergo sum de caráter complexo, no lugar de Cogito ergo sum cartesiano.  

O cogito cartesiano produz a consciência do “sou”. O computo produz o sou, isto 

é, simultaneamente, o ser, a existência e a qualidade do sujeito. O cogito 

cartesiano conhece apenas o eu e o mim. Não há si, isto é, corporalidade, não há 

physys, não há organização biológica no cogito. Mais ainda, Descartes rejeita o 

corpo para o universo da res extensa e dissocia nele o ego imaterial, dissocia a 

máquina viva e a subjetividade do “eu penso”. O computo opera a unidade 

fundamental do físico, do biológico, do cognitivo. Computa na mesma unidade 

multidimensional o ser, a máquina, o sujeito. Mostra-se não só que a ideia de 

sujeito não é isolável do indivíduo vivo, mas também que o indivíduo não é 

isolável da ideia do sujeito. A afirmação egocêntrica, auto-referente, única, 

exclusiva do sujeito é a de todo o ser, ou seja, de todo o indivíduo. (MORIN, 

2005b, p.214). 

 Essa centralidade do eu para a construção do conceito de sujeito não quer, de 

forma alguma, apenas fechar-se num egocentrismo. Ela compõe um princípio de inclusão 

e de exclusão ao mesmo tempo. “Não se reduz apenas à incomunicabilidade daquilo que 

compõe o sujeito e o egoísmo, mas permitindo a comunicação e o altruísmo” (MORIN, 

1999, p.131).  

Quanto a nós, humanos, dotados de consciência, de linguagem e de cultura, 

somos indivíduos-sujeitos computantes/cogitantes capazes de decisão, de 

escolha, de estratégia, de liberdade, de invenção, de criação, mas sem deixar de 

ser animais, sem deixar de ser seres-máquinas (MORIN, 2010, p.326).   

                                                           
62 Japiassú e Marcondes (2006, p.260), em dicionário de filosofia, definem subjetividade da seguinte 

maneira: “característica do sujeito; aquilo que é pessoal, individual, que pertence ao sujeito e apenas a ele, 

sendo portanto, em última análise, inacessível a outrem ou incomunicável. Interioridade. Vida interior. A 

filosofia chama de “subjetivas” as qualidade segundas (o quente, o frio, as cores), pois não constituem 

propriedades dos objetos, mas “afetações” dos sujeitos que a percebem. Nenhum objeto é quente ou frio, 

mas cada um possui apenas uma certa temperatura. Toda impressão é subjetiva. Por isso, Kant chama de 

subjetivos o espaço e o tempo, porque não são propriedades dos objetos, não nos são dados pela experiência, 

mas pertencem ao sujeito cognoscente: são “formas a priori de sensibilidade”. Assim a subjetividade 

caracteriza a teoria do conhecimento de Kant”.  
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A computação, no sentido complexo defendido por Morin, aparece diretamente 

associada à produção. Podemos dizer que também associa-se com a autoprodução de si, 

num sentido de criação ou autopoiético63, como alguns autores trazem, como Francisco 

Varela, Humberto Maturana e Humberto Mariotti.  

No âmbito da Educação Ambiental, Isabel Cristina de Moura Carvalho traz a 

“dimensão interior” como nexo ambiental. Segundo a autora, esse fenômeno encontra 

suas raízes em uma tradição contracultural e é reforçado pelo avanço de um nós-coletivo 

na política (CARVALHO, 2002). Para Isabel Carvalho (2002), essa ideia vai ganhar o 

campo ambiental como uma ecologia interna e externa, onde aparece o nexo entre 

subjetividade e exterioridade. 

Nessa articulação da viagem externa em direção à natureza com a viagem interna 

em direção a si mesmo, o sujeito ganha centralidade, já não apenas como 

viajante, mas também como um locus, território a ser conquistado numa jornada 

que condensa os sentidos do auto e do hetero conhecimento (CARVALHO, 

2002, p.139). 

O estudo da subjetividade humana, à primeira vista pode soar estranho, 

principalmente se partirmos de um ponto de vista que enxerga unidirecionalmente, ou 

seja, de maneira única e/ou linear.  Mas a complexidade insere, ou ao menos tenta inspirar 

a inserção de outras dimensões, seja a do afetivo, do imaginário, do poético e ou do 

espiritual. A partir disso, a subjetividade é emergência e passa por ela a auto-observação  

e o autoconhecimento. Complexifica-se assim o feixe do campo de visão de unicamente 

ser um observador, para também o de ser o observado, assim ser observador e observado 

simultaneamente.   

O filósofo Edgar Morin (2005a, p.221) busca, em sua análise sobre o sujeito, 

“reconhecer os caracteres multidimensionais” e também de que o “conceito de sujeito não 

é unicamente multidimensional”. É uma noção que supõe uma complexa infraestrutura 

de conceitos físicos, biológicos, lógicos, organizacionais e sui generis.  

Dissociar os aspectos lógico-organizacionais e os aspectos ontológico-

existenciais seria desencarnar e desvertebrar, de qualquer modo tirar a vida à 

noção de sujeito. Podemos e devemos definir o sujeito em termos formais, mas 

o sujeito vivo não é uma auto-referência vazia, não é um centro de computação 

                                                           
63 Poiesis é um termo grego que significa produção. Autopoiese quer dizer autoprodução. Essa palavra 

apareceu pela primeira vez na literatura internacional em 1974, num artigo publicado por Varela e Uribe, 

para definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a si mesmos. Esses sistemas são 

autopoiéticos por definição, porque recompõem continuamente os seus componentes desgastados. São 

redes de produções moleculares. As moléculas produzidas produzem a mesma rede que as produz. Pode-se 

concluir, portanto, que um sistema autopoiético é ao mesmo tempo produtor e produto (MARIOTTI, 2000, 

p.71).  
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abstrato: existe sempre referência ao indivíduo fenomênico, ao ser corporal, ao 

existente hic et nunc, à práxis viva. Inversamente não podemos encerrar o sujeito 

apenas nos seus aspectos ontológico-existenciais de dasein ecodependente. O 

aspecto lógico-organizacional e o aspecto ontológico-existencial recorrem um 

ao outro. Devemos formular uma noção de sujeito que, em vez de dissociar mais 

uma vez, una finalmente o abstrato (o lógico, o modelo formal) e o concreto (o 

ser, a existência) através do organizacional (MORIN, 2005a, p.221).   

A dimensão da subjetividade aparece sobre a construção da subjetividade 

individual, seja a social, ambiental, histórica ou outras. Para a autora Isabel Carvalho 

(2012, p. 106), a “Educação Ambiental traz uma prática educativa reflexiva, abrindo aos 

sujeitos um campo de novas possibilidades de compreensão e autocompreensão da 

problemática ambiental”.  

 A mesma autora, em outro texto, coloca que a palavra subjetividade está atrelada 

a uma polissemia. No senso comum, a palavra “subjetivo” carrega um sentido impreciso, 

vago, e por isso até negativo. Faz uma oposição ao que seria objetivo, como algo possível 

de nomear, portador de sentido e, por isso, positivo (CARVALHO, 2013).  

 Está inserido aqui o esforço do estudo da subjetividade, não apenas como uma 

contemplação romantizada do que venha a ser o subjetivo e o caminho pelo 

autoconhecimento (a ser abordado mais adiante). Mas um esforço genuíno por transpor 

as barreiras entre sujeito e objeto, entre prática e teoria, entre sociedade e natureza. De 

forma a complexificar a noção de sujeito, incorporando em seu conceito os aspectos 

físicos, biológicos, ontológicos, existenciais.  

 Há de salientar que, se estamos percorrendo os sentidos da subjetividade para a 

construção das relações, e também o próprio fazer e agir dos sujeitos e sua autonomia, 

alimentados por um sentido de não dualidade como o que a Filosofia Vedanta propõe, 

então, a subjetividade não se fecha em si, mas abre-se. Acontece um descolamento da 

centralidade na subjetividade para um encontro na intersubjetividade. Ao destacar a 

relação em si, muito mais do que apena o sujeito ou o objeto. 

 Ao refletir sobre as colocações da Racionalidade Ambiental (Enrique Leff), Thais 

de Oliveira Nabaes (2015), acerca da subjetividade e intersubjetividade propõe também 

esta compreensão: 

Assim, a superação do paradigma da subjetividade pelo da intersubjetividade é 

uma das premissas do Ser no contexto da Racionalidade Ambiental, visto que o 

círculo compreensivo para uma hermenêutica ambiental situa-se justamente no 

trânsito entre sujeito/objeto, universal/particular, subjetividade/objetividade, 

sociedade/natureza e tantas outras dualidades constituídas pelo pensamento. A 

Racionalidade Ambiental pretende promover a abertura ao conhecimento e não 
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a polarização de categorias, assim como busca reposicionar o sujeito que 

conhece e seu modo de conhecer (NABAES, 2015, p.108).  

 Então, o estudo da subjetividade em Educação Ambiental passa por diagnosticar 

a complexidade dos sistemas em interação, entendendo-se como sujeitos partícipes do 

processo e das relações, ou na intersubjetividade. Passa também pela reflexão crítica de 

fatores macrossociais, políticos, históricos, de um tempo curto e de um tempo de longa 

duração (CARVALHO, 2012), assim como a situação sobre o tempo atual e os seus 

enfrentamentos socioambientais. 

Há mais de uma década temos nos dedicado a compreender a questão ambiental, 

a partir das ciências humanas, como fenômeno que tem produzido pactos sociais 

e disposições subjetivas singulares em nossa sociedade. Sujeito ecológico é o 

conceito que temos utilizado, desde o início dos anos 2000, para identificar um 

conjunto amplo de disposições ecologicamente orientadas. Este conceito define 

um lugar de constituição subjetiva e objetiva de crenças, valores e 

comportamentos. Diz respeito a um campo social delimitado pela preocupação 

ambiental. Ao ser reconhecido como uma arena socialmente legítima, adquire a 

potência capaz de instituir processos de identificação, crenças e valores éticos, 

estéticos e morais e instaura um horizonte imaginativo (STEIL & CARVALHO, 

2014, p.163). 

 Os autores Carlos Steil e Isabel Carvalho (2014) definem, através de um 

entendimento de epistemologias ecológicas, um horizonte de racionalidades plurais, 

desfazendo a visão de uma metodologia única, mas partilhando de que podemos ter acesso 

a uma pluralidade de acessos à realidade.  

 Acontece então, no contexto dessas epistemologias ambientais, a subjetivação do 

ambiente.  Porque foge de uma redução do ambiente a uma condição reificada de objeto, 

ou seja, sem vida ou intencionalidade (STEIL & CARVALHO, 2014, p.167). As 

epistemologias ambientais que assim estão considerando as subjetividades, conduzem-

nos a questionar o monopólio das verdades no campo científico ao se dispor em colocar 

diferentes perspectivas em pé de igualdade, ou  “em simetria” – para utilizar expressão 

dos autores.  

Ainda no contexto da Educação Ambiental, Celso Sánchez (2011) diz que é 

preciso levar em consideração aspectos como a subjetividade e a cultura, para que possa 

de fato, conseguir constituir uma sociedade mais complexa, que entenda sua dinâmica 

relacional, ecossistêmica na teia da vida e garanta a sustentabilidade das gerações futuras 

(SÁNCHEZ, 2011, p.70). 

A ideia de algo subjetivo denota uma condição inerente ao sujeito, ou seja, a 

expressão de sua subjetividade, que o torna único. Já quando nos referimos sobre 

as relações que travamos com o “outro” podemos utilizar o termo “outridade” 
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ou “alteridade” para designar estas relações imersas em nossa inerente condição 

subjetiva e social (SANCHEZ, 2011, p.71).  

 Então, a partir do conceito de subjetividade, notamos como esse pode estender-se 

ao encontro com o outro com e no mundo, como o autor acima sugere, ao utilizar os 

termos “outridade” e “alteridade”. Neste mesmo sentido, o autor Enrique Leff vai 

costurando acerca de uma epistemologia ambiental. Assim, encontramos no seu dizer: 

A racionalidade ambiental é forjada nesta relação de outridade, na qual o 

encontro entre seres diferentes se internaliza na outridade do saber e do 

conhecimento, ali onde a complexidade ambiental emerge como uma rede de 

relações de alteridade entre o real e o simbólico, onde o ser e sua identidade se 

reconfiguram na diversidade e na diferença, e onde se abrem para um além do 

pensável, guiados pelo desejo insaciável de saber e de justiça (LEFF, 2012, 

p.67). 

 Pereira et al (2010) discutem sobre as limitações da subjetividade, a partir da 

leitura de textos de Theodor Adorno (1903-1969). Os autores começam por lembrar a 

etimologia da palavra sujeito, e suas origens gregas e latinas. Estes significados que 

desdobram-se em dois principais entendimentos: o primeiro, de uma acepção mais 

vinculada ao uso gramatical de sujeito como tema ou assunto de discurso, e o outro atribui 

ao sujeito uma capacidade autônoma de relações ou iniciativas, capacidade contraposta 

pelo objeto (PEREIRA et al. 2010, p.64).  

 De acordo com os autores, Adorno vai explicitando acerca de seu desencanto com 

uma falsa noção de sujeito na modernidade, principalmente através do texto Sobre sujeito 

e objeto, de 1969. Pereira et al. (2010) lembram que Adorno vai demonstrando como 

subjetividade moderna ensaia-se e permite a perda da identidade do indivíduo mediante 

as necessidades econômicas e ideológicas. O sujeito, no afã de firmar-se diante a 

subjetividade, esquece-se de si, dando-se conta de uma não garantia da subjetividade, ao 

final, coisificando-se. Pois o sujeito, sem dar-se conta, caminha por dentro de uma 

racionalidade objetivadora.  

A leitura de Adorno demonstra não só as debilidades da subjetividade, mas 

também as aporias que ela cria para si própria. No que concerne a relação 

homem- natureza fica evidente essa perspectiva. Sentindo-se superior a ela o 

homem desenvolve estratégias causadoras de uma série de anomalias. As 

decorrências desse processo são facilmente identificadas nas múltiplas faces da 

atual crise ambiental que vivenciamos. A perspectiva de domínio da 

subjetividade portadora de sentido criou um grande distanciamento entre o 

homem e a natureza. De certa forma, ao distanciar-se, também se permitiu 

objetificá-la, pois, afinal, não se sentia parte integrante dela. Essa postura pode 

ser identificada nas inúmeras relações que mantivemos e mantemos com a 

natureza. Não apenas com a natureza física, como também com a natureza 

humana (PEREIRA et al. 2010, p.69).  
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 A subjetividade na modernidade, em sua dupla natureza de acepções, perde sua 

capacidade de criação de sentido. O aspecto subjetivo está ancorado com falsas 

identificações que conduzem os indivíduos a um entorpecimento barulhento, traduzido 

por inúmeros atos de consumo, exploração e desumanidade.  

 O aspecto do silêncio do ser, ao contrário, ressoa como um enfrentamento a uma 

série de códigos identitários impostos e autoimpostos às subjetividades. O silêncio, 

anteriormente referido, é gerador de sentido nas subjetividades quando abre espaço e 

tempo para a avaliação e autoavaliação de si, do ambiente e das relações, na contramão 

das ideias prontas para o consumo, mas que exigem tempo e discernimento para as 

criações de sentido. 

3.2 - Autoconhecimento e Educação Ambiental 

“O homem não pode permanecer passivo se ele 

quiser perceber as coisas dos sentidos e simplesmente 

permitir que elas atuem sobre ele; ele deve estar ativo e 

trazer essa percepção para fora dele mesmo”. 

Rudolf Steiner 

“Onde estava o si adveio o eu”. 

Edgar Morin 

“O si é, pois, sinônimo de autonomia”. 

Robin Fortin 

A partir do entendimento da subjetividade humana, o presente estudo ruma para a 

compreensão do autoconhecimento e da autonomia que daí podem emergir, a começar 

pelo entendimento da palavra “autoconhecimento”. Pesquisa on-line em dicionário 

brasileiro de língua portuguesa, nos sítios64 de Aurélio e Michaelis, encontra-se a seguinte 

definição para autoconhecimento: “conhecimento de si próprio”. 

  Entretanto, durante o processo de escrita da dissertação, chego na dúvida se 

etimologicamente a palavra “autodescoberta” não seria mais apropriada do que 

autoconhecimento. Pois, parece que a palavra “autoconhecimento” possa soar como um 

conhecimento de si, que se insinuaria como sendo um conhecimento total e fechado. Mas 

haja visto o constante movimento do fluxo da vida, ademais a metamorfose e as 

incertezas, o conhecimento não é fechado em uma verdade atemporal. Parece então, que 

                                                           
64 Dicionário Aurélio disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/  

   Dicionário Michaelis disponível em: http://michaelis.uol.com.br/    

https://dicionariodoaurelio.com/
http://michaelis.uol.com.br/
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o termo “autodescoberta” combinaria mais com o processo subjetivo do observar-se, 

porque é um movimento contínuo de eterno aprendizado.  

Estamos, enquanto indivíduos, sempre em um processo de conhecer-se. Com isso 

também levaríamos em conta um dos primeiros grandes ensinamentos da Filosofia grega, 

que é o da humildade, atribuída ao filósofo Sócrates, no seu dizer de: “sei uma coisa, sei 

que nada sei”. Sócrates, apesar de sua grande sapiência, colocava-se num papel de 

abertura humilde ao conhecimento, digna de admiração enquanto valor humano, por não 

se considerar superior aos outros. 

Embora a palavra “autodescoberta” possa ser provocativa a novos 

desdobramentos para o estudo, escolho a utilização da palavra “autoconhecimento”, 

porque é essa que se encontra com maior frequência nas pesquisas bibliográficas feitas.  

Uma destas referências é o Professor, Médico e Psicoterapeuta Humberto Mariotti 

(1941 -) que, acerca do autoconhecimento, coloca sobre o entendimento de auto-

observação como ponto de partida para se chegar num autoconhecimento. 

A auto-observação – que é uma das formas de iniciar o processo de 

autoconhecimento -, está ligada à nossa capacidade de perceber a estrutura do 

nosso próprio pensamento. Precisamos de informações vinda de fora, é claro. 

Mas convém lembrar mais uma vez que nossa percepção não é um mero registro 

dessas informações: ela implica uma construção de mundo. A auto-observação 

significa que devemos nos observar como construtores. A ordem está implícita 

na desordem, e só pode ser entendida se assimilarmos e aprendermos a conviver 

com ela. Mas não se pode conseguir isso apenas pelo estabelecimento de uma 

ordem circunstancial, objetiva, como a operada pelo homem por meio da técnica. 

É preciso acrescentar o contato com as dinâmicas naturais da vida (MARIOTTI, 

2000, p.254). 

 E ainda: 

Pode-se dizer que grande parte do processo de autoconhecimento consiste em 

localizar as fraquezas do ego e aprender a lidar com elas. Essas debilidades são 

as maiores responsáveis pelos preconceitos, pelas desconfianças – enfim, por 

tudo que nos impede de observar os fenômenos em sua naturalidade e 

originalidade. Localizá-las pode não ser ainda o autoconhecimento, mas é boa 

parte do caminho andado (MARIOTTI, 2000, p.254).  

  

 O autor explica ainda que este movimento de auto-observação vem também com 

um paradoxo. O paradoxo de que é necessária a ajuda do outro, na relação com os outros 

para que isso se dê. A convivência com os paradoxos torna-se fundamental na visão 

complexa para o bem pensar e o enfrentamento das armadilhas da racionalidade linear. 
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Ou seja, o auto-observação não se dá num isolamento, mas no convívio com o outro e na 

relação. 

Temos de ir ainda mais longe. O ser-sujeito é todo-uno. Computa-se a si mesmo 

não só em detalhe mas, também, enquanto ser-uno. Se se computa assim, torna-

se de certo modo objeto de si mesmo. Se se conhece a si mesmo, conhece-se, 

também, objetivamente. “Nenhum conhecimento do sujeito sobre si mesmo 

pode ser obtido somente por auto-referência”65. (MORIN, 2005b, p.199). 

 Essa afirmação de Morin incita ao paradoxo do sujeito que, para ser sujeito, deve 

também ser objeto. Poderia relembrar que tal entendimento tem ressonância com os 

ensinamentos de práticas meditativas iogues e da Filosofia Vedanta. Pois, ao entrar em 

silêncio, o sujeito se dispõe a observar o fluxo mental de pensamentos e emoções que lhe 

passam, buscando observar o processo da identificação que se dá com estes estados 

mentais, passando a ser um observador de si mesmo. 

 A esse respeito, Henrich Zimmer (1986), em Filosofias da Índia, na parte 

dedicada ao Vedanta, lembra que o pensamento da civilização brahmânica dava-se 

através da realização de que cada um era tudo, ou seja, a identidade individual 

relacionando-se com a identidade coletiva. 

 A partir de uma citação do texto Upadesasahasri, que literalmente significa “mil 

ensinamentos”, do sábio Shankara (século VIII d.C.) da Filosofia Vedanta, Henrich 

Zimmer (1986) traz a seguinte explicação: 

Lemos, por exemplo: “Eu sou Aquele, cuja verdadeira natureza é ser a 

testemunha impassível, o Ser Supremo, comparável ao éter sem forma, puro, 

intangível, que penetra o Universo, brilhando e revelando-se, a uma só vez, o 

Não-nascido, o Único, o Imperecível, o Imaculado e o Onipresente, Sem-

segundo e Eternamente-livre-e-liberado”. Pela própria forma da frase – o eu 

identificando-se com o Aquilo – traça uma linha entre sujeito e todos os nomes 

do extenso predicado. O que vemos de modo explícito é uma primorosa 

consciência de união de ambos, um estado plenamente consciente, de absorção, 

fundamentado numa identificação extática de duas entidades que ainda são 

experimentadas como distintas (ZIMMER, 1986, p.306).  

 Essa explicação caracteriza um dos dois estados de samadhi (êxtase/união), 

relatados nos chamados oito passos do Raja Yoga. Este, acima citado, é a caracterização 

para o savikalpasamadhi. A seguir, segue sobre o outro estado de samadhi, chamado 

nirvikalpasamadhi: 

O nirvikalpasamadhi, por outro lado, a absorção sem autoconsciência, é a fusão 

da atividade mental (cittavrtti) no Eu, a tal grau, ou de tal maneira, que a 

distinção (vikalpa) entre o conhecedor, o ato de conhecer e o objeto conhecido, 

dissolve-se como as ondas na água e a espuma no mar. Na realidade, o 

                                                           
65 Esta última frase do parágrafo, é uma citação direta que Morin faz a partir de Loiker (1977). 
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savikalpasamadhi tem de aprofundar-se até tornar-se nirvikalpa. A consciência 

de ser um sujeito com certos predicados sublimes deve dissolver-se. Então, 

ambos os termos da visão fundem-se um no outro, convertendo-se no Um-sem-

segundo, sem predicados, sem atributos, inefável. A única gramática capaz de 

traduzir a experiência e a beatitude deste grau de samadhi é o silêncio 

(ZIMMER, 1986, p.307) 

 As passagens citadas são exemplos da visão védica sobre a união entre o 

observador e o observado. Elas podem assustar no sentido de apelar para um 

aniquilamento do ego em favor de um mergulho em um todo abrangente, numa identidade 

coletiva, como que a perder de vista a própria referência do indivíduo. O objetivo aqui 

não é afirmar que uma maneira seja melhor que outra, mas sim de considerarmos sobre 

este conceito de Brahman e o quão significativo é para todo um modo de ser oriental, e 

que hoje, de uma ou outra forma, também repercute em novos pensares no ocidente.  

 Convém lembrar que este conceito de brahman é de difícil tradução. Embora, 

costuma-se traduzir como o “Todo” ou o “Absoluto”, isto pode representar em confusão, 

pois, inevitavelmente para o ocidental, há a associação com a visão judaico-cristã de 

Deus, que está impregnada nas raízes mesmas da cultura ocidental. Entretanto, Brahman 

não tem os atributos do Deus judaico-cristão. A explicação para Brahman não pode ser 

feita apenas com palavras e caracterizações, pois é tudo isso e além. Está e é em cada ser. 

Já a visão do Deus judaico-cristão é externa ao indivíduo e, por vezes, aparece como um 

controlador externo. Brahman não é um controlador externo com vontade própria, apenas 

é brahman, sendo interno e externo simultaneamente.  

Brahman, a realidade última, é entendida como sendo a “alma” ou essência 

interna de todas as coisas. Ela é infinita e está além de todos os conceitos. Ela 

não pode ser apreendida pelo intelecto nem adequadamente descrita em palavras: 

“Brahman, sem princípio, supremo: além do que é e além do que não é”66. 

“Incompreensível é essa alma suprema ilimitada, não-nascida, sobre a qual não 

se pode raciocinar, inacessível ao pensamento”67(CAPRA, 2011, p.72). 

 Com isto, esta visão de brahman incide diretamente na relação humano-natureza. 

Pois há uma cisão escancarada destes termos, “humano” e “natureza”, no modo de ser 

ocidental, que continua a credenciar a humanidade em sua corrida progressista 

desenfreada por meio da exploração ambiental. O homem vê-se como superior às outras 

espécies, acelerando o processo de dominação destas e do ambiente nos últimos séculos, 

principalmente após a Revolução Industrial e a ascensão e fortalecimento da burguesia. 

 A esse respeito, segue considerações de Thaís Nabaes (2015): 

                                                           
66 Trecho retirado do Bhagavad Gita.  
67 Trecho retirado do Maitri Upanisad.  



128 
 

Intuímos que a colocação do homem fora da natureza e a negação da alteridade 

têm gerado perdas no sentido da existência. As dualidades natureza/cultura, 

sujeito/objeto, homem/natureza, etc. são reflexos de um modelo científico que 

colocou o homem como definidor de todas as coisas. Porto-Gonçalves (2013) 

salienta que, “considerados cultos, civilizados e bons”, desenvolvemos a cultura 

em oposição à natureza, tomando a primeira como superior à última e 

instrumento para dominá-la (NABAES, 2015, p.98).  

 Para o enfrentamento das dicotomias a pouco elencadas, o autoconhecimento de 

visões orientais como o Yoga e Filosofia Vedanta estão tratando, emerge enquanto 

alternativa práxica. Uma tarefa de difícil execução pelos indivíduos no seio de suas 

construções subjetivas de um tempo que preconiza o Ter em detrimento ao Ser. 

O autoconhecimento não é uma fórmula que resolveria magicamente as profundas 

dicotomias da modernidade, como a supracitada divisão humano-natureza. No entanto é 

um esforço que nos leva a repensar nossas centralidades de visão, nossas arrogâncias, 

vaidades e desejos de controle, como a de uma natureza externa a nós, da qual 

racionalmente operaríamos através de uma soberania hierárquica. 

Há de se pensar, os próprios mecanismos do consumo e da geração de demanda 

por consumo, que cooptou para si alguns dos conhecimentos orientais, com a roupagem 

do ser cool, de estar na moda. Afastando-se assim do objetivo e intenção de filosofias 

orientais como o Vedanta que estimulam o autoconhecimento, não para um fechamento 

de si, em sua centralidade egóica arrogante, mas que se reconhece sua dependência da 

relação com o outro e o mundo na própria atuação no mundo. 

 Entendo que a visão vedântica instiga a um mergulho no autoconhecimento, e que 

a prática do autoconhecimento passa pela realização de que a identidade individual é 

também brahman. Poderíamos questionar se isto não levaria a um completo 

aniquilamento da identidade individual quando absorvido por uma identificação com a 

ideia de brahman? 

 Argumentaria, então, uma resposta a partir dos relatos dos exemplos de sábios, 

mestres, professores e indivíduos diversos, que teriam passado por uma espécie de 

sensação de sentimento brahmânico, ou seja, o entendimento de que tudo está conectado 

a tudo. Em muitos dos casos, estes sujeitos parecem que, ao realizarem em si este 

entendimento, passaram a adotar em suas práticas cotidianas atitudes orientadas mais ao 

coletivo do que centradas em si. Swami Sivananda, por exemplo, servia aos outros 

incansavelmente, através de suas aulas, orientações e cuidado, pois o outro era visto como 

parte do seu próprio ser. 
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 A partir disto, poderia pensar que o autoconhecimento que estas visões védicas 

estão argumentando a favor, são estímulos a um regenerar dos sentidos utópicos dos 

modos de ser. Isto, porque recorre a uma identificação com o coletivo, na oposta da 

confiança e da solidariedade com o outro.  Regenerando sentidos solidários nas relações 

humanas e interespécies.  

  Edgar Morin (2005b, p.203) utiliza também a palavra “autoconhecimento” na 

análise do cômputo e da “espiral recorrente do cogito”68.  Morin (2005b) faz uma 

diferenciação quanto ao termo autoconhecimento, dizendo em sua abordagem que 

autoconhecimento não significa conhecimento de si. Mas significa que a dimensão 

cognitiva indiferenciada na auto-organização e inerente ao cômputo é um conhecimento 

do ser sobre si mesmo. Para o filósofo, “a aprendizagem a auto-observação faz parte da 

aprendizagem da lucidez” (MORIN, 1999, p.57). 

 Assim, entendo que o autoconhecimento transita pela via da subjetividade, para 

computar reflexivamente acerca de si, num círculo de construção-destruição-manutenção 

das ideias/conceitos/virtualidades que um tem de si mesmo. O autoconhecimento não 

anula a subjetividade, mas por meio dela realiza-se, retornando a si. E neste processo, o 

ambiente interno faz a comunicação com o ambiente externo, assim como no sentido 

reverso também, num movimento espiral. 

 Ao lembrar Gaston Bachelard (1884-1962), em A poética do Espaço, o filósofo 

propõe a desconfiança diante de simplificações filosóficas que cabem nas formas 

geométricas explicativas, como a que a pouco propus, ao utilizar a imagem de uma 

“espiral”. “E que espiral é o ser do homem!” - nos diz Bachelard (2008, p.217) – “Nessa 

espiral, quantos dinamismos que se invertem! Já não sabemos imediatamente se corremos 

para o centro ou se nos evadimos”. 

  Bachelard (2008) então desenvolve sobre a dialética do exterior e do interior e 

como essas imagens metafóricas e fronteiriças delineiam uma espacialidade do ser. 

Acaso, sabemos ao certo quando começa o interno ou quando começa o externo? Onde, 

exatamente a subjetividade cede lugar à objetividade, ou quando a objetividade torna-se 

subjetiva? 

                                                           
68 O cogito começa a aparecer como um anel-espiral. Num primeiro grau produz o “mim” objetivo, o que 

é trivial. Num segundo grau, produz a ipseidade do “mim-eu”, do ego, o que é insuficiente. No terceiro 

grau, produz o “sou” do “mim-mesmo-eu”. Temos de ver ainda que esse circuito opera a passagem do 

“mim” objetivo ao “eu” sujeito e vice-versa, baseando-os um no outro (MORIN, 2005b, p.202). 
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O ser é sucessivamente condensação que se dispersa explodindo e dispersão que 

reflui para um centro. O exterior e o interior são íntimos; estão sempre prontos a 

inverter-se, a trocar sua hostilidade. Se há uma superfície-limite entre tal interior 

e tal exterior, essa superfície é dolorosa para os dois lados (BACHELARD, 2008, 

p.221). 

 Parece que Bachelard, nesse ponto, compartilha com a visão do Vedanta que 

retoma a não dualidade. Ora, se o não dualismo é uma constante no Vedanta, isto recai 

nas imagens do dentro e do fora, do interior e do exterior, do macro e do micro. Uma 

parte está na outra e vice-versa. Mas acontece que, habituamos os sentidos de maneira a 

objetivar a experiência e a criatividade humana. Separamos as dimensões de sujeito e 

objeto e, agora, estamos tentando retomar uma comunicação entre estas partes.  

Embora a recomendação de Bachelard seja pelo não uso de imagens geométricas 

para as explicações filosóficas, as imagens insistem em retornar na presente elucidação. 

Recorro, então, a uma espiral específica, a chamada espiral de Fermat69, para auxiliar a 

dar concretude à reflexão proposta. 

Figura 3. Espiral de Farmat. 

 

Fonte: Google. 

                                                           
69 “Espiral de Fermat é a designação para as também conhecidas como espirais parabólicas. O nome 

homenageia Pierre de Fermat que as descreveu em 1636. O espiral é definido como um conjunto de curvas 

que podem ser geradas pela equação polar r² = a²ɵ, onde r (de raio) é a distância entre o ponto de origem 

(pólo) e um ponto qualquer, onde essa junção forma um eixo polar e o ângulo formado chama-se ângulo 

polar. O desenrolar dessas equações acaba no que chamam de Métrica de Fibonacci (The Fibonacci Metric), 

algo exclusivo para esse caso, que determina que o espiral pode ser definido pelos primeiros 144 pontos da 

sequência”. Retirado de https://mathandmedia.wordpress.com/2014/09/15/espiral-de-fermat/  

https://mathandmedia.wordpress.com/2014/09/15/espiral-de-fermat/
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A espiral de Fermat baseia-se utilizando uma equação polar, uma de valor positivo 

e outra de valor negativo, que se encaixam ao centro, retornando ao infinito. Nas bases 

matemáticas da espiral, podemos relembrar a noção de yin e yang, dos opostos 

complementares, utilizadas no símbolo do Tao, o Tei Gi. Nas linhas da espiral, poderia 

inscrever os termos: subjetividade, auto-observação, autoconhecimento, silêncio, tempo, 

e, no centro, o ambiente. Este último, ambiente, representando os ambientes externos e 

internos, pois a espiral faz um movimento duplo. No sentido de fora para dentro e de 

dentro para fora.  

A consciência humana se desenvolve espiralando em ciclos evolutivos distintos 

durante sua existência. Estes indicam mudanças no foco da consciência do ser 

humano que se transforma através de uma série de mudanças de fases, ao longo 

do espaço-tempo de sua existência. Cada etapa integra e transcende o foco de 

consciência anterior ao se complexificar (POZATTI, 2007, p.68). 

 Paradoxalmente, a palavra mais ao interior da espiral é ambiente, na tentativa do 

reposicionar do sujeito no mundo. O ambiente interno reencontra o ambiente externo 

quando a espiral de Farmat, ao chegar no centro, faz o movimento contrário. Assim o 

sujeito se faz no mundo. Isso, por sua vez, reencontra o sentido ético e político da 

Educação Ambiental. Pois é na partilha com o Outro no mundo é que fazemos as relações. 

A subjetividade não opera sozinha, mas através da legitimação da figura do Outro. 

 O pensar-se bem ou a autoanálise elaborada no tomo seis de o Método, em Morin, 

reitera sobre a importância da figura do outro no processo de observação de si. 

Nossa civilização, que dá primazia ao exterior sobre o interior, entrega 

principalmente a terceiros, psiquiatras ou psicanalistas, a exploração dos nossos 

problemas interiores e o tratamento de nossos males psíquicos. O outro é 

importante para que possamos nos conhecer a nós mesmo, mas não nos dispensa 

da auto-análise, a qual nos permite integrar o olhar do outro em nosso esforço de 

autocompreensão (MORIN, 2005c, p.94) 

 O filósofo ainda lembra o quão extremamente difícil é o trabalho de introspecção, 

pois tendemos a cair em algumas armadilhas, como a transferência de culpa a outrem, a 

complexidade interior do espírito, a memória e esquecimento seletivos, as zonas cegas e 

suas carências que são indulgentes à observação de nossos próprios erros, entre outros. 

Contanto, a introspecção não pode ficar isolada; “necessita ser complementada pela 

análise de outro”, ou como pontua Morin, uma “extrospecção” (MORIN, 2005,met6 

p.95). 

A noção de si é atualizada na ideia de organização de si. A organização de si 

significa produção da organização por ela mesma, organização da organização, 

reorganização de si. É neste circuito recursivo, isto é, produtivo e generativo, 

que aparece o Si. O Si não é só produção de si por si, reprodução de si. É ainda 
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mais: o Si, é a aptidão para se produzir a si mesmo. Ter si, é poder produzir o 

seu ser e a sua existência, dar-se ser e existência, re-nascer e re-existir por si 

mesmo. O si é pois sinônimo de autonomia (FORTIN, 2005, p.79). 

 Ainda cabe conectar o processo de autoconhecimento ao fazer científico. Se 

estamos aqui argumentando por um sentido de não dualidade, onde sujeito encontre o 

objeto e o objeto encontre o sujeito, o autoconhecimento é conhecimento científico. 

Porém, ainda falta-nos assumir com mais abrangência este aspecto em nossas pesquisas, 

que insistem em esconder a subjetividade. Ao citar Boaventura de Souza Santos (2010, 

p.80): “Todo conhecimento é autoconhecimento”. 

 A matemática espiral ainda representa a complementaridade dos polos opostos, 

pois uma equação polar é positiva e a outra negativa. Esta ideia de complementaridade de 

opostos contrários aparece no pensamento complexo e também em muitos dos 

pensamentos e conceitos orientais. Como os pares expressos em luz e escuridão, o vencer 

e o perder, o bem e o mal não passam de aspectos diferentes do mesmo fenômeno. Não 

há vitória de um dos lados, mas sempre a interação entre os dois lados. “No Oriente, uma 

pessoa virtuosa não é aquela que busca concretizar a tarefa impossível de lutar pelo bem 

e eliminar o mal, mas, sim, aquela que se mostra capaz de manter um equilíbrio dinâmico 

entre o bem e o mal” (CAPRA, 2011, p.114).   

 Para os processos educadores ambientalistas, convidar a escuta de si mesmo é um 

grande desafio e um ato contra-hegemônico. Pois, a contemporaneidade reforça a 

homogeneização dos sujeitos, que adquirem capacidade de escolha dentre as opções à 

disposição do mercado, de cima para baixo, ou pela pseudodemocracia global. Estimular 

o refletir sobre si, sobre suas construções identitárias, raízes locais e globais, para a 

criação e reelaboração de si mesmo, é algo contracorrente do que está estabelecido em 

termos de educação, de política e de sociedade, porque provoca a autonomia da produção 

de si, algo que exige paciência, tempo e auto-observação. 

 Por este viés, Marcos Sorrentino et al (2010) corroboram com: 

É estabelecido assim um processo dialético entre identidade planetária e em 

menor instância a identidade individual, tendo um gradiente de identidades 

intermediárias neste espectro. Durante o processo educador ambientalista no 

contexto da formação de identidades, é importante resgatarmos os componentes 

locais da cultura e da identidade. Estes elementos devem ser trabalhados para 

que o local não seja entendido como o atrasado, o ultrapassado e para que 

possamos assim, manter nossa conexão com a infinidade de influências culturais, 

sem necessariamente anular os componentes locais de nossa cultura, conciliando 

a ansiedade da conectividade com o mundo ao mesmo tempo mantendo a 

essência da “prosa caipira” (...) A construção de nossa identidade enfrenta 

inúmeras dificuldades, entre as quais está a armadilha de nos anularmos no outro. 
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É necessário mergulharmos no outro para compreendê-lo em sua totalidade, mas 

para avançar rumo ao universo subjetivo do outro sem nos levar a auto anulação 

é preciso inicialmente nos conhecer, nos reconhecer e nos fortalecer enquanto 

nós mesmo (SORRENTINO et al, 2010, p.18).  

 Para além do mundo dos opostos, há de se perceber a unidade, sem deixar de lado 

as especificidades das variações. O mundo interior e o mundo exterior são aspectos 

fenomênicos da realidade, que encontra uma unidade nisso, o sujeito, aquele que 

experiencia a si como ponte comunicável entre interno e externo. O caminho do 

autoconhecimento não é nem abandonar um lado, e exclusivamente viver o outro, mas 

encontrar um cálculo próprio que consiga articular sua relação.  

 Ademais, a visão transdisciplinar é uma busca pela transgressão da dualidade que 

opõe diferentes pares binários, como sujeito e objeto; matéria e consciência; 

reducionismo e holismo; diversidade e unidade. E como bem coloca Nicolescu (1999), o 

conhecimento não é nem exterior, nem interior, mas são simultâneos e precisamos 

estimular uma não resistência a essa observação de uma relação de isomorfismo. 

A religação de que fala o pensamento complexo é uma reaproximação de 

saberes, a ser posta em prática na concretude dos sistemas da natureza. Não se 

trata de uma vontade de retorno, mas sim de uma efetiva participação na 

dinâmica dos ciclos do mundo natural. É uma interdependência espontânea, que 

produz autoprodução e autonomia, e não uma codependência induzida pelo 

medo que resulta em aprisionamento (MARIOTTI, 2000, p.319).  

 Humberto Mariotti (2000) instiga a reflexão sobre a dinâmica de reintegração que 

a complexidade impulsiona a pensar. Não se trata de um retorno idealizado, mas de uma 

autonomia e autoprodução que estão imersos nos ciclos do mundo natural. Acontece que 

há de se pensar sobre os tempos de articulação com os macrotempos, os tempos dos ciclos 

naturais, os tempos individuais formativos, os tempos coletivos e ambientais. Pois, se os 

ambientes externos e internos estão alinhavados numa simbiose dialética, o educar e 

educar-se ambientalmente supõem conhecer sobre os tempos que esta trama compõe. 

Quando voltamos nossa atenção para conectar a interioridade e a exterioridade de nós 

mesmos, voltamos a ser seres integrais e isso, indubitavelmente, demanda tempo.    

3.3 - Tempo e Educação Ambiental 

 

   “O tempo supõe uma visão sobre o tempo. ” 

Merleau-Ponty 

“ Olhou-me, cansado, e disse: – O rio é 

como o tempo! Nunca houve princípio, 

concluía. O primeiro dia surgiu quando o 
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tempo já há muito se havia estreado. Do mesmo 

modo, é mentira haver fonte do rio. A nascente 

é já o vigente rio, a água em flagrante 

exercício. ” 

Mia Couto 

“Existem tantos tempos quantos seres. ” 

Gaston Pineau 

Para pensar o tempo70 e a Educação Ambiental, convém passar pela trajetória 

histórica desta, ver como a Educação Ambiental se constitui no discurso e nas práticas 

políticas ao longo dos anos. Desde o movimento contracultural dos anos 60, às famosas 

convenções sobre ecologia e sustentabilidade que marcaram o campo, como aquelas 

realizadas em Roma (1968), Estocolmo (1972), Belgrado (1975), Tibilisi (1977), Moscou 

(1987), Rio de Janeiro (1992; 2012) e, bem recentemente, o encontro do clima realizado 

em Paris (2015).  

 De acordo com Marcos Reigota (2004), as conclusões do Clube de Roma (1968) 

abordaram sobre a necessidade de se buscar meios para a conservação dos recursos 

naturais e controlar o crescimento da população, além de investir na mudança da 

mentalidade de consumo e procriação. Em 1972, na Suécia, o grande debate foi acerca da 

poluição causada pelas indústrias, tendo por principal resolução que se deve educar o 

cidadão para a solução dos problemas ambientais.  

                                                           
70 De acordo com Japiassú e Marcondes (2006), em Dicionário de Filosofia, encontram-se as seguintes 

explicações para tempo: 

1. Em um sentido genérico, período delimitado por um evento considerado anterior e outro 

considerado posterior; época histórica; movimento constante e irreversível através do qual o 

presente se torna passado, e o futuro, presente. Medida da mudança ou a própria mudança como 

observada. 

2. Uma das categorias mais fundamentais do pensamento filosófico, o tempo, juntamente com o 

espaço, é considerado um dos elementos constitutivos do real e de nossa forma de experimentá-

lo. Segundo Aristóteles, o tempo é uma das dez categorias e se caracteriza como “um todo e uma 

quantidade contínua” (Categorias, 6). Para Kant, o tempo é uma das formas puras da sensibilidade, 

sendo portanto dado a priori, e constituindo uma das condições de possibilidade de nossa 

experiência do real: “o tempo não é outra coisa que a forma do sentido interno, isto é, da intuição 

de nós mesmos e de nosso estado interior” (Crítica da razão pura). 

3. Na física e na cosmologia, a principal oposição que temos é entre teorias que consideram o tempo 

(e o espaço) como absoluto ou como relativo. Para Newton, p.ex.., o tempo é absoluto, 

independente dos eventos que ocorrem nele, constituindo uma ordem homogênea de natureza 

matemática. Para Leibniz, ao contrário, o tempo é relativo, só podendo ser determinado através de 

eventos que se relacionam de forma sucessiva. 

4. Bergson estabelece uma distinção fundamental entre tempo, uma realidade abstrata, homogênea, 

divisível em instantes e que faz parte da vida social e do pensamento científico, sendo que na 

verdade não é real, e a duração, dado imediato da consciência subjetiva e que dá sentido à nossa 

experiência. 
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Nos vinte anos que separam as conferências mundiais de Estocolmo e Rio de 

Janeiro houve uma considerável mudança na concepção de meio ambiente. Na 

primeira se pensava basicamente na relação homem e natureza; na segunda o 

enfoque é pautado pela ideia de desenvolvimento econômico (REIGOTA, 2004, 

p.17). 

Todas estas citações de encontros e movimentos internacionais, somados aos 

movimentos e discussões locais, dos movimentos sociais locais, com o agir político, 

curricular e intelectual, formam parte de um tempo que deve ser resgatado continuamente, 

a fim de que possa ser reinterpretado e rediscutido no presente. Nada é criado a partir do 

nada, ou nenhuma práxis surge deslocada do contexto cultural de seu tempo. Reencontrar 

e situar o tempo na Educação Ambiental é vislumbrar também o próprio porvir do campo. 

Para isto, cabe ressaltar que é necessário também a complexificação do sentido de 

tempo. Sair da esquemática simplificadora de passado-presente-futuro e exercitar 

pensamentos, reflexões e análises onde o presente retroage no passado; o passado retroage 

no presente; o futuro retroage no presente; e o presente retroage no futuro. E como lembra 

Morin (2012b, p.13), “a maior ilusão é crermos conhecer o presente só porque vivemos 

nele”.  E se o futuro nasce do presente, “isso significa dizer que a primeira dificuldade de 

pensar o futuro é a dificuldade de pensar o presente”. Assim, olharmos o tempo em 

Educação Ambiental, é também estarmos dispostos a olhar estes jogos retroativos entre 

tempos. 

Atualmente (ano de 2017), a Educação Ambiental precisa repensar o seu tempo e 

seus desafios que estão por vir. Buscar situar-se na compreensão e nas disputas dos novos 

mecanismos geopolíticos mundiais, que se revelam tão velhos quanto artimanhas já 

passadas. Nesse sentido, a Educação Ambiental é política como pontua Marcos Reigota 

(2004), não sendo apenas mera transmissão de conhecimentos sobre a natureza, mas 

articulada para a ampliação da participação política dos cidadãos, enquanto partícipes 

nesse mundo. 

Há que construir uma democracia direta cuja sustentabilidade promova uma 

Educação Ambiental ampla e consequente. Há que sonhar e transgredir. Nada 

do tempo é eterno, as estruturas políticas existentes passarão. Vamos, sem perder 

a memória do passado, rumar para o novo. (SATO & PASSOS in GUIMARÃES, 

2006, p. 19)  

 Michèle Sato e Luiz Augusto Passos discorrem sobre a poética da Educação 

Ambiental que deve servir para alavancar a utopia, a transmutação da vida, a supressão 

das produções de desigualdades, a promoção da inclusão social e a luta pela proteção 

ecológica nas relações cotidianas de democracia. Sem deixar escapar a injustiça social, 
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com coragem para assumi-la e repensar a vida. É um desafio enorme que se encontra em 

Educação Ambiental, transformar a poética em sua dimensão política. 

 O desafio é ainda maior quando colocado diante da noção de tempo ocidentalizado 

do capital que nos encontramos. É preciso pensar a relação do homem contemporâneo 

com o tempo no sistema-mundo, porque este determina a sua relação consigo e com o 

outro, por conseguinte o entendimento sobre o Ser, interno, externo, individual e coletivo.  

 A dimensão poética e espiritual do ser humano é usurpada por uma guerra contra 

o tempo. Para Gilles Lipovetsky (2004, p.76), estamos vivenciando um “ estado de guerra 

contra o tempo”. Há um fluxo de rotina, trabalho e informação no cotidiano que exige um 

ritmo frenético de produção e respostas dos sujeitos. Aqueles que entram na roda 

dinâmica deste giro do relógio, costumeiramente apresentam sintomas de ansiedade. 

Aqueles que por inúmeras razões não conseguem manter-se no giro, tendem a 

desenvolver depressões oriundas da sensação de angústia. Aqueles que estão nesta relação 

de tempo apresentado na hipermodernidade desenvolvem a doença contemporânea, 

chamada estresse. 

 Há uma sensação de “futuro contra presente, presente contra futuro, presente 

contra presente, presente contra passado” (LIPOVETSKY, 2004, p. 76). De qualquer 

maneira, no meio de tudo isso há um claro distanciamento aos mecanismos de 

introspecção e de encontro com o eu, paradoxalmente à individualidade que a 

modernidade preconiza. E estes distanciamentos do sentido existencial do ser humano são 

também fortalecidos pela mídia e o consumo que, dando-se conta do vazio existencial e 

da falta de sentido, criam as necessidades mercadológicas que suprimem este vazio. A 

meta de vida na grande maioria das pessoas é ascender na escala econômica social, 

alienando-se na sensação de felicidade que advém com o poder de compra - se sou capaz 

de comprar sou mais feliz. 

Nova relação com o tempo que é igualmente exemplificada pelas paixões 

consumistas. Ninguém duvida de que, em muitos casos, a febre de compras seja 

uma compensação, uma maneira de consolar-se das desventuras da existência, 

de preencher a vacuidade do presente e do futuro (LIPOVESTSKY, 2004, p.79). 

 O tempo aparece então como uma chave de acesso capaz de relacionar uma 

compreensão melhor sobre o homem/mulher e o ambiente. Para a Educação Ambiental, 

este é um esforço que vai no sentido de discutir sobre estas relações que perpassam a 

relação entre humano e natureza e entre Ter e Ser, já enunciadas anteriormente. 
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 Porto Gonçalves (2006), pontua que tempo e produtividade estão intimamente 

ligados no mundo ocidental: 

O conceito de produtividade implica o de tempo e o de trabalho. Produtividade 

é um conceito temporal, pois é medida (número) do resultado do trabalho numa 

determinada quantidade de tempo. Assim, a ideia de produtividade só podia 

ganhar a importância que alcançou se as noções de tempo e de trabalho já 

estivessem também consagradas. E o mundo ocidental nem sempre teve a 

concepção de tempo e de trabalho que apresenta hoje. Em outras palavras, as 

noções de tempo e de trabalho passaram por uma profunda transformação até 

serem apropriadas modernamente pelas burguesias mercantil e industrial em sua 

preocupação com a produtividade (PORTO GONÇALVES, 2006, p.103). 

 Neste sentido, há de se saber lidar ou aprender com o tempo e a espera. Os 

sistemas vivos não funcionam no tempo que o mercado exige, mas em seus próprios ciclos 

e que demandam espera e paciência. Nossa cultura ocidental privilegiou a noção 

quantitativa do tempo. Como a temporalidade medida é, em nossa concepção, igual a 

dinheiro, e como o dinheiro muito frequentemente se relaciona a imediatismo, ansiedade 

e temor, esperar reduziu-se a sinônimo de perder tempo, isto é, perder dinheiro e sentir 

medo (MARIOTTI, 2000, p.300). 

Retomando a ideia do educador ambiental como intérprete, um de seus desafios 

mais importantes seria o de articular as camadas de tempo de curta e longa 

duração relativas às compreensões das relações entre sociedade e natureza, 

compreensões essas que constituem as raízes do ideário ambiental de nossa 

civilização. [...] Ao empreender essa tarefa de interpretação, o educador 

ambiental seria um provocador de novas compreensões dessas relações, 

ampliando percepções já estabelecidas no senso comum e questionando 

preconceitos bem como visões ingênuas e pouco ponderadas com as quais muitas 

vezes deparamos. (CARVALHO, 2012, p. 92) 

 O educador ambiental então torna-se como um intérprete, tradutor de seu tempo 

para pensar sobre sua relação com o ambiente; para assim pensar sua condição existencial, 

num processo autoformativo de elaboração sobre seu agir, o que corresponde eticamente 

a pensar com o outro, pois o outro é extensão do eu. A alteridade em Educação ambiental 

aparece como um conceito caro, e os conceitos de Silêncio e de Ser da Filosofia Vedanta 

podem representar um exercício de encontro deste eu, que é eu-outro.   

O imperativo de dizer tudo dissolve-se na ficção de que tudo foi dito, mesmo se 

deixar sem voz aqueles que teriam coisas diferentes a dizer, ou teriam escolhido 

um discurso diferente. Dizer não é o suficiente, se o outro não tiver tempo para 

ouvir, para assimilar, para responder (LE BRETON, 1997, p.13). 

 Novamente o antropólogo David Le Breton auxilia nos questionamentos sobre 

nossa sociedade, agora sobre o imperativo de dizer tudo de uma sociedade tomada pela 

palavra. Imperativo este fortalecido pelas mídias e pela larga e veloz propagação da 

informação, por mais que muitas vezes a informação em destaque não seja 
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necessariamente informação útil. Assim o imperativo de dizer tudo dissolve-se na ficção 

da capilaridade da distribuição da informação. A categoria tempo aparece para 

caracterizar aquele que ouve toda esta informação: não há tempo para ouvir, não há tempo 

para assimilar a informação, não há tempo para responder, quando muito aceita-se calado. 

A informação apenas segue, sem o apreço cauteloso, a ponderação, a escuta, a opção 

acertada pelo tempo demandado pela reflexão, o diálogo e a escuta de si e do outro.  

 Qual o tempo que se tem para a escuta de si (silêncio)? Qual o tempo que se tem 

para o diálogo e a escuta do outro (a partir do silêncio prévio do e com o outro)? 

A produção de subjetividade, ao remeter à ideia de territórios de existência, 

demonstra que há operações nos interstícios do espaço metropolitano em que as 

corporeidades traçam diferentes formas de gestão do tempo, que é, afinal, gestão 

da vida. A mesma complexidade criada pela profunda circularidade de símbolos 

edifica a possibilidade de invenção de outras temporalidades (CHAVEIRO in 

MARANDOLA JR, 2014, p.273). 

 Para a gestão da vida, sugere-se a gestão do tempo. O silenciamento (no sentido 

de censurar) das corporeidades na existência evidencia-se pelo escasso tempo, ou do 

escasso tempo do homem contemporâneo para a manutenção e elaboração criativa da 

vida. Essa relação conflituosa com o tempo impulsiona um silenciamento das vidas que 

vai na contramão do silêncio ativo das proposições orientais que estão em destaque nesta 

dissertação. O silêncio contemporâneo torna-se angustiante devido à pressão da 

temporalidade estrangulada por um sentido de falta de tempo, porque ficar em silêncio é 

sinônimo de falta de produção e, como a premissa econômica é central em nossas vidas, 

o silêncio torna-se angustiante. 

 A Educação Ambiental aqui aparece para provocar outras relações do 

homem/mulher com o tempo, da sociedade com a natureza. Porque devido a este aperto 

da sensação do presente, jogamos sempre ao futuro o encontro consigo 

(autoconhecimento), que é o encontro com a própria natureza. No presente tende-se à 

estafa do tempo, abafado pela correria pelo trabalho e produção que correspondem a uma 

eficácia por mera eficácia, apartados do sentido íntimo de uma transespiritualidade 

humana.   

 Marcos Sorrentino et al (2010), sobre uma busca da sustentabilidade educadora 

ambientalista, registram acerca do diálogo entre saberes orientais e ocidentais para tal 

intento. Ainda pontuam a necessidade da recuperação do sentido comunitário, a questão 
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da identidade e do diálogo que passa também por um tempo para reflexão e 

reconhecimento do outro através do autoconhecimento. 

Essas pausas (autoconhecimento) podem nos indicar a importância da 

observação e reflexão (diálogo interno), para que por meio delas possamos 

encontrar nossa ligação com o ambiente (a Natureza e o Outro) e assim, ao nos 

identificarmos com ele, reavaliarmos nossas atitudes (potencializando ações) e 

quiçá transformá-las, partindo de nós, das comunidades à totalidade. Assim 

poderemos um dia saber/sentir o amplo significado da Felicidade. 

(SORRENTINO et al, 2010, p.33). 

 A professora de Psicologia, na Universidade de Zurique, Verena Kast, trata do 

tema do tempo em obra intitulada A alma precisa de tempo. Ela entende “alma” como 

aquilo que anima a existência humana, sendo parte viva do ser humano, e ainda como um 

órgão importante que precisa de cuidados e de tempo. Essa animação pode vir de sonhos, 

música, arte e, por que não, do silêncio meditativo inspirado no Oriente e na Filosofia 

Vedanta?  

Segundo Kast (2016), temos um problema com a dimensão do tempo e precisamos 

lidar de alguma maneira com a experiência subjetiva do tempo. Existe na modernidade 

uma aceleração que exige uma eficácia cada vez maior do mundo externo e interno, e sob 

a pressão do tempo, facilmente perdemos o vínculo entre natureza interior e exterior.  

Na crise ecológica, a problemática relacionada ao foco na atualidade se 

manifesta claramente, pois precisamos nos preocupar com o futuro, com a 

sustentabilidade – e essa preocupação contradiz fortemente ao pensamento que 

soluciona os problemas sempre e apenas para o momento atual (KAST, 2016, 

p.103). 

 Almir de Andrade (1971) faz um aprofundado estudo sobre o tempo, em sua obra 

as faces do tempo. Conduz o leitor a revisitar a dialética de Hegel; ultrapassando suas 

contradições, percorre Heiddeger (1889-1976), Sartre (1905-1980), Bergson (1859-1941) 

e muitos outros interlocutores que na história da Filosofia marcam com reflexões acerca 

do tempo. O autor defende que a estrutura do tempo é dialética, no sentido de ser bipartida 

em duas faces contrárias, o passar e o durar, que são duas formas de movimento. 

De duas maneiras pode ser considerado o tempo, conforme já foi esclarecido: 

sob o aspecto descontínuo de passagem, como sucessão de momentos, e sob o 

aspecto contínuo de duração. São dois aspectos complementares um do outro, 

dialeticamente contrários um ao outro, mas que, longe de se repelirem ou de se 

excluírem, se equilibram e se integram mutuamente. Quando definimos a 

passagem do tempo pela ordem de sucessão dos seus momentos, tomamos como 

ponto de referência o presente, que pode ser o nosso presente de observadores 

(tempo subjetivo) ou o presente da própria coisa observada (tempo objetivo), isto 

é, o instante atual em que se bate o flagrante da sua evolução e em relação ao 

qual todos os instantes já decorridos se consideram passados e os ainda não 

decorridos futuros. Quando definimos a duração de alguma coisa ou de algum 

período de sua existência, a sequência passado-presente-futuro passa para 



140 
 

segundo plano e consideramos a coisa em si, na sua realidade ontológica, como 

algo que dura e conserva a sua mesmice enquanto é o que é, e não outra – muito 

embora haja principiado um dia, não importa quando, e haja de findar um dia, 

não importa qual, em que deixará de ser para ser outra (ANDRADE, 1971, p. 

302).  

 

 Então Andrade (1971) apresenta os conceitos de tempo-sucessão, ou tempo-de-

suceder, ou ainda tempo-de-acontecer, onde apreciamos a passagem dos fenômenos no 

curso das transformações. E o segundo, o tempo-duração ou tempo-de-ser, onde 

apreciamos no processo mesmo de durar. Então o tempo-de-suceder e o tempo-de-ser 

traduzem as duas faces do tempo que se manifestam, pelo passar e pelo durar. 

Tempo-de-ser e tempo-de-suceder, porém, estão ambos vinculados ao devir, ou 

seja, ao processo mesmo de vir-a-ser de todos os seres, na medida em que estes 

duram e se revelam os mesmos enquanto são, ou passam e vem a ser outros 

quando já não são mais o que eram, quer na essência, quer nos modos-de-ser. 

Por outro lado, tanto na passagem do ser para não-ser e de antes para depois 

como na duração de tudo aquilo que é e que só é enquanto se mantiver o 

equilíbrio das forças contrárias que o constituem, se manifesta o caráter 

eminentemente dialético da natureza do tempo e da natureza do próprio ser, que 

se temporaliza existindo e existe temporalizando-se (ANDRADE, 1971, p.305). 

 Em O Contrato Natural, Michel Serres (1990) também apresenta sobre os dois 

tempos. Um, o que passa e corre, o outro, o tempo que faz, resultante do clima. Para 

Serres, nossos contemporâneos vivem mergulhados exclusivamente no primeiro tempo, 

não se importando com o outro tempo, poluímos ingenuamente aquilo que não 

conhecemos por não ter o sentido de pertencer, ou seja, o ambiente, o mundo. 

 O autor ainda se questiona uma vez mais, em que tempo vivemos nós? A resposta 

imediata é o curto prazo. Para salvaguardar a Terra ou respeitar o tempo, será necessário 

pensar também no longo prazo, e como não o vivemos, desaprendemos sobre seus ritmos.  

Ora, eis-nos perante um problema provocado por uma civilização instalada há já 

mais de um século, ela mesma engendrada pelas culturas de longa duração que 

a precederam, infligindo prejuízos a um sistema físico com alguns milhões de 

anos, flutuante e, no entanto, relativamente estável através de variações rápidas, 

aleatórias e multisseculares, perante uma questão angustiante cuja componente 

essencial é o tempo e, especialmente, o de um prazo um tanto mais longo quanto 

o sistema é pensado em termos globais (...) Porém, apenas propomos respostas 

e soluções de curto prazo, porque vivemos com prazos imediatos e destes 

retiramos o essencial do nosso poder (SERRES, 1990, p.53).   

 A partir do exposto pelos autores há pouco, com suas visões bipartidas do tempo, 

como o tempo-de-suceder e o tempo-de-ser em Andrade (1971), ou ainda os prazos de 

curta e longa duração em Serres (1990), e ainda a visão dos antigos gregos como Chronos 
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e Kairós71, retomamos a pergunta acerca de qual a relação subjetiva com o tempo hoje e 

como a Educação Ambiental se insere nesta discussão? 

 Pois o caminho espiral, que estamos a percorrer aqui, sugere a subjetividade-

autoconhecimento-silêncio-tempo-ambiente como um anel circular, onde os termos se 

retroalimentam. Autores como Gilles Lipovetsky nos apontam para essas guerras entre 

passado-presente-futuro e, com isso, temos a subjetividade no meio da trincheira entre os 

duelos temporais. A subjetividade, ao ter sua força criativa sufocada, como as dimensões 

artísticas, poéticas e espirituais, repercute em seres humanos angustiados, fragmentados 

em seus modos de ser. A palavra sufocamento remete-nos à espacialidade, a falta de 

espaço para ser, nisso o tempo diretamente está relacionado. Pois, dentre as inúmeras 

causas deste esfacelamento da potencialidade humana está a falta de tempo que 

dispensamos para vivenciar a autonomia e autoconstrução acerca do que somos. O projeto 

de sociedade, que temos construído no mundo do capitalismo ocidental, não costuma 

dispor de tempo para o convívio consigo, para o bem-estar individual e coletivo, 

sinalizando que considera essas dimensões humanas menores para a constituição integral 

do ser. Então, reivindicar pela esfera poética/afetiva do ser humano é um reivindicar 

político pela implementação dessa necessidade nos currículos e nas formações, ao menos, 

e quiçá fortalecer o entendimento deste anseio em todas as etapas da vida humana.  

A aceleração da vida, o sentimento de pressão e correria e a sensação de estarmos 

perdendo o essencial resultam numa percepção subjetiva de uma falta de tempo. 

Falta tempo para transformar vivências em experiências que possam ser 

compartilhadas com outras pessoas e que assim podem ser integradas à própria 

biografia e vinculadas a outras pessoas. Minha autobiografia nunca é só minha 

história, ela está conectada com a história de muitas pessoas que me são 

próximas. Hoje, procuramos nossas raízes – a necessidade de fazer parte, de ter 

raízes é a reação contrária à mudança acelerada, que, em partes, é criada 

artificialmente (KAST, 2016, p.115).    

                                                           
71 Os antigos gregos possuíam dois conceitos para “tempo”, Chronos referindo-se ao tempo sequencial, 

quantificável, e kairós, um tempo qualitativo, tido como o tempo certo ou o tempo oportuno, como já 

anteriormente referido em nota de rodapé número 1. Gaston Pineau (2003, p.148) sobre chronos e kairós 

registra o seguinte: “Outros se distanciam mais desta referência única ao Crono – tempo externo objetivado 

pelo relógio – e se abrem para outras temporalidades como possíveis fontes de sincronização, por exemplo 

Kairos, a escolha do momento oportuno”.  E cita diretamente Bessin (1997) com o seguinte:  “O tempo do 

kairós lembra a dimensão sistêmica, plural e global de toda a atividade humana, ao passo que o cronos 

tende a apagar as contradições que caracterizam esta multiplicidade dos registros de um indivíduo. Nesta 

dimensão kairos, da experiência do tempo, o ‘quando?’ não mais se exprime em termos de ‘quanto?’, mas 

em termos de ‘como?’, e em que momento?, ‘em relação a quem?’, ‘a’quê?’”. 
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 O tempo se insere na discussão, porque a Educação Ambiental que se quer 

integral, vislumbra seres humanos integrais, que se preocupa em estimular caminhos para 

o ensinar-aprender sobre as múltiplas dimensões do ser humano. O tempo criativo para a 

comunhão consigo, com o outro e com o ambiente, ressignificando as relações a partir de 

uma ótica utópica humanista e simétrica, onde não haja uma escala hierárquica que 

fragmenta o racional, o emocional, o espiritual, ou a natureza e a sociedade. Tempo para 

a criatividade, para o ócio, para as amizades e para o amadurecimento das relações a curto 

e longo prazo.    

 Se os tempos subjetivos encontram os tempos externos dos ciclos da vida, ao 

considerar os curtos e longos prazos de tempos maiores planetários e ambientais, abrimos 

a sensação de tempo para o regenerar de nossas próprias identificações, ideias e partilhas. 

Através da autoanálise, da auto-observação e autoconhecimento, o tempo subjetivo de 

qualidade de relação consigo, num círculo virtuoso, retorna à sociedade, ao mundo, e de 

volta ao indivíduo. E o tempo subjetivo, dentre outras inúmeras maneiras, pode ser 

vivenciado pelo tempo para o silêncio meditativo como nos falam concepções orientais. 

 Importa reiterar que isso não cai feito uma responsabilidade única nos indivíduos, 

a difícil tarefa de compreender sobre as temporalidades. Isso se efetiva também 

simultaneamente nas esferas individuais e coletivas, nas esferas macro e micro. Se 

argumentamos em favor de tempo para a comunhão solidária, tempos diversos para a 

criação temporal individual que reverbera em tempos de qualidade para a vida, isso se 

fortalece enquanto uma reinvindicação também política.  

 Pois, se pensarmos que em nossa sociedade voltada para a produção, o tempo 

individual está diretamente relacionado com o tempo do mercado e o tempo do trabalho. 

O conceito de produtividade implica o de tempo e o de trabalho. Produtividade 

é um conceito temporal, pois é medida (número) do resultado do trabalho numa 

determinada quantidade de tempo. Assim, a ideia de produtividade só podia 

ganhar a importância que alcançou se as noções de tempo e de trabalho já 

estivessem também consagradas. E o mundo ocidental nem sempre teve a 

concepção de tempo e de trabalho que apresenta hoje. Em outras palavras, as 

noções de tempo e de trabalho passaram por uma profunda transformação até 

serem apropriadas modernamente pelas burguesias mercantil e industrial em sua 

preocupação com a produtividade (PORTO GONÇALVES, 2006, p.103). 

  Ora, uma Educação Ambiental Integral, que busca ver a interação entre a unidade 

e a diversidade, a cultura, a sociedade, o biológico, e que envolve os seres humanos em 

suas buscas com o si mesmo e o reconhecimento do outro (alteridade), pode ser chamada 

de transdisciplinar. As estruturas sociais articuladas politicamente devem criar as 
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condições para o florescimento de um humanismo, onde a centralidade não esteja no 

crescimento econômico, mas no desenvolvimento pleno e integral dos seres com e no 

ambiente. E isso passa por entender a questão das temporalidades, e se o que está em 

prioridade é o tempo para a vida ou o tempo de produtividade industrial. 

 A Educação Ambiental preocupada com estas questões humanas, éticas e de 

sustentabilidade planetária, enquanto campo de discussão, impulsiona os enfrentamentos 

políticos, reiterando uma visão que potencializa a afetividade, o poético, a sensibilidade, 

a solidariedade e amorosidade. Num mundo onde a centralidade está nas relações 

econômicas, no lucro, na produção e na eficácia por mera eficácia (Nicolescu), descobrir 

os nichos de abertura para potencializar o ser humano é um ato revolucionário por si só, 

porque altera a lógica convencional dos caminhos já escolhidos pela moda e pela 

indústria, para construir o seu próprio, a partir de sua autenticidade particular que deu-se 

tempo para a escuta de si mesmo. 

 Outra vez, Edgar Morin (1977) colabora com suas reflexões. Sobre o tempo, 

também insere na Complexidade a ideia de que o tempo é duplo e uno ao mesmo tempo. 

O autor entende que todo o sistema e toda a organização estão submetidos ao tempo. “Um 

tempo sequencial que atravessa e percorre todo o sistema, e o tempo do anel, circular, que 

se fecha sobre si mesmo. É simultaneamente o tempo da mudança e da constância, o do 

escoamento e o da estacionaridade” (MORIN, 1977, p.202). 

 E mais uma vez, Morin também utiliza a imagem da espiral ao falar sobre o tempo, 

reforçando aqui a ideia espiral apresentada anteriormente: 

A unidade deste tempo uno e duplo, associado e dissociado, é, à imagem do 

movimento espiral, simultaneamente irreversível e circular, voltando-se sobre si 

mesmo, mordendo a cauda, encerrando-se continuamente na sua reabertura, 

recomeçando-se continuamente no seu escoamento (MORIN, 1977, p.202).  

 Gaston Pineau (2003), em Temporalidade na formação, faz uma profunda análise 

sobre a construção de temporalidades na formação, abordando desde uma esquizocronia, 

articulando a análise de tempos físicos, metafísicos, biológicos e pessoais, questionando 

ainda, se a educação está inserida no questionamento dos tempos ou não.   Reitera ainda 

que não nos é ensinado sobre a difícil arte do tempo ou o bom uso do tempo nas escolas 

e então passamos para diferentes fases na vida sem saber lidar com os tempos. 

 O autor aborda sobre o projeto revolucionário específico da educação permanente, 

que justamente é o de criticar a sensação de esquizocronia, um neologismo utilizado para 
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explicar as dimensões temporais escondidas que estão por baixo das referências lógicas 

de datas, calendários, agendas, números e relógios, que tendem a uma visão 

homogeneizante acerca do tempo, caracterizado por um aspecto unidimensional. E desta 

percepção advém uma perda de sentido, gerando dessincronizações, dissociações, 

diluições temporais e outros, onde o tempo válido é apenas o tempo quantificável e o 

tempo de qualidade não entra em nossas estatísticas.  

 Diante dessas visões temporais homogêneas, encontra-se um desafio para a 

formação do terceiro milênio e a qual precisamos questionar e reinventar. “A 

autonomização é uma formação permanente que requer a apropriação e a criação, entre 

outros, de códigos temporais” (PINEAU, 2003, p.63). O autor aproxima, então, o 

movimento educativo de formação permanente e a revolução social dos tempos a serem 

escolhidos como essenciais, até mesmo, para a criação de novos sincronizadores. 

 Com isso os organismos biofísicos podem constituir sua própria unidade 

temporal.  Gaston Pineau (2003) sinaliza para a auto-organização como meio de se fazer 

a inversão temporal, elencando o som para isso, ao considerar os estudos anteriores de 

Henri Atlan (1979), que compara o som a entropia, ao sugerir sua capacidade auto-

organizadora, na medida em que o som é “um fenômeno aleatório parasita que perturba 

a transmissão das mensagens e que habitualmente se procura eliminar” (PINEAU, 2003, 

p.86).  

No entanto, podemos pensar a partir do silêncio oriental, enquanto um processo 

auto-organizador dos seres, no mesmo caminho de observação das informações e dos 

ruídos, garantindo a recursividade de si, eliminando os sons sobressalentes do sistema e 

registra com maior vigor aqueles sons avaliados enquanto necessários. A auto-

organização pelo silêncio, ou seja, uma temporalidade pessoal de autoformação que, por 

meio da subjetividade impulsiona sua construção e interpretação própria sobre os pontos 

fronteiriços entre os tempos sociais, ambientais, individuais, etc, na criação de uma 

equação temporal própria.  

Quando aquilo que é um som para nós e não só não destrói o sistema observado 

mas o alimenta, é porque o som tem algum significado para este sistema. O som 

indica – como um molde oco e de forma negativa – que o sistema possui suas 

regras de organização própria, que ele se auto-organiza. É um indício de 

complexão, vale dizer, de aumento de ordem cujo código é desconhecido. Para 

muitas coisas talvez valha a pena ser considerado como o principal e único (?) 

indício de um funcionamento autônomo, auto-organizador pois, como confunde 

os observadores externos, ele é indício de algo novo que surgiu (PINEAU, 2003, 

p.87).  
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 “O tempo torna-se assim um operador do sistema. Não como um tempo externo 

homogêneo, mas um tempo interno específico, contudo também ligando a evolução do 

sistema” (PINEAU, 2003, p.92). Importante registrar que a produção de tempo pessoal, 

ainda segundo diferentes estudos e registrado por Pineau (2003) em sua obra, ocorre de 

forma desigual segundo as classes sociais, o que a meu ver acentua ainda mais a 

necessidade de se reivindicar outras temporalidades, até mesmo como um processo de 

luta contra a desigualdade. Neste sentido, cabe retomar à autora Isabel Carvalho, que 

posicionou o educador ambiental como um intérprete do tempo. O educador ambiental, 

buscador de si e do Outro, articula as diferentes noções, conceitos e percepções do tempo, 

preocupa-se também em ser porta-voz daqueles tempos de curto e longo prazo que com 

frequência não são considerados no processo formativo ou no fazer político-econômico. 

Quando, por exemplo, um educador ambiental problematiza acerca dos tempos de vida 

de espécies marinhas em extinção, ou quando problematiza acerca do tempo do trabalho 

e da produção industrial que não considera o tempo para o convívio familiar e o tempo 

para o Aprender a Ser.  

 Ao retornar às análises de Merleau-Ponty (1994), temos a discussão da 

temporalidade que se entende na presença no mundo, adquirindo e construindo sentido. 

É comunicando-nos com o mundo que indubitavelmente nos comunicamos com 

nós mesmos. Nós temos o tempo por inteiro e estamos presentes a nós mesmos 

porque estamos presentes no mundo. Se é assim, e se a consciência se enraíza no 

ser e no tempo assumindo ali uma situação, como podemos descrevê-la? É 

preciso que ela seja um projeto global ou uma visão do tempo e do mundo que 

para manifestar-se, para tornar-se implicitamente ela é, quer dizer, consciência, 

precisa desenvolver-se no múltiplo. Nós não devemos realizar à parte nem a 

potência indivisa, nem suas manifestações distintas, a consciência não é um ou 

o outro, ela é um e o outro, ela é o próprio movimento de temporalização ... 

(MERLEAU-PONTY, 1994, p.569). 

Dar-se conta dessas inúmeras temporalidades no mundo é fortalecer também a 

capacidade autogestionária dos sujeitos que não se satisfazem com os tempos criados 

pelas dinâmicas econômicas, mas que pleiteiam tempos artesanais, no sentido de tempos 

pessoais que são construídos conscientemente. Gaston Pineau (2003, p.129) nomeia de 

“combates nas fronteiras dos tempos”, numa tentativa de explicar a determinação das 

fronteiras temporais como uma impossibilidade objetiva, mas que fundamenta uma 

possibilidade subjetiva. Nas fronteiras temporais estão os diversos tempos, como o social, 

o ambiental, o individual, o comunitário e outros, e a construção de sentido desses tempos 

se dá pela subjetividade.  
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A hipótese tirada dessas constatações é que a impossibilidade de determinar 

fronteiras temporais absolutamente objetivas entre estes tempos justifica a 

possibilidade subjetiva de fazê-lo. Produções subjetivas que não delimitam 

objetivamente, mas subjetivamente, ou melhor, deixando aos outros sujeitos 

também uma possibilidade de fazê-lo. Estas fronteiras subjetivas imprecisas 

justificam, portanto, tanto os sujeitos como a intersubjetividade. Elas delimitam 

de forma não exclusiva os tempos de diferenciação, ao mesmo tempo que os de 

comunicação (PINEAU, 2003, p.131).  

Uma Educação Ambiental Integral deve problematizar acerca da articulação de 

todas as dimensões da vida humana e planetária. Não por conta de uma idealização 

romantizada que se reduz em respostas únicas, mas como um processo de reconhecimento 

sempre do outro enquanto um potencial ainda a ser realizado, reconhecimento à 

diversidade dos tempos. Inclusive se tomarmos concepções orientais de tempo, 

verificamos que o tempo recebe atribuições cíclicas. Por exemplo, no Bhagavad Gita, se 

menciona grandes Yugas (eras) para a caracterização de períodos planetários. E para o 

Bhagavad Gita, estaríamos no chamado Kali Yuga, um período onde a ignorância tende 

a prevalecer.  

Swami Sivananda, acerca do tempo, diz o seguinte: 

O tempo tem valor. É mais precioso que o dinheiro. O dinheiro pode ser 

recuperado se o perdes, mas se o tempo é perdido, não pode ser recuperado. Uma 

vez que tenha se ido um momento, não se pode voltar. A vida não é mais que 

uma coleção de pequenos momentos. Tu serás uma grande pessoa se usas teu 

tempo de maneira útil.72 

Por outro lado, a discussão das temporalidades remete inegavelmente às 

desigualdades sociais e econômicas de uma sociedade normótica (Pierre Weil) e, assim, 

reivindicar a possibilidade de autonomia pela criação dos espaços-tempos para a 

criatividade, afetividade e solidariedade é também lutar pela potencialidade humana 

sempre em vias de realização, enquanto projeto viável, enquanto utopia viável construída 

na cotidianidade, enquanto política a ser realizada. 

Edgar Morin (2000, p.63) nos questiona: “Como os cidadãos do novo milênio 

poderiam refletir sobre seus próprios problemas e aqueles do seu tempo? ” 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à 

vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação 

dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida.73  

                                                           
72 Tradução minha de trecho de livro em espanhol, Amigo Universal, de Swami Sivananda, impresso pelo 

Centro de Yoga Sivananda Vedanta, 1996. 
73 Trecho final da Carta da Terra, retirado do livro Ética e Moral: a busca dos fundamentos de Leonardo 

Boff (2014). 



147 
 

Na estética da Carta da Terra, encontramos, no último parágrafo, o anseio por uma 

resposta que dê conta das significações que se quer deixar para o nosso tempo presente. 

A Carta da Terra orienta para o tempo da reverência à vida pautada pelos esforços de 

alcançar a sustentabilidade, a justiça e a paz. 

Tarefa árdua, mas que inspira os movimentos ecológicos e sustentáveis, e que 

encontram no esforço por uma ética de religação planetária que passa pela auto-ética e a 

construção de uma comunidade global que celebre a solidariedade como central em suas 

relações, o mote de suas missões individuais ou coletivas.  
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3.4 - Espiritualidade e Educação Ambiental 

 

“Quem olha para fora sonha, quem olha para 

dentro desperta. ” 

Carl Jung 

 “A sabedoria do espírito cultiva, alimenta e 

desenvolve a compreensão do outro. ” 

Edgar Morin’ 

“O homo sui trancendentalis está nascendo. 

Ele não é um homem novo, mas um homem que nasce 

de novo. Este novo nascimento é uma potencialidade 

inscrita em nosso próprio ser.” 

Basarab Nicolescu 

 

 

O sentido de espiritualidade74 inegavelmente atravessa o ser humano ao longo de 

sua história. É preciso encarar o aspecto espiritual do humano a fim de compreendê-lo 

melhor, pois como descolar do humano esta sua dimensão que esteve e está muito 

presente na maneira como este percebe o mundo da vida?  

Independente da filiação religiosa, mais de 90% das pessoas no mundo declaram 

algum tipo de crença em algo para além do aspecto físico da realidade (HATHAWAY;  

BOFF, 2012). Este número é realmente significativo, pois se a ciência que estuda o 

humano, ou no caso o campo da Educação Ambiental que procura entender a relação do 

humano e ambiente, não levar em conta as constituições subjetivas deste mesmo humano, 

como irá entendê-lo para com ele (nós) elaborar caminhos outros enquanto humanidade 

e inter-relação com a natureza?  

Sobre a espiritualidade e a busca por um cultivo de interioridade, Mark Hathaway 

e Leonardo Boff expressam o seguinte: 

Já que vivemos numa sociedade com processos históricos e sociais rápidos, o 

cultivo da espiritualidade nos obriga a achar um espaço onde possamos encontrar 

condições de silêncio, paz e tranquilidade para assim praticarmos a 

interiorização. De certa forma, esse entendimento não está completamente 

errado. Por exemplo, o silêncio e a solidão podem certamente ter um papel 

                                                           
74 Espiritualidade é um termo carregado de significados. Etimologicamente esse conceito está ligado ao 

termo latino “spiritus = espírito” e significa “cheio de espírito” ou “inspirado/animado” – como orientação 

ou práxis vital intelectual-espiritual. A espiritualidade se refere a todas as formas de religiosidade, 

independentemente das confissões e igrejas, e é tida hoje como o conceito superior que abrange uma 

pluralidade de fenômenos religiosos (DORST in JUNG, 2015, p.12). 



149 
 

importante no cultivo do espírito. Algumas vezes ajuda a interromper nossas 

atividades diárias para que possamos ganhar uma nova perspectiva. Entretanto, 

essa visão fragmentada que separa o corpo do espírito é fundamentalmente 

reducionista por ela falha em explorar a riqueza humana quando esta é entendida 

de forma holística. A espiritualidade não deve ser apenas compreendida como 

uma maneira de viver certos momentos da vida, mas como uma forma de ser  

(HATHAWAY & BOFF, 2012, p.424)  

 

Os autores então convidam a tomarmos o termo espiritualidade para além de sua 

compreensão reducionista que separa o ser humano em termos duais de corpo e espírito. 

Mas alargar o horizonte interpretativo para um ser humano integral que é corpo, espírito, 

cérebro, mente, consciência, emoções, e outras inúmeros fatores e dimensões que o 

tornam complexo e formam o seu ser.  

Não tenho o misticismo daquele que crê numa religião revelada, mas o 

misticismo da relação profunda com a poesia da vida, com o entusiasmo, que 

significa estar possuído pelo sublime. Tenho a religião do que religa e minha 

religião da fraternidade comporta uma inevitável aposta no homem (MORIN, 

2014, p.62). 

Compartilho do sentido de religião75 moriniana, imbuída pela fraternidade e 

aposta na humanidade. Então, busco aqui dialogar não com os fechamentos doutrinários 

que cerceiam os horizontes da indagação humana, mas com o sentido de espiritualidade 

em abertura. A espiritualidade para além do aspecto meramente religioso, mas que esteja 

pautada na construção própria, a partir do processo autoconsciente de cada indivíduo na 

busca por seu próprio trilhar pelos questionamentos metafísicos.  

Dialogar com este universo interior, integrá-lo a partir de um centro pessoal 

livre, canalizar as pluriformes energias, particularmente ligadas à libido, aos 

arquétipos do masculino e do feminino e do Self, harmonizar o simbólico com o 

diabólico num projeto coerente, livre e revelador da pessoa é realizar o processo 

de individualização/ personalização (BOFF in CASTRO, 2006, p.61). 

Para Leonardo Boff, assumir este processo é conferir um perfil singular e único 

ao espírito de cada pessoa humana. Uma espiritualidade não enquadrada em uma marco 

religioso, mas que pertence à caminhada de cada um, compreendendo as forças que unem 

e que separam e que se expressam num dinamismo. Se a espiritualidade para um seja 

compreendida através de uma religião, que este tome para si este processo, abrindo-se ao 

constante questionar, inclusive de seu próprio ponto de vista e em respeito ao de outrem. 

Na busca ética por uma espiritualidade humana laica, o conhecimento não deve ser 

                                                           
75 Podemos aproximar a palavra religião de sua etimologia. Do latim ligare, significa unir ou atar. Assim 

pode-se dizer que a palavra religião é religar ou voltar a unir. A partir disso, pensaria sobre o quê devo 

unir? Parece que a palavra sugere que algo está desligado. Assim como também a palavra “Yoga”, do 

sânscrito, que vem da raiz Yug, que quer dizer “unir”, “ligar”. 
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entendido de cima para baixo, advindo de um organismo instituidor e revelador supra-

humano, mas vivido a partir de baixo, pela experiência humana na intercorporalidade e 

cotidianidade.  

Percebo as religiões como sistematizações de crenças nascidas em diferentes 

espaços geográficos, sob determinadas pressões evolutivas dos contextos históricos de 

seus tempos. Formam parte das culturas humanas, merecerem respeito e, ao mesmo 

tempo, criticidade quanto aos seus discursos e ecos no presente dos grupos societários. 

As religiões representam forças avassaladoras do mundo contemporâneo, que tanto 

conduzem para relações agregadoras como desagregadoras, tanto construtivas como 

destrutivas.  

Acredito que o sentido de espiritualidade não é monopólio das religiões. A 

espiritualidade é uma dimensão do humano, aquela parte de si que busca as respostas 

sobre as questões acerca de quem sou, de onde venho e para onde vou? Percebe a 

consciência como campo de trabalho para o projeto de autoconhecimento e 

copertencimento no mundo junto a uma rede de vida, que não é apenas material, mas 

espiritual.  

O problema é que, no campo das ciências clássicas, ainda se tem a dificuldade de 

entendimento e experimentação do que venha a ser a consciência. Dalai Lama (2006) 

pontua que há diferenças nos modos de se estudar e entender a consciência para os 

budistas e para as ciências ocidentais. Na neurociência e psiquiatria desenvolveu-se o 

estudo em termos de categorização das funções da mente, enquanto que no budismo, e 

acrescento que na Filosofia Vedanta também, a consciência inclui toda a gama daquilo 

que chamamos de processos de pensamento, memória, reconhecimento, discriminação, 

intenção, arbítrio, pensamento conceitual, abstrato e sonhos.  

Mahadevan (1998) auxilia-nos no entendimento epistemológico do 

posicionamento da consciência na Filosofia Vedanta e no Sankhya. Na visão não dualista 

do Vedanta, a consciência-testemunha revela a cognoscibilidade de um objeto: 

Como en el sankhya, en el advaita se hace una distinción entre la consciencia 

que es la naturaleza del Sí-mismo y la consciencia que es produto de un modo 

de la mente. El Sí-mismo es consciência-como; el modo mental conduce a la 

consciência-de. La primera es svarupa-jnana, conocimiento que resulta de la 

operación de um modo de la mente. La mente y sus modos son, en si mismo, 

porque son produto de prakrti76. Pero, dado que la mente está hecha de del 

                                                           
76 Prakrti é entendida como Natureza, ou realidade fenomênica.  
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elemento sattva77 de prakrti, tiene la capacidade de reflejar la consciência, que 

es el Si-mismo. Hasta aqui, el sankhya y el advaita coinciden. La única diferencia 

entre las dos doctrinas es que, mientras para el sankhya la mente y su origen, 

prakrti, son reales, para el advaita prakrti es el principio de la ilusión, maya78, y 

por conseguinte no es real (MAHADEVAN, 1998, p.290).   

Há um considerável desdobramento filosófico a partir desse ponto, quanto ao 

entendimento do posicionamento ou não da consciência na realidade fenomênica. A não 

dualidade do Vedanta entende prakrti como ilusória, não porque a negue, mas porque 

enxerga além da separação. A natureza é sim real79, mas em um determinado nível, e é 

através da vivência no mundo material que se compreende outros níveis como a percepção 

de que a parcela individual é também Brahman. De acordo com Gulmini (2007, p.187), 

no Advaita (não dual), tudo o que é necessário é uma percepção imediata de que “Eu sou 

Brahman”, um despertar do sonho ou ilusão de maya.     

Mauro Luiz Pozatti posiciona assim a espiritualidade: como uma busca pela 

inteireza do ser, em livro de mesmo nome (POZATTI, 2007). Seu sentido está muito mais 

próximo da busca pela consciência do que pelos dogmatismos das instituições religiosas. 

Pozatti utiliza a imagem de uma espiral para elaborar sobre o desenvolvimento da 

consciência humana ao longo das fases da vida, ou seja, a consciência de forma 

espiralática. O autor argumenta ainda que a Educação deve caminhar para reposicionar o 

ser humano como um todo inteiro – corporal, mental, social, cultural, ambiental e 

espiritual. 

Para Pozatti (2007), cada fase da vida humana traz uma inteireza em si, mas à 

medida em que os processos de aprendizagem vão se dando, vão se complexificando, 

exigindo saltos de consciência e percepção de si e do ambiente. O autor pontua alguns 

cuidados com a inteireza do momento presente para um bom processo educativo, dentre 

eles: os cuidados físicos, os cuidados psíquicos, os cuidados sociais e os cuidados 

culturais. Em todos esses tipos de cuidado está inserido o ambiente, lugar de partilha dos 

humanos, dos seres em seus ciclos.  

Os diversos cuidados elencados por Pozatti (2007) podem ser transcritos também 

em termos de: aprender a amar; aprender a conviver; aprender a fazer; aprender a 

                                                           
77 A realidade fenomênica material é entendida por ser manifesta através da triunidade sattva-rajas- 

tamas, sendo sattva caracterizado por inúmeras qualidades como bondade, pureza, entendimento,etc. 
78 Para Marcondes e Coutinho (2010), maya é: “ilusão, energia do Supremo que deixa a entidade viva 

esquecida de sua verdadeira natureza espiritual.” 
79 Gulmini (2007) explica diferentes níveis de realidade a partir do estado ilusório (maya) relatados nas 

estrofes 109 e 110 da obra Vivekachudamani de Shankara:  
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conhecer, e aprender a ser humano.  Nisso estão refletidos também os diferentes caminhos 

do conhecimento e da aprendizagem que cada um pode trilhar, bem como o entendimento 

do espiritual e do sagrado (POZATTI, 2007).   

Com isto chega-se ao ponto do caráter espiritual e do entendimento de sagrado 

que muitas filosofias orientais carregam em si, e que muitas vezes se confundem ou 

intercambiam informações com as religiões das suas respectivas localidades originárias. 

A Filosofia Vedanta, à qual estreito maior diálogo ao longo da dissertação, possui em 

suas formulações um sentido frequente de espiritualidade. Suas escrituras formam parte 

de textos tidos como dentre os mais antigos da humanidade e acabam por influenciar 

diversas religiões, como o hinduísmo e o budismo mais diretamente.  Mas, mais 

importante que suas atuações enquanto grupos, instituições religiosas ou não, é seu 

entendimento complexo da consciência huamana, que abarca a espiritualidade em sentido 

abrangente. 

Neste ponto de discussão, gostaria de incluir a noção do sagrado como constituinte 

inerente do ser humano. Contudo, a complexidade do conceito nos levaria a um 

desdobramento considerável. De qualquer forma, o sagrado, neste ponto, é discussão, é 

lembrado por ser deveras urgente para se pensar o humano. Não o sagrado referente a 

uma determinada religião, seita ou dogma, mas o sentido de sagrado que perpassa o ser 

humano em suas múltiplas buscas de conhecimento. É Umberto Galimberti (1942- ) quem 

destaca que: 

Além da leitura religiosa, o sagrado recebe diversas interpretações 

antropológicas e psicológicas, por não ser apenas externo, mas também interno 

ao homem, como seu fundamento inconsciente, do qual um dia a consciência se 

emancipou e tornou autônoma, sem contudo suprimir o cenário enigmático e 

obscuro de sua origem (GALIMBERTI, 2003, p.12).  

 Ou, ainda, o que Mircea Eliade, em o Sagrado e o Profano, coloca acerca do 

sagrado. Eliade aproxima o entendimento de sagrado de uma experiência hierofante, o 

que já traz a etimologia da palavra hierofania80 – que quer dizer: algo de sagrado se nos 

mostra.  

Poderia dizer-se que a história das religiões – desde as mais primitivas às mais 

elaboradas – é constituída de um número considerável de hierofanias – por 

exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma pedra, ou uma 

árvore (ELIADE, 1990, p.25). 

                                                           
80 De acordo com Marques e Coutinho, em Compêndio de religiões e espiritualidade, hierofania vem do 

grego hierós: ‘que mostra’, ‘que aparece’ (p.231). 
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 Para André Laborde, o conceito de Sagrado tem relevância para o campo da 

Educação Ambiental. Este autor conecta a dimensão onírica, por meio dos sonhos 

humanos, com o autoconhecimento e o sentido de noosfera em Edgar Morin. Ligações 

estas que podem auxiliar o indivíduo no trato com o Outro, em todas suas relações 

socioambientais (LABORDE, 2008). 

Marques e Coutinho (2010), em Compêndio de religiões e espiritualidade, 

registram importante diferença acerca do sagrado e do profano: 

Neste ponto existe uma diferença acentuada entre os pressupostos teóricos de 

Durkheim e Eliade acerca da interpretação e entendimento do sagrado e do 

profano. Enquanto que para o primeiro é necessário que os dois não se toquem 

nem estejam de nenhuma forma em contato, para o segundo é imprescindível a 

convivência de ambos, pois precisam coabitar para terem o sentido que lhes 

cabe. “A heterogeneidade do tempo, a sua divisão em “sagrado” e “profano” não 

implicam apenas “cortes” periódicos praticados na duração profana a fim de nela 

se inserir o tempo sagrado, implicam também que essas inserções do tempo 

sagrado sejam solidárias, diríamos mesmo contínuas”. Percebemos que para este 

autor, diferentemente do primeiro, o homem vive no sagrado e no profano sem 

qualquer “dificuldade”, tendo em vista que o elo de ligação entre esses dois 

sentidos é o templo. “Se o templo constitui uma imago do mundo, é porque o 

Mundo, como obra dos Deuses, é sagrado”. Esse templo, que pode estar em 

qualquer lugar, é o intermediário entre os homens e os Deuses, onde o sagrado e 

o profano se tocam e convivem em “harmonia”. No pensamento de Durkheim, 

‘os seres sagrados são, por definição, seres separados’. Para Eliade ‘o sagrado 

funda ontologicamente o mundo’, essa possível “união” entre sagrado e profano 

pode ser observado nas festas, nos ritos dos eternos recomeços, nas iniciações 

ou nos símbolos onde o mundo é regenerado através de suas diversas 

cosmogonias, ‘ e onde o homem religioso experimenta a necessidade de existir 

num mundo total e organizado, num cosmos (MARQUES; COUTINHO, 2010, 

p.525). 

 

A perspectiva de Eliade parece então complexificar, no sentido de que não 

fragmenta, mas coaduna sagrado e profano em um todo, que nos exige a difícil tarefa do 

respeito à diversidade. E como afirma Mariotti (2000), a diversidade é fundamental para 

a nossa vida e precisamos salvaguardar a diversidade humana. Para isso apresenta-se o 

regenerar a cultura, perseguindo aqueles caminhos que intensifiquem os aspectos 

solidários da vida.  

Nos últimos tempos, vem surgindo indícios de que as coisas estão se 

modificando. A progressiva “renaturalização” do homem vem fazendo com que 

ele perca ao menos a parte da rigidez da sua formação cultural. Para que ocorra 

algum grau de reaproximação com a natureza, é necessária a criação de uma 

nova ética. Trata-se de avançar mais no sentido da transnacionalidade da razão 

com a emoção, mas para consegui-la é preciso que nos reconciliemos com o 

mundo natural (MARIOTTI, 2000, p.286). 

Ao meu ver, essa nova ética e o regenerar da cultura, devem passar por conceber 

os diálogos entre espiritualidade e ciência. Neste sentido, Dalai Lama (2006) fala de uma 
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ciência rumo à consciência, ou seja, uma ciência que desperte os sentidos para os estados 

internos dos sujeitos, abrangendo assim também a investigação subjetiva. Isto é o que as 

tradições contemplativas têm enfatizado historicamente. Acredito na importância da 

investigação tanto subjetiva quanto objetiva da realidade, englobando duas esferas de 

percepção, que são ao mesmo tempo distintas, antagônicas, concorrentes e 

complementares como nos ensina Morin.  

  Em complemento, é ainda Dalai Lama (2006, p.195) quem expressa a tríade 

exposta pelos termos ciência, espiritualidade e humanidade. O líder espiritual budista 

argumenta a favor de um reconhecimento por parte da ciência de que o conhecimento 

científico não é o único prisma de conhecimento da realidade, e fechar este conhecimento 

apenas ao científico seria fechar ou reduzir a uma única esfera de apreensão da realidade. 

Assim as espiritualidades deveriam abrir-se para a ciência, como a ciência para a 

espiritualidade. 

O sentido de transespiritualidade, ou seja, a espiritualidade para além das 

narrativas doutrinárias das instituições religiosas, mostra-se como um caminho crescente 

da autoformação do sujeito contemporâneo. Esse sujeito cruza os dados entre as 

informações externas e suas experiências internas ou práticas, verificando por meio da 

experiência o quê levar adiante ou aprofundar enquanto visão de mundo, estilo de vida 

ou crença, sempre se percebendo em movimento, em sua própria finitude, incerteza e 

incompletude, mas que constantemente reanalisa seu próprio ponto de vista. 

Nesta articulação da viagem externa em direção à natureza com a viagem interna 

em direção a si mesmo, o sujeito ganha centralidade, já não apenas como 

viajante, mas também como um locus, território a ser conquistado numa jornada 

que condensa os sentidos do auto e do hétero conhecimento.  (CARVALHO, 

2002, p.139)  

 Esta citação de Isabel Carvalho faz lembrar a imagem do deus grego romano, 

Jano81, que olha internamente e externamente. Ainda para a autora Isabel Carvalho 

(2002), este percurso rumo ao interior pode ser visto como uma “atualização-reinvenção 

de um espectro de valores alternativos”. Discorre sobre a matriz romântica por detrás 

deste pensamento, sem descartá-lo por conta disto; ao contrário, aposta nas novas 

                                                           
81 Jano, deus romano filho de Creusa e Apolo, é o deus benevolente dos inícios e finais. Serviu de inspiração 

para o nome do primeiro mês do ano, em latim januarius. Arthur Koestler (1905-1983), publicou livro com 

nome de Jano, onde aborda sobre temas psicológicos pouco comuns. De acordo com a sinopse presente no 

próprio livro, koestler posiciona cada homem como um “hólon”, em que à semelhança do deus romano 

Jano, possuiríamos a dupla tendência de se portar como todos quase independents, afirmando suas 

individualidades e agindo como partes integrantes de” todos” maiores.  
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experiências que daí podem surgir, porque este se encontra impregnado das experiências 

do passado, sendo reinvestido e interpretado a partir da demanda de nosso tempo.  

 A dimensão espiritual não deixou de fazer parte das subjetividades apenas porque 

a objetividade científica marcou presença na maneira de se fazer conhecimento. Este 

aspecto do humano mantém-se ativo, embora possamos lhe atribuir diferentes 

nomenclaturas. Considero principalmente a espiritualidade como berço da criatividade 

humana, aquilo que impulsiona e anima o sentido de se viver. Arthur Koestler aborda 

sobre a mente criativa, fundamentando que os domínios principais desse processo, como 

a originalidade artística, a descoberta científica e inspiração cômica, podem ter por base 

um padrão comum. Lembrando, pois, que a própria palavra “espírito”, é um termo 

ambíguo que soa tanto a engenhosidade ou espírito inventivo quanto o espirituoso 

(KOESTLER, 1981, p.123). 

Na ciência, a criatividade poderia ser descrita como a arte de somar dois mais 

dois e obter cinco. Em outras palavras, consiste em combinar estruturas mentais 

anteriormente não relacionadas, de tal maneira que se obtém do todo resultante 

algo mais do que aquilo que nele foi posto. Esse aparente passo de mágica deriva 

do fato de o todo não ser meramente a soma de suas partes, mas uma expressão 

das relações entre essas partes; e do fato de que cada nova síntese levar ao 

surgimento de novos padrões de relações – hólons cognitivos mais complexos 

em níveis superiores de hierarquia mental (KOESTLER, 1981, p.145).  

Assumir a inventividade do espírito humano como uma dimensão que está 

apartada do convívio das outras dimensões desse humano fragmentado pelos paradigmas 

dominantes e, então reestabelecer a convivialidade entre as várias dimensões do ser 

humano envolve compreendê-lo em sua integralidade. Como tarefa para as próximas 

etapas na educação, deve-se prevenir o espírito redutor que insiste nos fechamentos dos 

conhecimentos de forma insular que não se articulam entre si e reproduzem as 

compartimentações.  

Com isso, a Educação Ambiental, inserida em um projeto que pensa a humanidade 

e o ambiente, reconhece a emergência em complexificar o conhecimento, e isso passa 

também por abordarmos sobre a espiritualidade humana. Morin (2012a, p.107) lembra a 

palavra “criatividade” expulsa pelo cientificismo e que está relacionada ao espírito 

inventivo do humano. Sendo o espírito um complexo que comporta o psiquismo, noção 

que abriga a subjetividade afetiva. O filósofo, ainda continua dizendo que “o espírito é 

organização do pensamento e energia de vontade; a alma é intuitiva, ressente e pressente; 

é sensibilidade, com frequência, dor”.  
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Vejo a reconciliação com a natureza não como uma volta romântica ao estado 

de “bom selvagem”, mas como alguns passos a mais na direção da 

espiritualidade. No meu modo de entender, a espiritualidade corresponde a uma 

atitude de respeito pelo mundo natural e seus processos, que só poderá atingir a 

plenitude quando aprendermos a reconhecer a legitimidade do outro. A 

espiritualidade deriva da solidariedade. O entrelaçamento das duas conduz a um 

âmbito que transcende a ambas – a competência de viver (MARIOTTI, 2000, 

p.267).  

 Tomando a preocupação de Humberto Mariotti a respeito da questão da 

romantização numa reconciliação do homem com a natureza, saliento os estudos de Isabel 

Carvalho e Carlos Steil no âmbito da discussão do campo em Educação Ambiental que 

perpassam por tal problema. Carvalho e Steil (2013) relatam sobre a matriz romântica na 

própria criação cultural norte-americana, bem como no imaginário de uma natureza 

intocável que deve ser preservada de forma apartada do contato humano. Os autores ainda 

relatam sobre as novas espiritualidades, as quais eles denominam “espiritualidades do 

self”, que embora se encontre uma inúmera diversidade, dividem alguns conceitos 

comuns e reaproximam o humano a um estado de sacralização da natureza. 

A observação de práticas ambientais, espiritualistas, religiosas e educacionais, 

desenvolvidas em espaços naturais, objeto de nossas pesquisas recentes, permite 

postular a existência uma narrativa recorrente que afirma a naturalização do 

humano, ao mesmo tempo em que enaltece e sacraliza a natureza. Esse duplo 

movimento, de reinserção dos humanos no ambiente e de sacralização da 

natureza, vem possibilitando uma aproximação maior entre humanos e não 

humanos em direção a um questionamento da visão antropocêntrica que 

predominou no cristianismo moderno e no racionalismo científico dos últimos 

séculos no Ocidente. Assim, a natureza, que emerge nesse campo imaginativo 

afasta-se do sentido objetificado e assume um caráter subjetivo, de uma 

alteridade que confronta o humano como o seu outro absoluto. Dessa forma, a 

natureza adquire qualidades que eram atribuídas aos deuses e seres sagrados, 

objeto dos rituais, das cosmologias, dos cultos e dos mitos (CARVALHO & 

STEIL, 2013, p.105).  

 Esses autores ainda relatam o quanto algumas dessas práticas das novas 

espiritualidades estão se tornando recorrentes no imaginário dos sujeitos ecológicos, dos 

discursos e práticas de educadores ambientais, inclusive através de eventos com essa 

temática, onde danças circulares, tendas do sagrado, práticas de yoga, de meditação, 

práticas xamânicas, entre outras, são oferecidas como uma estética de experimentação de 

dimensões do sagrado. Carvalho e Steil (2013) entendem que há um deslocamento 

epistemológico que se efetiva aí quando aparece com cada vez mais frequência a 

aproximação de fronteiras que até há pouco tempo eram inquebrantáveis. É um reinventar 
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no modo de habitar o mundo, onde se fortalece esse horizonte de transcendência 

imanência82.  

Os ideais de bem viver ecológico são portadores de uma estética particular bem 

como valores éticos e morais identificados com a reverência à natureza. Por 

outro lado, a ausência de um código dogmático e moral, revelado por um Deus 

transcendente, assim como de um padrão estético, imposto pela cultura do 

consumo, e de protocolos terapêuticos prescritos por uma medicina 

convencional, deixa um vácuo de regras e significados que tende a ser 

preenchido pela experiência pessoal dos indivíduos como parte de sua trajetória 

biográfica. Assim, quanto mais essa experiência com o sagrado e o ambiente é 

vivida como uma relação direta, sem mediações, mais será percebida como 

autêntica pelos indivíduos que a experienciam (CARVALHO & STEIL, 2013, 

p.114).  

 Nessa compreensão de espiritualidade, nós, seres humanos, somos uma forma de 

consciência encarnada, capaz de se orientar para fora e para dentro de si mesma. Num 

entendimento de espaço transpessoal da consciência, o ser humano se percebe conectado 

como parte de uma totalidade maior (DORST in JUNG, 2015, p.15).  Brigitte Dorst, em 

seleção de textos de Carl Jung, recorda o leitor sobre a etimologia da palavra 

transcendência, “trans =  por cima de ; além de” e “scandere = ascender/galgar/escalar”. 

Ou seja, transcendência está ligada ao transpor limites. E aparece na maioria das 

publicações como um subaspecto da espiritualidade. 

Na teologia e na filosofia, transcendência se refere ao âmbito situado além da 

experiência sensual. O par de conceitos complementar “imanência e 

transcendência” remete à diferença fundamental entre os dois âmbitos, o do 

aquém e o do além, que foi objeto de análises reiteradas: desde a teoria platônica 

das ideias na Antiguidade, passando pelos padres da Igreja e os filósofos 

medievais, até chegar aos pensadores da Era Moderna, como, por exemplo, Kant, 

Hegel, Scheler e Jaspers. As representações metafísicas de uma transcendência 

de Deus foram substituídas, no decorrer da história, por uma concepção 

antropológica de transcendência, como anseio humano de ir além de si mesmo 

(DORST in JUNG, 2015, p.15).  

Na compreensão atual, a transcendência aparece de forma bem abrangente, 

também referindo-se à transposição dos limites do Eu. Para se pensar esse Eu que, ao 

levarmos em consideração a conectividade do mundo e o sentido de não dualidade, é um 

Eu-nós. Esse Eu coletivo que experimenta diferentes tipos de espiritualidade, de 

alargamento da consciência e de seu entender no mundo, no ambiento e com o outro, nos 

direciona  a refletir para além (trans) das práticas em si. Devemos então procurar o que 

une essas diversas visões de espiritualidade sob um mesmo bojo, ou seja, os anseios 

                                                           
82 Japiassú e Marcondes (2006, p.143) descrevem imanência da seguinte forma: ” Qualidade daquilo que 

pertence ao interior do ser, que está na realidade ou na natureza. A oposição imanência/transcendência pode 

ser aproximada da oposição interior/exterior. Diz-se que é “imanente” aquilo que é interior ao ser, ao ato, 

ao objeto de pensamento que considerarmos. No panteísmo, Deus é imanente ao mundo, quer dizer, 

encontra-se em toda parte, confunde-se com o mundo. ” 
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éticos, já elencado anteriormente pelo auxílio dos sentidos solidários de que a 

espiritualidade é portadora. Buscar o fundamento ético, para além da mera oposição entre 

o par de visão laica e visão religiosa, é imprescindível para a compreensão acerca de que 

tipo de relação cultural estamos criando sob os termos de natureza e humano. 

3.4.1 O sentido de não dualidade como fundamento ético na relação humano-

natureza 

 

No sentido que viemos trilhando até aqui, no desenho espiral que percorria a 

subjetividade, a auto-observação e o autoconhecimento, o tempo, o silêncio, os ambientes 

internos e externos, onde se encaixaria a espiritualidade para a reflexão acerca da relação 

humano-natureza? 

 A espiritualidade como está sendo apresentada aqui, da chamada religação e 

união, independente de religião, pode representar o próprio movimento espiral que 

interioriza e retorna exteriorizando os sujeitos. Pode ser o nome dado ao caminho que se 

percorre de busca de sentido e de renovação dos sentidos de vida, num movimento que 

exige o constante perguntar-se de si no mundo, seu pertencimento, sua história, seu porvir, 

abrigando a dúvida e a incompletude. 

 Ainda, é Humberto Mariotti (2000) que ajuda na complementação do 

entendimento de espiritualidade. O autor expõe sobre o ego enquanto “possuidor” do 

corpo, e essa relação dividida transforma a vida das pessoas em uma sucessão de apegos, 

disputas e conflitos: 

Já a experiência do ego trabalhado muda esse horizonte, porque torna-se claro 

que não possuímos o nosso corpo: nós o somos. Entendida dessa forma, a 

corporeidade passa a ser vivida como uma intercorporeidade – e assim nos 

damos conta de que o corpo é o lugar onde se fundem o morador e a morada, a 

teoria e a prática, o abstrato e o concreto, o ser e o nada. (MARIOTTI, 2000, 

p.316). 

 E é justamente a partir da intercorporeidade que emerge a espiritualidade, ou seja, 

uma atitude de respeito pelo mundo natural e participação em seus processos. Tudo isso 

começa, segundo Mariotti (2000), pela relação com o outro.  A espiral ruma ao interno 

no seu processo de conhecimento e reconhecimento de si, que volta ao externo, 

entendendo o outro como parte importante, as duas esferas acontecendo simultaneamente, 

interno e externo. 
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 Acontece que, a partir da visão védica, o corpo não é apenas um corpo físico. “O 

ser humano é uma alma com um corpo” (SIVANANDA, 2006, p.179). O ser humano é 

um ser espiritual, composto por uma trindade: corpo, mente e alma. Se tomamos o sentido 

de intercorporeidade de Humberto Mariotti (2000) e o entendimento oriental de que o ser 

humano é um ser espiritual, temos aqui a efetivação da emergência espiritual.    

 A Filosofia Vedanta insere-se em uma corrente que elabora sobre uma não 

dualidade na experiência do mundo da vida. Então colocar em contato a Educação 

Ambiental e a Filosofia Vedanta pode significar uma contribuição para a atualização às 

sensibilidades ambientais no campo do saber ambiental que se gera do contato com 

conhecimentos outros. Desponta a retomada da não dualidade nos aspectos filosóficos 

para se pensar o humano na sua relação com o ambiente.  

Ainda refletindo acerca de uma não dualidade, Edgar Morin faz observações 

acerca dos polos extremos chamados samsara e nirvana83, dizendo que são como “polos 

opostos da mesma coisa” (MORIN, 2014, p.36).  Assim o é também para o Budismo, que 

encara a doutrina como uma ferramenta temporária para se atravessar o rio da vida, como 

também aparece na Filosofia Vedanta que elabora sobre o papel da teoria no processo de 

desvelamento do ser e autoconhecimento. Em uma história relatada em Majjihima-

Nikaya, Buda compara a doutrina com uma canoa que, quando se chega a outra margem 

do rio, deve ser abandonada (ZIMMER, 2008).  

Esta imagem de um rio que deve ser atravessado de uma margem a outra, 

utilizando-se de uma canoa para isso, como que uma representação de que na margem de 

cá está o lado da ignorância e ilusão; do outro está a iluminação. A canoa é a doutrina 

com suas austeridades, disciplinas, demais ritualísticas, métodos, teoria, etc.  Esta 

imagem é a representação da dualidade; as margens do rio e a canoa são importantes para 

aquele que está no processo de cruzar o rio, mas uma vez cruzado, já não há mais canoa, 

nem rio, nem margem. Para aquele que realiza esse conhecimento, tudo fazia parte de 

tudo. 

 Em última análise, não há nem samsara, nem nirvana para o conhecimento do 

budismo, e isto também se repete na Filosofia Vedanta. O nirvana só existe quando 

vinculado aos pares de opostos, no seu caso o samsara. A dualidade aqui se funde num 

                                                           
83 Samsara e Nirvana são termos utilizados no Budismo que podem significar respectivamente: a roda de 

encarnações caracterizada pela ignorância humana e iluminação. 
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horizonte de “unidualidade” (Morin), uma vez que ambos são distintos e complementares, 

duas faces de um mesmo processo: a vida é samsara e nirvana ao mesmo tempo. 

Participo da ideia de que dualidade e unidade estão ao mesmo tempo operando na 

vida. Assim como samsara e nirvana, assim como ignorância e iluminação, como forças 

de agregação e forças de destruição, sagrado e profano. A emergência de um novo 

pensamento passa por conceber a teia de complexidade da vida e buscar o entendimento 

sobre esses funcionamentos para abranger uma amplidão do conhecimento. Assim como 

a percepção da palavra e da sua contraparte, o silêncio.  Estes termos podem corresponder 

a uma complementaridade, ao invés da simples redução de uma contrariedade por mera 

polarização. 

Entendo que a busca do pensamento está situada no paradoxo dos infinitos 

universos dentro dos finitos processos da vida. O infinito no finito, o ser interior e o ser 

exterior. O micro no macrocosmo e vice-versa. Assim, conceber o “experimento vida”, 

como o que está no limiar entre os pares de opostos da realidade, como uma membrana 

intermediária, entre o que está dentro e o que está fora, entre a consciência individual e a 

consciência planetária, assim como as camadas não conscientes, a ambientação local e 

global. 

 O percurso rumo ao entendimento dos sentidos da não dualidade é justificável 

também no sentido da investigação sobre o porquê do rechaço do paradigma moderno às 

correntes não duais filosóficas. Então, colocar a Filosofia Vedanta e a Educação 

Ambiental em interação é suscitar o debate entre dualidade e não dualidade e no que isso 

vem a influenciar as oposições reducionistas e duais, arraigadas culturalmente como o 

par: humano e natureza.  

 A busca científica pela não dualidade faz aprofundar o caminho relacional do eu 

e do tu, do observador e do observado, do homem e natureza. Porque tenta sair da 

dicotomia habitual para perceber uma multidimensionalidade da vida, aprofundando nos 

níveis de realidade e complexificando o conhecimento. E o Silêncio do Ser pode 

representar uma membrana intermediária, palpável e audível entre estes pares como que 

a auxiliar na intercomunicação e percepção entre observador e observado. 

 O pesquisador Mauro Grün (1996) aponta pistas de investigação para aquilo que 

ele chama de “áreas de silêncio” da Educação Ambiental. Segundo o autor, estas áreas de 

silêncio são fruto de um dualismo lógico-estrutural entre o “tipicamente moderno e a 
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tradição”, e estas zonas são problemas que deverão ser enfrentados pela Educação 

Ambiental.  

Assim posiciono aqui as perspectivas orientais e o Silêncio do Ser como um não 

dito que emerge ao diálogo para significar e ser significado nos saberes ambientais. 

Possibilidades de interpretação da contemporaneidade entre a tradição e o moderno. 

Vivemos em uma civilização que conseguiu ignorar completamente a mais 

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

próprias condições de possibilidade do futuro humano. [...] O aspecto mais 

problemático das áreas de silêncio é que elas deixam áreas da vida social 

completamente irrefletidas. O caso mais acentuado disso ocorre na quase 

supressão das relações da sociedade com o ambiente físico que ela habita. 

(GRÜN, 1996, p.111) 

Esta área de silêncio, a que Mauro Grün se refere, é uma área sem expressão, ou 

por assim dizer silenciada, no sentido de censurada. Está situada entre a tradição e o 

moderno e é sentida na vida social de inúmeras maneiras como o ignorar do próprio 

ambiente físico que esta sociedade habita. A civilização não reflete sua própria 

sustentabilidade e esconde este debate para debaixo do tapete, conferindo assim uma área 

de silêncio. 

Não querendo gerar uma confusão de termos, mas o que se elabora aqui é que o 

Silêncio do Ser, aquele de ordem reflexiva, portador de um sentido ético e de auto-ética 

pode ser considerado uma área de silêncio a que Grün (1996) se refere, assim como o 

sentido de não dualidade de filosofias orientais como a Filosofia Vedanta expõe. Pois a 

espiritualidade que daí emerge, é uma área de silêncio. Assim, colocar em discussão este 

silêncio meditativo para pensar o homem contemporâneo é provocar uma abertura na 

lógica-estrutural dual. O silêncio da interioridade, silêncio da escuta atenta de si, o 

silêncio criador de temporalidades próprias, o silêncio da comunicação entre níveis de 

realidade, são todos aspectos do silêncio que se tornam áreas de silêncio na medida em 

que não são compreendidos, ou não são levados em consideração no âmbito da Educação 

Ambiental. 

O fortalecimento do conceito de não dualidade entre natureza-humanidade, a 

partir do estudo de filosofias orientais, pode induzir à busca por outras concepções dessa 

inter-relação em nossa sociedade contemporânea, relações de sentido ético. Para isso é 

preciso o rigor e o discernimento, em estudar os meandros do porquê de concepções não 

duais foram sendo rechaçadas pelo pensamento hegemônico ao longo da história. 

Obviamente, este esforço de compreensão cabe ao campo da Educação Ambiental. 
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O homem é a natureza que toma consciência de si própria e esta é uma descoberta 

verdadeiramente revolucionária numa sociedade que disso se esqueceu ao se 

colocar o projeto de dominação da natureza (PORTO GONÇALVES, 2006, p.9) 

. A colocação acima de Porto Gonçalves (2006) alinha-se com o próprio intento 

desta dissertação, quando salienta que o homem é natureza, embora esta relação esteja 

evidenciada por um sentido de separação, fortalecida pelos termos culturais que assim a 

tomam e que também legitimam sua dominação/exploração pelo homem. 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que 

seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na 

verdade criado e instituído pelos homens. Constitui um dos pilares através do 

qual os homens erguem as suas relações sociais, sua produção material e 

espiritual enfim, a sua cultura (PORTO GONÇALVES, 2006, p.23).  

 Este mesmo autor, Porto Gonçalves (2006), trata do conceito de physis para 

filósofos pré-socráticos, e relembra que no conceito de physis tanto a natureza, o homem, 

o movimento, o cosmo, os deuses, o aspecto biológico são partes dessa totalidade. Uma 

separação radical entre homem-natureza e matéria-espírito só irá acentuar-se no 

pensamento ocidental, mais tarde, com o avanço e a influência do pensamento judaico-

cristão e depois com o paradigma que habituou-se nomear de paradigma cartesiano, 

devido às contribuições de René Descartes, mas não só dele, como também Francis Bacon 

e outros.  

 A utopia tomada pela criticidade e discernimento, não ingênua, no sentido de 

buscar uma fuga dos problemas concretos enquanto projeto pelo vir-a-ser, é evocada 

enquanto uma utopia viável que deve se dar na ordem dos modos de ser, agir, sentir e 

pensar do ser humano na sociedade e na cultura. 

 Umberto Galimberti, baseado em estudos a respeito do Princípio Esperança, de 

Ernst Bloch, abriga o conceito de utopia no agir, pensar e sentir: 

Não hospedar a utopia significa efetivamente não responder ao apelo da fantasia, 

que não é um sonho em liberdade, mas transparência. A fantasia de fato deixa 

transparecer o possível do real. O seu princípio não é “esse est percipi” (“ser é 

perceber”), mas “esse non est percipi” (“ser não é perceber”), porque só não 

havendo fixação no presente percebido, como faz o espírito conservador, abre-

se a vida da esperança como desenvolvimento de uma raiz de sentido. E isso 

porque: “Eu sou. Mas não me possuo ainda? Por isso nunca sabemos o que 

somos, muitas coisas estão cheias de alguma coisa que falta” ( GALIMBERTI, 

2003, p.423). 

 Então a retomada de inspirações não dualistas como a concepção oriental da 

Filosofia Vedanta, que incorpora em seus estudos este princípio é uma emergência do 

nosso tempo, que fortalece o sentido do utópico viável em Educação Ambiental por meio 
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de um sentido ético de convivialidade, solidariedade e fraternidade, porque regenera os 

fundamentos epistemológicos e ontológicos do campo, ao estimular o diálogo de saberes. 

 No âmbito da Educação Ambiental, Vilmar Pereira (2016) provoca que: 

Há uma possibilidade efetiva de superação dos dualismos clássicos desde a 

mitologia e do reconhecimento inclusive da dimensão espiritual, numa profunda 

conexão com energias múltiplas não reconhecidas pelas epistemologias que 

fundamentaram as acepções de ciência na tradição ocidental, mas que desde 

sempre estiveram aí (PEREIRA, 2016, p.41). 

Vejo uma possibilidade de compreensão das visões dicotômicas e um ir além 

delas, a partir da retomada de filosofias não duais, como é o caso da Filosofia Vedanta. 

No sentido de estudar a interligação das partes fragmentadas e não só sua separatividade. 

Mas no afã de compreender o jogo de interações e as dialógicas que abrem o 

conhecimento para uma percepção mais abrangente e de auto-eco-dependência. Assim o 

modo de ser do Ocidente está no âmago do Oriente, e o modo de ser do Oriente está no 

âmago do Ocidente. 

Uma outra característica, que as concepções não duais acabam por fortalecer nas 

discussões ambientais, é o da alteridade. Pois o outro, torna-se uma extensão do eu. Neste 

sentido, o autor Axel Honneth traz, em seu livro Luta por reconhecimento (2011), uma 

forma de superação do comportamento destrutivo e agressivo frente ao ambiente.  

O desprezo pelo outro-natureza, o outro ser humano ou não humano, só agrava as 

múltiplas crises existenciais nas quais estamos inseridos. Devemos articular 

compreensões ambientais que alarguem o próprio sentido de natureza, como reaproximar 

essa relação na cultura. O autor Axel Horneth elenca três padrões de reconhecimento 

intersubjetivo subjetivo: o amor, o direito e a solidariedade.  

Para esse último padrão, o da solidariedade, destaco aqui a seguinte passagem: 

Por isso, sob as condições das sociedades modernas, a solidariedade está ligada 

ao pressuposto de relações sociais de estima simétrica entre sujeitos 

individualizados (e autônomos); estimar-se simetricamente nesse sentido 

significa considerar-se reciprocamente à luz de valores que fazem as capacidades 

e as propriedades do respectivo outro aparecer como significativas para a práxis 

comum. Relações dessa espécie podem se chamar “solidárias” porque elas não 

despertam somente a tolerância para com a particularidade individual da outra 

pessoa, mas também o interesse afetivo por essa particularidade: só na medida 

em que eu cuido ativamente de que suas propriedades, estranhas a mim, possam 

se desdobrar, os objetivos que nos são comuns passam a ser realizáveis. Que o 

termo “simétrico” não possa significar aqui estimar-se mutuamente na mesma 

medida é o que resulta de imediato da abertura exegética fundamental de todos 

os horizontes sociais de valores: é simplesmente inimaginável um objetivo 

coletivo que pudesse ser fixado em si de modo quantitativo, de sorte que 

permitisse uma comparação exata do valor das diversas contribuições; pelo 



164 
 

contrário, “simétrico” significa que todo o sujeito recebe a chance, sem 

graduações coletivas, de experienciar a si mesmo, em suas próprias realizações 

e capacidades, como valioso para a sociedade. É por isso também que só as 

relações sociais que tínhamos em vista com o conceito de “solidariedade” podem 

abrir o horizonte em que a concorrência individual por estima social assume uma 

forma isenta de dor, isto é, não turvada por experiências de desrespeito 

(HONNETH, 2011, p.211).  

Assim, com a intenção solidária, buscamos o fundamento ético para sociedades 

de parceria, que encontrem na cooperação mútua o seu sentido de ser. Espraiando este 

fundamento também na luta pelo reconhecimento do outro, que se dá pela via do direito, 

na legitimação de uma simetria. E a natureza, enquanto outro, exige esse reconhecimento, 

tão embora não possamos ouvi-la na linguagem humana, mas por respeito à própria 

manutenção da vida, escutá-la.  Ou o propor de um contrato natural ao estilo de Michel 

Serres (1990), assegurando um armistício na guerra objetiva, acrescentando ao contrato 

social a celebração de um contrato natural permeado pela escuta admirativa, a 

reciprocidade, a contemplação e o respeito. 

A ação auto-ética é a mais individual possível, engajando a responsabilidade 

pessoal; ao mesmo tempo, é um ato transcendental que nos liga às forças vivas 

de solidariedade, anteriores às nossas individualidades, originárias de nossa 

condição social, biológica, física e cósmica. Une-nos ao outro e à nossa 

comunidade, mais amplamente ao universo e, como tal, é ato de religação 

(MORIN, 2005c, p.142). 

O ser humano percebe o outro como eu simultaneamente diferente e igual a ele. 

“O outro partilha assim uma identidade comigo, embora conservando a sua diferença” 

(MORIN, 2005c, p.103). Ainda Morin (2005c) nos diz que, quando prevalece a diferença, 

aparece a hostilidade, quando do predomínio da semelhança, aparece o potencial de 

fraternidade. Então, de acordo com esse sentido de ética de religação, há uma exigência 

pela abertura ao outro e pela luta em salvaguardar o sentimento de identidade comum. 

 O que nos une enquanto seres humanos? E pelo que devemos lutar por? 

 A diversidade humana, então, clama por sua manutenção na teia da vida, 

acompanhada de uma ética solidária que abraça o ambiente, a natureza, a cultura e o outro 

em toda sua extensão. Por mais que os tempos sejam de aprofundamento da barbárie, lutar 

por um sentido fraternal planetário aparece como uma resistência necessária. Porque a 

ética não é só teoria, mas fundamentalmente, prática. E a esperança está em uma ética 

que saiba integrar a diversidade, os antagonismos, e que vise regenerar as relações 

humanas e entre humano e natureza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chegamos aqui ao final de uma jornada. Uma jornada de busca por 

conhecimento. Esta busca por conhecimento, em parte do pesquisador cientista, que se 

expõe no texto através da autoria e que compartilha das reflexões com o leitor, de outra 

parte, as buscas do próprio leitor que se somam ao processo e, ainda a incógnita do que 

virá a partir de agora com o encontro de outras reflexões e com a passagem do tempo 

linear e o consequente maturar das ideias. A jornada do conhecimento é uma jornada de 

compreensão, que ao meu ver, é objetiva e subjetiva simultaneamente, é conhecimento 

externo do mundo, mas revela-se autoconhecimento, ao fazer do conhecimento um 

trabalho também de autoconhecimento. 

  Entendo a dissertação como uma janela que se abre ao conhecimento do mundo 

e ao conhecimento de si. Na jornada pelo conhecimento através das leituras, das reflexões, 

dos diálogos, voltamos para nós mesmos e novamente questionamos nossos pontos de 

vista, de nossos solos e horizontes epistemológicos e ontológicos. Assim operando um 

movimento complexo de circularidade, onde a ciência também se abre a consciência. 

No círculo hermenêutico de Gadamer, comentado por Custódio de Almeida 

(2002), a circularidade da reflexão consiste em continuamente fazer um retorno ao projeto 

prévio de compreensão, ou seja, da coisa projetada, aquilo que deveria ser compreendido. 

A coisa projetada em nosso caso, nesta presente dissertação, mirava para os 

conhecimentos orientais oriundos da Filosofia Vedanta e para os conceitos de silêncio e 

de ser na referida filosofia. 

Acontece que a coisa projetada passou por mediações, por reflexões, pelo 

encontro com os inesperados do caminho e, ao final, retorna aos próprios pré-juízos e 

concepções primeiras do pesquisador. É repensada e lapidada.  Assim, transformar-se e 

ganha em abertura compreensiva, assimilando também o aspecto da incerteza que o 

Paradigma da Complexidade nos ensina. 

Mas a incerteza faz muito mais do que espicaçar o conhecimento nos seus 

desenvolvimentos. Ela ensina-nos ao mesmo tempo, e isso é uma lição de 

humildade que ela nos dá, que o conhecimento, porque sempre inacabado, 

inacabável, incompleto e incerto supõe em todos os casos autoconhecimento. O 

mesmo é dizer que o conhecimento deixou de poder ser cortado daquilo que fora 

ilegitimamente cortado, isto, é, da reflexão filosófica. Quer seja no plano físico, 

biológico ou sociológico, a reflexão, a autocrítica, o olhar filosófico, numa 

palavra, o sujeito com suas possibilidades e os seus limites, as suas forças e suas 

fraquezas, deve ser reintroduzido no conhecimento do objeto. A reconciliação 
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entre ciência e filosofia (alimentando-se uma à outra) é hoje inevitável 

(FORTIN, 2005, p.150) 

 Se ao longo da dissertação, reivindicamos o aparecimento de um sentido de não-

dualidade, que mais do que separar de forma polarizada concepções de mundo, expõe as 

separações e coloca-as em diálogo, não poderia ser diferente quanto aos pares paradoxais 

de certeza/incerteza, conhecimento/autoconhecimento que aqui estamos abordando. Estes 

pares paradoxais estão no sentimento final do trabalho e estão no pesquisador e no 

resultado final, que não é final no sentido de fechado, mas enquanto uma etapa e aberto 

ao sentido de inacabamento. O que de forma alguma diminui o estudo até aqui, mas 

convoca a uma ética complexa, quando assume que não há uma pseudoneutralidade 

científica, pois, o sujeito está presente na autoria e na própria experimentação do estudo 

que aqui se faz.   

 Enquanto um apanhado sintético do que foi tratado na dissertação, destaco sobre 

sua abordagem transdisciplinar que buscou privilegiar um contato entre conhecimentos 

orientais e ocidentais. Existe um posicionamento inicial que motiva o movimento de 

pesquisa através de um esforço por compreensão do que é o ser humano e sua condição, 

passando pelo entendimento de tempo, utopia e esperança para o pensar e agir no campo 

da Educação Ambiental. A motivação, enquanto perguntas que tocam sobre a condição 

humana, na relação humano-natureza, são perguntas de caráter universal, que não são 

apenas de exclusividade ocidental ou oriental. A utopia e a esperança continuam a fazer 

sentido e a operar movimentos no campo da Educação Ambiental, porque comovem 

buscas por outras práticas e teorias para além daquelas estabelecidas. 

  Ao refletir sobre as inúmeras crises enfrentadas hoje, em especial sobre o modo 

de ser ocidental e seu paradigma que privilegia alguns aspectos fragmentários desta 

relação humano-natureza, considerados em dissonância com a sustentabilidade da vida 

planetária, surge o encontro com o Oriente. Então, a partir da Filosofia Vedanta, uma das 

chamadas filosofias ortodoxas indianas, aprofunda-se sobre suas colocações, conceitos, e 

entendimento de ser, como o sentido de não dualidade. Sentido este que reitera o aspecto 

da não-separatividade entre a natureza e o humano. 

 Após, no segundo capítulo, estabelece-se uma hermenêutica do silêncio que, a 

partir de um estudo da linguagem, e como que num exercício de uma antropologia 

complexa, que recolhe informações de inúmeros espectros para tecer suas contribuições, 

mergulhamos na complexificação do silêncio e suas inúmeras manifestações, como o 



167 
 

silêncio linguístico, político, poético e outros, em especial o silêncio oriental que persegue 

estados de concentração e de meditação para o conhecimento de si. Com isto, entende-se 

o silêncio oriental das meditações como auxiliar no processo de Aprender a Ser e 

Aprender a Viver, ditos por Paulo Freire e Edgar Morin.  

Neste ponto, deixo o anúncio de algumas emergências, no entendimento de 

emergência84 referido por Morin, em forma de pontos de relevância que surgiram a partir 

da hermenêutica do silêncio e, que podem ser futuramente servir de pontos de partida 

para outras investigações, tais como: 

- Há um paradoxo no terreno da habilidade comunicativa da espécie humana, 

porque ao mesmo tempo que temos uma linguagem altamente sofisticada e desenvolvida, 

não desenvolvemos um diálogo ético interespécies ou entre humanos e, por vários 

motivos esbarramos em ruídos de informação; 

- A partir do estudo de que a linguagem compreende uma articulação dupla, ou 

seja, conotativa e denotativa, poderíamos nos perguntar onde se encontra o silêncio no 

processo da linguagem? Se tomarmos o silêncio meditativo que aponta para caminhos 

reflexivos do ser humano, este silêncio é diálogo interno, ou ainda, uma forma de auto-

organização dos sujeitos;  

- O silêncio aparece na escuta atenta de si mesmo, para a elaboração do diálogo 

interno, para a assimilação de informações, ao dar tempo para o processo de computação. 

Através do silêncio meditativo de auto-observação, autoproduzir-se. Como que a 

estimular a produção de tempos individuais, representados pelos tempos de criatividade 

e bem-estar; 

- A partir de estudos de física quântica compreendidos por Fritjof Capra (2001) e 

Basarab Nicolescu (1999) a linguagem (objetiva) não atinge plenamente a descrição dos 

fenômenos experimentados. Assim o silêncio de nosso pensamento habitual, aquele 

impregnado por uma série de reducionismos e fragmentações, pode nos direcionar a 

perceber diferentes níveis de realidade; 

                                                           
84 “As emergências são propriedade ou qualidades oriundas da organização dos elementos ou componentes 

diversos associados num todo, que não podem ser deduzidas a partir de qualidades ou propriedades dos 

componentes isolados nem reduzidas a esses componentes. As emergências não são nem epifenômenos 

nem superestruturas, mas qualidades superiores da complexidade organizadora. Podem retroagir sobre os 

componentes conferindo-lhes a qualidade do todo.” (MORIN, 2005, p. 301) 
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- São tantos os espetáculos ruidosos da mídia moderna que nos capturam pela 

informação por mera informação, que não há tempo para o cultivo silencioso de uma 

escuta atenta de si mesmo; 

- O silêncio oriental, parece deslocar o observador para o lugar de observação do 

observado. Sujeito torna-se objeto, objeto torna-se sujeito. É um silêncio ativo que pode 

se configurar como um exercício de autoconhecimento, aproximando os pontos de 

contato entre o interno e o externo; 

-  O silêncio meditativo pode representar uma concretização prática de uma 

autoética como fala a concepção moriniana e estimular o sentido de alteridade; 

A partir dos ecos das contribuições orientais vistos no primeiro e segundo 

capítulos, no terceiro e último capítulo anuncia-se uma Educação Ambiental Integral. 

Essa, por sua vez, surge num intento de fazer a dança de Shiva, numa metáfora pela dança 

cósmica que, através do jogo de construção e destruição, renova. Shiva é a metáfora 

portadora dos aspectos trans, de transdisciplinaridade neste trabalho, ou seja, o ir além, 

ou a transgressão da dualidade. Para a composição da Educação Ambiental Integral, 

discutimos o aspecto do Autoconhecimento, do Tempo e da Espiritualidade que, ao final, 

nos conduzem a pensar uma ética solidária e de religação, onde concebemos o homem 

como natureza. E, insistir neste sentido, da relação humano-natureza é um ato 

revolucionário em si, porque enfrenta o projeto ocidental de dominação da natureza, 

pautado em uma visão de separação.  

 A busca por outras epistemologias e ontologias pode ser significativo no campo 

da Educação Ambiental, que se preocupa com a diversidade e em socializar 

cientificamente conhecimentos populares, ancestrais, espirituais de diferentes povos, 

etnias e regiões do planeta. Esta dissertação pode ficar, quem sabe, como inspiração a 

outras buscas que se queira fora do convencional das ciências clássicas e objetivas e, 

talvez, promover o questionamento sobre como outras filosofias orientais, conhecimentos 

xamânicos, espirituais de diferentes povos, podem somar-se na busca por sentido e 

práticas em Educação Ambiental. Destacaria a possibilidade de dar-se continuidade ao 

estudo dos aspectos éticos, tão caros no enfrentamento das questões socioambientais.  

Para o campo da Educação Ambiental, entendo que o que fica de maior 

contribuição a partir do presente estudo, é a recuperação de um sentido de não dualidade 

como fundamento ético para pensar a relação humano-natureza. Politicamente isso pode 
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reverberar de inúmeras formas, como a reinvindicação pelos tempos criativos, pelos 

tempos para o autoconhecimento, pelos tempos para o cultivo interior, que deveriam estar 

na base mesma das formações humanas enquanto valores que nos estimulam a Aprender 

a Viver, Aprender a Ser, ou aprender a conviver. A discussão de um sentido de não 

dualidade regenera a busca dos fundamentos em Educação Ambiental que, pauta-se na 

própria busca pelo sentido de ser e pelo questionar acerca de quê relações são estas que 

estamos alimentando entre humanos e humanos e não humanos.  

A transgressão das dicotomias, como matéria/espírito, sujeito/objeto, 

humano/natureza também precisa ser entendida em diferentes contextos, como o 

ambiente escolar. Deve-se estimular uma compreensão integral da condição humana, 

regenerando os sentidos de ser através de uma ética solidária e de integração. Este sentido 

ético deve ainda ser perseguido em nossas discussões teóricas do campo ambiental e de 

como elas podem gerar movimentos na sociedade, na cultura e na formação humana como 

um todo. 

Assim como no início do primeiro capítulo, um mantra foi colocado em epígrafe, 

finalizamos também com um mantra, que normalmente é entoado em contextos de 

aprendizagem iogue, Vedanta e outros. Um mantra que lembra, novamente, que tudo está 

conectado a tudo e, que possamos nos empenhar pelo cultivo da paz. 

 

Om Purnamadah Purnamidam 

Purnaat Purnamudachyate 

Purnasya purnamadaya 

Puranamevavashishyate 

Om Shanti Shanti Shanti85 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Om- Aquilo é o todo. Isto é o todo. Do todo o tudo se manifesta. Quando tudo é negado permanece o 

todo. Om paz paz paz.  
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