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Interpretar a Natureza como reflexo de algo foi precisamente o erro da física representativa. Rehman-Sutter (1998) nos mostra que a natureza, os lugares perderam seu significado como resultado do desenvolvimento da física representativa. “Teorias da natureza moderna emergiram através da emancipação das localidades” (p.73). Rehman-Sutter mostra como os lugares perderam sua autenticidade, seu significado e que as localidades tornaram-se indistinguíveis uma da outra. Uma detalhada descrição da perda de sentido dos lugares feita Rehman-Sutter pode ser encontrada em GRÜN, M. Hermenêutica, Biorregionalismo e Educação Ambiental. In: SAUVÉ, Lucie, ORELLANA, Isabel & SATO, Michele. Sujects Choisis em Éducation Relative à L’Environnement: D’une Amérique à L’autre. Textos Escogidos en Educación Ambiental: de una América a otra. Textos Escolhidos em Educação Ambiental: e uma América à outra. Montreal: Les Publications ERE-UQAM, 2002.

Desde a publicação, em 1979, de a Filosofia e o Espelho da Natureza de Richard Rorty, tornou-se interessante especular como seria a natureza se vista além do olhar exclusivo das ciências naturais. Segundo Rorty (1988), as ciências naturais se tornaram independentes da filosofia e podem agora se auto-fundamentar. Um dos objetivos desse texto é exatamente fazer um exercício filosófico através do qual nós possamos ver ou imaginar o que seria uma Educação Ambiental sem o espelho da natureza, sem as ciências naturais como fundamento epistemológico do nosso agir.

Neste caso estaríamos assistindo uma passagem da epistemologia para a Filosofia Hermenêutica. Rorty (1998), diz referindo-se ao livro Verdade e Método

“Ali, Gadamer torna claro que a hermenêutica não é um ‘método para alcançar a verdade’, que caiba na imagem clássica de homem. Basicamente, o fenômeno hermenêutico não é de todo um problema de método. Em vez disso, o autor pergunta, de um modo geral, quais as conclusões que se podem extrair do fato de termos de praticar hermenêutica – do ‘fenômeno hermenêutico’ como um fato acerca das pessoas que a tradição epistemológica tentou pôr de lado” (p.277-278).

	O método explicativo das ciências naturais nos deu uma imagem homogênea da Natureza. Grün (2005) observa que

“O programa newtoniano é celebrado e recebido socialmente como o portador de uma visão de mundo. Prigogine e Stangers (1991) chegam a comparar Newton a um novo Moisés a quem as tábuas da lei teriam sido reveladas. ‘Poetas, arquitetos, escultores e outros artistas concorrem a projetos de monumentos. Toda uma nação se congrega para comemorar o acontecimento de um homem que descobria a linguagem que a natureza fala’ (p.19). A possibilidade de uma descrição matemática da natureza encanta o mundo europeu. Desaguliers (apud Prigogine e Stangers) canta em versos seu fascínio e diz: 
‘A natureza oprimida se submete ao seu espírito penetrante. 
E lhe mostra com prazer todos os seus meandros secretos
Contra a matemática ela não se pode defender
e cede à dedução experimental’” (p.41).

	Para os propósitos desse texto considero útil saber de que natureza estamos falando. Para tanto, me utilizarei da distinção que Evernden (1992) faz entre natureza com “n” minúsculo e Natureza com “N” maiúsculo.  Evernden (1992) propõe que nós devemos ser muito cautelosos ao examinar o conceito de natureza. Ele defende a adoção de certas convenções para falar da natureza como uma grande massa amorfa de outridade que encobre o planeta, e para falar da natureza se referindo especificamente ao sistema ou modelo de Natureza que surgiu no Ocidente nos últimos séculos. A conceitualização de Evernden (1992) é uma convenção lingüística e é extremamente útil para nossos propósitos. Quando eu estiver me referindo a Natureza como sistema ou modelo, estarei me referindo especificamente como definida pela ciência moderna de Descartes, Galileu e Newton, cuja principal ferramenta de explicação foi a matemática. É importante observar aqui que Gadamer rejeita a idéia da matemática como linguagem. Para os propósitos desse texto vou utilizar a convenção de Evernden me referindo à natureza com “n” minúsculo precisamente com o objetivo de salientar a importância da linguagem para uma compreensão não objetificada da natureza.
		
Utilizando-me basicamente do pensamento Gadameriano, este texto propõe a formulação de um modelo interpretativo dentro do qual uma estrutura especulativa possa emergir, permitindo então a natureza vir à linguagem. Para Gadamer (1995) tal processo nos relembra a dialética Grega. Na dialética Grega, o conhecimento de alguma coisa não resultava de uma atividade metódica da consciência, mas sim de algo que a coisa mesma fez para o pensamento sofrer. Gadamer (1995) escreve: 

“Nós podemos ver agora que esta atividade da coisa consigo mesma no vir à tona da linguagem do significado, aponta para a estrutura universal nomeadamente para a natureza básica de tudo através do qual a compreensão pode ser dirigida. Ser que pode ser compreendido é linguagem” (p.474). 

A hermenêutica projeta então suas capacidades de volta a uma realização ontológica do que é interpretado. É possível então, falar de uma linguagem da natureza, uma linguagem da Arte, etc, desde que seja interpretado é ele/ela mesma linguagem. A natureza se torna então inteligível. Mais importante ainda é que tal posição contrasta fortemente com as conseqüências da ciência moderna. Como Gadamer observa 

“as ciências modernas não vêem a natureza como um todo inteligível, mas como um processo que não tem nada a ver com os seres humanos, um processo no qual a pesquisa científica lança uma limitada, mas confiável luz, tornando então possível controlar a natureza. Assim, a mente humana, procurando certeza e proteção encontra o conhecimento científico contra a ‘incompreensibilidade da vida’, esta temível instância” (1995, p.475).

Em hermenêutica é perfeitamente legítimo falar de um livro da natureza, uma vez que tudo que pode ser compreendido é de fato linguagem (Gadamer, 1995). Isso não quer dizer que um segundo ser emerge quando alguma coisa vem à tona na linguagem, mas sim propor que aquilo que apresenta a si mesmo como uma coisa pertence ao seu próprio ser. “Seu próprio ser físico existe apenas para desaparecer naquilo que é dito. Igualmente que aquilo que vêm à tona na linguagem não é alguma coisa que é pré-dada antes da linguagem, mas sim que a palavra dá sua própria determinabilidade” (Gadamer, 1995, p.475). Quase a mesma coisa pode ser dita sobre a interpretação de um trabalho de arte. O ser de um trabalho de arte não é um ser-em-si-mesmo que difere de sua reprodução ou da contingência de sua aparência. O significado de um evento, texto, ou mesmo da natureza, não é um objeto que exista por si mesmo, porque existe sempre um mediador, um intérprete entre o passado e o presente. A função da hermenêutica consiste, portanto, na tematização dessa tensão. Nossa relação com o mundo é, devido a sua própria natureza, verbal de um ponto de vista hermenêutico da linguagem como médium da experiência humana. Cada ser em si mesmo é uma mera abstração. A interpretação da natureza pode ainda ser melhor compreendida com referência a um certo número de analogias relativas a experiência interpretativa da Arte e da História. Os procedimentos objetificadores das ciências naturais procuram conhecer sem reconhecer a dimensão lingüística do conhecimento de nossa experiência, dirigindo simplesmente para a certeza, e para uma crescente dominação do ser. Chegando a esse extremo nenhuma outra forma de conhecimento é válida, contudo como foi observado antes, Gadamer (1995) argumenta que a compreensão de um trabalho de Arte requer uma postura diferente, uma na qual a dignidade da coisa seja preservada – “as coisas retém sua dignidade”. Na Parte I de Verdade e Método, Gadamer (1995) mostra que a genuína compreensão do trabalho de Arte ocorre através da libertação do modo de ser da Arte e da História do objetivismo. Os conceitos de Arte e História são formas de compreensão “que emergem do modo de compreensão universal do ser hermenêutico como forma de experiência hermenêutica” (Gadamer 1995, p.476). Esta experiência hemenêutica de uma compreensão da Arte ocorre antes da atividade da reflexão. Como Flickinger (2001) observa “trata-se aqui, sempre, de algo ou de alguém que se encontra a nossa frente e como tal dirige-se a nós e inquieta-nos, devido única e exclusivamente ao fato de ser outro que nós mesmos” (p.28). Minha proposta é que nós poderíamos tentar interpretar a natureza do mesmo modo que nós compreendemos o trabalho de Arte. “O trabalho de Arte é um convite insistente a que nos deixemos sugar para dentro do espaço de um mundo novo alheio. É o choque entre o nosso mundo de vida e a promessa desse novo mundo possível, o que nos leva à experiência de uma profunda irritação” (Flickinger, 2000, p.33). É nesse espaço que ocorre o desfazer-se de hábitos que previamente determinavam nossa postura diante da natureza.

O conceito de jogo é particularmente importante para nos ajudar a compreender a experiência hermenêutica em seu modo de ser que é o da auto-apresentação, sendo a estética completamente dependente dessa noção de apresentação. A natureza, no entanto, não será ouvida a menos que nos engajemos com ela, a menos que estejamos dispostos a escuta-la. Isso não quer dizer que a natureza perca a autonomia, caso a tenha, mas sim que a natureza, assim como o ser estético, adquire seu ser precisamente no ato da auto-apresentação. 

“Tomada como chave decifratória, a experiência hermenêutica, a ontologia do trabalho de Arte anuncia os elementos fundadores do compreender. São eles a solicitação do estranho, uma disposição de entrega ao aberto e à linguagem, esse horizonte intransponível do nosso encontro com o mundo” (Flickinger, 2000, p.44).

 O ponto, então, é que a menos que o intérprete seja interpelado pela coisa, pelo trabalho da Arte ou pela Natureza, jamais lhe será permitido compreendê-los. Este é um aspecto importante para salientar, a coisa que nós buscamos compreender não permanece estática. A compreensão da coisa é possível apenas quando envolve respeito e dignidade pelas coisas, por sua alteridade. Aquilo com o qual nós estamos familiarizados não nos encoraja tanto à indagação e é através da indagação que o sujeito emerge além dos seus próprios limites. Então, compreender é possível somente quando nós retemos o respeito pela alteridade do outro que nós buscamos conhecer. Assim, o questionamento do outro precisará de respeito pela sua diversidade. Tal processo pode ocorrer apenas quando nos engajamos em um diálogo, em uma genuína troca de experiências. 

Gadamer (1995) explica esse respeito pela outridade com referência ao jogo. O jogo é para Gadamer o modelo estrutural do diálogo. Num jogo os parceiros testam a eles mesmos. Na verdade, Gadamer sugere que para aqueles que estão realmente envolvidos no jogo a experiência é uma experiência de “auto-esquecimento”. Eles perdem a trilha do seu próprio ser, imersos como estão no jogar do jogo. Para Gadamer, isso serve como uma perfeita analogia para o ato da compreensão.

Os Gregos definiram como Kalon (as coisas bonitas) aquelas coisas cujo valor era evidente, em cujo propósito não poderia ser questionado. “Elas eram admiradas por si  mesmas (di’haouto haireton) e não como úteis para servir a algo mais” (Gadamer, 1995, p.477). Em contraste, os modernos argumentavam que a mente humana artística definia as coisas como úteis e como bonitas. Esse modo de compreensão mantém certas analogias com o conceito de explicação da Natureza da ciência moderna.


Assim, apenas nas fronteiras da construtibilidade mecânica do ser tem a ciência moderna sido relembrada do independente valor ontológico da Gestalt e, agora, introduz a idéia de Gestalt como um princípio suplementar do conhecimento na explicação da Natureza – principalmente na explanação na Natureza viva (biologia e psicologia). Isso não significa que a ciência abandona sua atitude fundamental, mas apenas que ela tenta alcançar a sua meta – a dominação do ser – de um modo mais sutil. Isso precisa ser enfatizado contra a auto-concepção da ciência natural. Ao mesmo tempo, contudo, a ciência aceita a beleza da Natureza, a beleza da arte e o prazer desinteressado que elas nos dão, mas apenas nas suas próprias fronteiras, as fronteiras alcançadas pela dominação da Natureza. Quando descrevemos o reverso da relação entre a beleza da Natureza e a beleza da Arte, nós discutimos a mudança pela qual a beleza da Natureza finalmente perdeu sua prioridade a tal ponto que é concebida, então, como um mero reflexo da mente (Gadamer, 1995, p. 480). 

	Gadamer (1995) argumenta que a Natureza (o não eu) perde a dignidade que os gregos atribuíam no mundo das coisas belas, o Cosmos, e torna-se um espelho para o conceito de Arte. Contudo, isso não significa a restauração da metafísica da Beleza, mas sim uma compreensão das implicações do mesmo conceito de Beleza para a hermenêutica. Platão explicou no Filebo que a Beleza não é simplesmente simetria, observando que a Beleza está sempre relacionada à noção de “brilho”. A Beleza tem seu modo de ser na luz. Gadamer (1995) propõe que o brilho de alguma coisa emerge quando aquilo sobre o qual a luz incide aparece. A Beleza, então, é um modo de ser da luz, do irradiar. E a luz que faz isto acontecer é a luz da palavra. A metafísica da luz serve, então, para mostrar precisamente que tipo de relação guia a hermenêutica. Então, poderíamos ver uma restauração do platonismo? A resposta é não, porque é perfeitamente possível desligar a estrutura da luz da metafísica Neo-platônica e, sem dúvida, da metafísica Cristã a qual ela originou. Já na interpretação do Gênesis de Santo Agostinho, nós encontramos elementos para compreensão de uma interpretação especulativa da linguagem na qual uma multiplicidade daquilo que ocorre no pensamento deriva unicamente da palavra. Gadamer (1995), por sua vez, acredita que a Filosofia Grega pode ser particularmente produtiva para a hemenêutica, pois a Filosofia Grega propõe que “ser é auto-apresentação e toda compreensão é um evento” (p.484). 

	Tais considerações do modo de ser radiante do Belo levam-nos à constatação de que o modo de ser do Belo tem um caráter de um evento. Isso torna possível mais uma vez justificar o primado da atividade da coisa (natureza) na experiência hermenêutica. Mais importante ainda, é que tal postura contrasta radicalmente com a metodologia moderna da consciência que busca controlar a coisa. Na experiência hermenêutica “a coisa por si só nos convida a falar de um evento, de uma atividade sua” (Gadamer, 1995, p.485). A conexão entre compreensão e Beleza é, então, bastante fácil de captar. O processo pode ser explicado dizendo que o ato de compreensão é similar ao ligar de uma luz, um processo no qual tudo que está sob análise é repentinamente magnificado. O modo que o Logos Grego pode expressar a fundamentação da experiência é inevitavelmente um modo fragmentado. Contudo, foi precisamente da tradição Platonista “que o vocabulário conceitual requerido para o pensar sobre a finitude da vida humana foi desenvolvido” (Gadamer, 1995, p. 486-487). A idéia Platonista de Beleza e a universalidade da hermenêutica estão intimamente conectadas. O modo de ser da Beleza é característica do ser em geral. Para Gadamer (1995),

 “se nós partimos do ponto de vista ontológico – i.e. auto-apresentação – como revelado por nós pela experiência hermenêutica do ser, então segue que o caráter do evento da Beleza e o caráter do evento de toda a compreensão assim como o modo de ser da Beleza provou ser característico do ser em geral, a mesma coisa pode ser dita no que diz respeito ao conceito de verdade” (p.487). 

Gadamer (1995) oferece-nos um Platão livre das ligações com a metafísica Doutrina das Formas, um Platão para quem o elemento essencial da Beleza Alethéia, significa que a Beleza revela a si mesma em seu ser e que apresenta a si mesma. Assim sendo, não importa aqui se o que apresenta a si mesmo é algo em si ou uma cópia. Como nos mostra Gadamer, “a distinção da Beleza foi o que fechou a lacuna entre a idéia e a aparência. É certamente uma idéia – i.e. pertence a uma ordem do ser que se eleva acima do fluxo das aparências como alguma coisa constante em si mesma. Mas igualmente certo é que é aquilo que aparece” (Gadamer, 1995, p.488). A beleza, então, cria e suplanta o contraste entre a coisa em si mesma e sua cópia. Eu gostaria de chamar atenção para o fato de que essa estética ambiental pode vir a ser muito útil à Educação Ambiental, uma vez que nos permite compreender a emergência da natureza na linguagem e, portanto, na Educação.

	Em suma, a auto-apresentação é o ser verdadeiro do trabalho de Arte. O conceito de jogo é essencial para o ato da compreensão. Compreensão não é então uma atividade técnica, mas uma genuína experiência na qual nos engajamos com alguma coisa assim como a natureza a qual, por sua vez, apresenta-se como verdade. Este engajamento ocorre na interpretação verbal e as palavras que trazem alguma coisa à linguagem são sempre um evento especulativo. Esta característica da compreensão reafirma a “dignidade das coisas”. O significado da coisa é então auto-expresso – não pertence nem a quem fala, nem àquilo que é falado. “Todo vir à tona à linguagem e não apenas o poético tem algo desta qualidade de auto-certificação” (Gadamer, 1995, p.489).

	Alguém que compreende alguma coisa é já sempre lançado no evento através do qual o significado afirma a si mesmo. Aquilo que nós estimamos significativo quando nós compreendemos um texto ou a natureza é o que pode seduzir-nos do mesmo modo que a Beleza nos seduz. Na verdade, o que seduz é significativo mesmo quando isso vem antes de nós, e antes de nós estarmos em uma posição de ser capazes de testar a validade deste significado “na compreensão nós somos lançados num evento de verdade e chegamos, como se fosse, muito tarde, se nós quiséssemos saber aquilo que nós gostaríamos de acreditar” (Gadamer, 1995 p.490).

	Quanto mais nós compreendemos sobre o fato de que o modo ou caminho para dignidade das coisas reside no diálogo, mais facilmente nós seremos capazes de discernir no trabalho de Gadamer elementos para uma ética da parceria com a natureza. Para Gadamer, a mais apropriada tradução para Logos é linguagem. A linguagem não tem consciência de si mesma, assim como um jogo não está consciente de que é simplesmente um jogo. A linguagem não é um instrumento ou uma ferramenta. Gadamer (1977) lista três aspectos que ele considera essenciais para compreensão da linguagem: 1) O primeiro é  o auto-esquecimento que pertence a linguagem “quanto mais a linguagem é uma operação viva, menos nós estamos conscientes do que é dito nela” (p.65). O que é expresso na linguagem constitui então o mundo comum no qual nós vivemos. Então, nós podemos dizer que o verdadeiro ser da linguagem existe naquilo que nós criamos quando ouvimos e falamos. 2) A segunda característica que é essencial a todo ser de linguagem é o fato de que a linguagem não tem um eu. A linguagem é sem-eu. Isto é de fundamental importância para a compreensão de uma ética de parceria com a natureza, pois a linguagem não pertence a um eu que objetifique. “A tal ponto, que falar não pertence a esfera do “eu”, mas a esfera do “ nós”” (Gadamer, 1977, p.65). Essa realidade espiritual da linguagem liga Eu e o Tu, pois a realidade da linguagem viva é o diálogo, o espaço e o momento onde a troca entre Eu e o Tu ocorre. Em cada diálogo no qual o espírito rege, tanto coisas boas quanto coisas ruins podem acontecer. Contudo, na medida em que o diálogo genuíno ocorre, ou seja, na medida em que os parceiros emergem transformados do diálogo, da troca entre Eu e o Tu, então a troca entre o Eu e o Tu tomou lugar, surgindo um diálogo entre Eu e o Outro.  Em Verdade e Método (1995) Gadamer define esse processo como um jogo. O jogo é um processo dinâmico que abrange os indivíduos como jogadores. Embora eles se engajem num movimento com sua própria dinâmica, eles o fazem sem estar conscientes disso. Dito de outro modo, o jogo não está consciente que é um jogo. Similarmente, quando alguém se engaja em um diálogo com Outro, seu engajamento é determinado não pela vontade individual de cada participante, mas pela lei da matéria do que está em questão, a qual retira enunciados e contra-enunciados e, no fim, joga-os um contra os outros. Aqui, mais uma vez, nós testemunhamos um exemplo de emergência da dignidade da coisa, pois o diálogo é conduzido dentro da lei da temática em questão. Mais tarde, desenvolverei este ponto com referência à parceria entre o Eu e o Outro e o modo através do qual a natureza  se torna o Outro que nos convoca. O ponto será elaborado através de uma leitura que Gadamer faz do trabalho de Martin Buber. Para o momento, é suficiente observar que quando o diálogo “termina” nós emergimos “saciados” e transformados. Após isso, o diálogo continua em outro nível, quando cada parceiro conduz uma conversação interna, com enunciados e contra-enunciados do modo que a alma é capaz de fazer. Gadamer define esse processo como o de genuína transformação e acredita que sempre que nós estivermos dispostos a ouvir, um verdadeiro diálogo vai ocorrer. Nossa postura dialógica, nossa escuta socrática da natureza emerge então de um diálogo no qual ambos são transformados. 3) A terceira característica da linguagem é a sua universalidade. O diálogo é internamente infinito. A linguagem viva é o meio dos seres humanos, o real do ser junto: “O domínio do entendimento comum do sempre realizado acordo comum é um domínio tão indispensável para a vida humana quanto o ar que respiramos” (Gadamer, 1977, p.68). 

A dignidade das coisas é tornada ainda mais clara quando Gadamer argumenta que a coisa por sua vez não é uma coisa para ser simplesmente usada, uma coisa que existe inteiramente a nossa disposição. Agora, temos que ter cuidado com a expressão ‘natureza das coisas’, quando nós a encontramos isso significa que aquilo não está disponível para o nosso uso e tem, na realidade, um ser por si próprio, o qual permite resistir a nossos esforços de usá-lo indevidamente. De fato, como podemos ver acima, a expressão “a natureza das coisas” é problemática e poderia ser substituída por “linguagem das coisas”. “Essa expressão [natureza das coisas] tem um acento polêmico. Ela expressa que de fato, em geral, nós não estamos prontos para ouvir coisas no seu próprio ser que são sujeitas ao cálculo do homem e a sua dominação da natureza através da racionalidade da ciência” (Gadamer, 1977, p.71). Em um mundo incrivelmente técnico, contudo, é difícil falar de respeito pelas coisas.

 “Mas nós podemos ainda falar de uma linguagem das coisas quando nós relembramos que coisas realmente são, nomeadamente, não um material que é usado e consumido, não uma ferramenta que é usada e colocada de lado, mas alguma coisa que ao contrário tem sua existência em si mesma e não é forçada a fazer nada, como Heidegger diz” (Gadamer, 1977, p.71). 

Gadamer acredita que é vital que nós comecemos a ouvir a linguagem das coisas e que paremos de perguntar sobre a natureza das coisas. 

	Contudo, Gadamer (1977) também observou que simplesmente apelar para a autonomia das coisas não é suficiente, pois isso poderia, com efeito, constituir um apelo à metafísica do ser-em-si-mesmo. Em outras palavras, contra o apelo da unidimensionalidade do neokantismo poderíamos estar apelando para a unidimensionalidade do ser-em-si-mesmo. A solução entre esses dois extremos reside no caminho para a linguagem. Como Gadamer (1977) pergunta: a linguagem não deveria ser chamada uma linguagem das coisas? Os Gregos viram a essência das coisas manifesta no Logos como a auto-apresentação deles mesmos. O ser existe apenas em sua imagem no Logos antes que em sua própria realidade. Isto sugere, portanto, que coisas tornam-se acessíveis em sua manifestação lingüística. Para que isso ocorra, as coisas deveriam necessariamente manifestar-se de uma forma lingüística. Bem, não é isso que acontece, pois na Metafísica Grega o ser das coisas (essência) é acessado pela mente, num esquecimento do caráter lingüístico de toda experiência do ser.

	Hoje sabemos porque Gadamer nos ensinou que a linguagem tem sua realidade onde quer que seja falada ou enunciada. O ser da linguagem, contudo, permanece não respondido. O pensamento moderno concebeu a linguagem como uma projeção do mundo da subjetividade. Contudo, a realidade da linguagem transcende toda consciência individual. “Faz uma diferença se o limite é experienciado de fora da subjetividade da vontade do caráter de significação e dominação ou, se é concebido em termos de uma ampla harmonia de seres dentro do mundo revelado pela linguagem” (Gadamer, 1977, p.81).

	Gadamer (1977) não vê essa harmonia dos seres na natureza das coisas, “mas sim na linguagem das coisas as quais podem ser ouvidas no modo no qual as coisas são trazidas e expressas na linguagem” (p.81).
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