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https://sociedade-de-etica-ambiental.webnode.pt
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TVERGASTEIN
Cabana de Arne Naess

https://www.youtube.com/watch?v=llvnEaLUOac

Quando eu tinha dez anos, foi a experiência 
mais espontânea de Hallingskarvet, como 
um ser semelhante a Deus

(Arne Naess, 1995)



“Chegámos junto da velha loba a tempo de observar 
um altivo fogo verde a morrer nos olhos dela. 
Compreendi nesse momento, e nunca mais deixei de o 
saber, que havia algo de novo para mim naqueles olhos 
– algo que apenas ela e a montanha conheciam. Nesse 
tempo […] pensava […] que o desaparecimento total 
dos lobos seria o paraíso dos caçadores. Mas depois de 
ter visto aquele fogo verde a extinguir-se, senti que 
nem o[a] lobo[a] nem a montanha concordavam com 
essa maneira de ver” (Leopold, 2008, p.130)



Ecologia

Ativismo (Sócio)Ambiental

Ciência Ecológica



Partilha com a Religião

Não é

Inefável, mas pode ser…



Espiritualidade QUALIDADES
Ausência de ego
Altruísmo
Compaixão
Empatia
Humildade
Amor
Gratidão
Silêncio
Paz e preenchimento interior
Vacuidade
Atenção plena
Paradoxalidade
Alquimia
Conexão
Não Violência

PRÁTICAS
Meditação/Mindfulness
Oração/Mantra/Som/Dança
Misticismo
Ética Cósmica Prática
Raja Yoga
Comunhão com a Natureza

“Os valores expressivistas pós-materialistas tendem a rejeitar pelo menos alguns 
dos valores de dominação de riqueza, poder e status em favor de valores mais 
orientados para a espiritualidade, tempo para amizade e família, amor pela 
natureza, prática de autorreflexão e busca de significado interior. Procuram uma 
economia baseada no consumo local, biológico, autossuficiente, limitado, 
sustentável, em que atuam os valores da humildade, da conexão, da compaixão 
por toda a vida e da autoconsciência” (Gottlieb, 2013).



CRISE  ECOLÓGICA  (AMBIENTAL)



PROMOTORES DA CRISE ECOLÓGICA (AMBIENTAL)



“The Report also tells us that it is not too late to make a
difference, but only if we start now at every level from
local to global,” he said. “Through ‘transformative
change’, nature can still be conserved, restored and
used sustainably – this is also key to meeting most other
global goals. By transformative change, we mean a
fundamental, system-wide reorganization across
technological, economic and social factors, including
paradigms, goals and values.”

IPBES. (2019). Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’
Species Extinction Rates ‘Accelerating’. Bonn.

MUDANÇA TRANSFORMADORA

CRISE  ECOLÓGICA  (AMBIENTAL)



PERCEÇÃO DA CRISE ECOLÓGICA
EMERGÊNCIA DA ÉTICA AMBIENTAL

“Christianity is the most anthropocentric religion the 
world has seen. 
(…) 
Christianity, in absolute contrast to ancient paganism 
and Asia's religions (except, perhaps, Zoroastrianism), 
not only established a dualism of man and nature but 
also insisted that it is God's will that man exploit 
nature for his proper ends”
_________

“The emergence in widespread practice of the 
Baconian creed that scientific knowledge means 
technological power over nature can scarcely be 
dated before about 1850”

(White Jr., 1967, pp. 1203-1207).



CARTESIANISMO
BACONIANISMO

REDUCIONISMO

MATERIALISMO

TECNOCIÊNCIA
TECNOCAPITALISMO



E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes 
do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre 
toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a 
terra (Genesis, Cap. 1, Versículo 26); 
Deus abençoou-os: “Frutificai, e multiplicai-vos, enchei a 
terra e submetei-a (Genesis, Cap. 1, Versículo 28). 

domínio - radhah
~ abad - zelar, proteger, cuidar 

submissão - habhah

Adam - homem
Adamah – filho ou filha da terra 

Homem - Húmus
Húmos - terra
Humanidade – seres da terra

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; e cuide dos peixes do mar, das aves dos 
céus, do gado, e de toda a terra, e de todo o réptil que se mova 
sobre a terra (Adaptado de Genesis, Cap. 1, Versículo 26); 
Deus abençoou-os: “Frutificai, e multiplicai-vos, enchei a terra 
e zelai por ela (Adaptado do Genesis, Cap. 1, Versículo 28). 

Stewardship

Harmonia Rosales, recriação da obra de Miguel Ângelo



SÃO FRANCISCO DE ASSIS
“o maior revolucionário espiritual da história ocidental” (White Jr, 1967)

Cântico das Criaturas

Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção.
A ti só, Altíssimo, se hão-de prestar e nenhum homem é digno de te nomear.
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu senhor 
irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia.
E ele é belo e radiante, com grande esplendor: de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas: no céu as acendeste, claras, e 
preciosas, e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e nuvens, e sereno, e todo o 
tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil, e humilde, e preciosa e casta.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e 
jucundo e robusto e forte.
Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa, e 
produz variados frutos, com flores coloridas, e verduras.
Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam 
enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão 
coroados.
Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, à qual nenhum homem 
vivente pode escapar.
Ai daqueles que morrem em pecado mortal! Bem-aventurados aqueles que cumpriram 
tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal.
Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade



Consciência Ecológica

"Quando a concepção do espírito humano é
entendida como o modo de consciência na
qual o indivíduo tem uma sensação de
pertinência, de conectividade com o
cosmos como um todo, torna-se claro que a
percepção ecológica é espiritual na sua
essência mais profunda. Não é, pois, de se
surpreender o fato de que a nova visão
emergente da realidade baseada na
percepção ecológica profunda é consistente
com a chamada filosofia perene das
tradições espirituais, quer falemos a
respeito da espiritualidade dos místicos
cristãos, da dos budistas, ou da filosofia e
cosmologia subjacentes às tradições nativas

norte-americanas."
(Fritjof Capra, A Teia da Vida)

Consciência 
Ecológica

Consciência Espiritual

Consciência Ecológica

=



Ciência Holística

Do livro Animate 
Earth: Science, 
Intuition and Gaia 
- A New Scientific 
Story
de Stephan Harding, 
Professor de Holistic 
Science 
no Schumacher 
College



Teoria de Gaia
«Para mim, a revelação pessoal de Gaia veio de
repente - como um flash de iluminação. Eu estava
numa pequena sala no último andar de um
prédio do Laboratório de Propulsão a Jato em
Pasadena, Califórnia. Era outono de 1965. . . e eu
estava a conversar com uma colega, Diane
Hitchcock, sobre um artigo que estávamos a
preparar. . . . Foi naquele momento que um
pensamento incrível me ocorreu. A atmosfera da
Terra era uma mistura extraordinária e instável de
gases, mas eu sabia que sua composição era
constante por longos períodos de tempo. Será
que a vida na Terra não apenas fez a atmosfera,
mas também a regulou - mantendo uma
composição constante e num nível favorável aos
organismos?»

James LovelocK, 1991,

pp. 21-22
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(…) a vida está dobrada na totalidade e que, mesmo quando não
se manifesta, de alguma maneira se acha "implícita" naquilo
que geralmente chamamos de uma situação na qual não há
vida. (…) A matéria inanimada deve então ser vista como uma
subtotalidade relativamente autónoma, na qual, pelo menos até
onde o sabemos agora, a vida não se manifesta de maneira
significativa. Isto é, a matéria inanimada é uma abstração
secundária, derivada e particular do holomovimento (…) que é
"vida implícita" é o fundamento tanto da "vida explícita" como
da "matéria inanimada", e é esse fundamento que é primário,
existente por si mesmo e universal. Assim, não fragmentamos a
vida e a matéria inanimada, nem tentamos reduzir
completamente aquela a um mero produto desta.

(Bohm 1980, p. 247)

Teoria da Ordem Implícita
David 
Bohm

Potencial Infinito

Ciência Holística

«Cada "partícula" possui um campo que se estende através do 
espaço e se funde com os campos de outras partículas.» (Bohm, 
Wholness and the Implicate Order, p. 12)

https://youtu.be/C9H9x_xj2co


Ciência Holística



21

Wood Wide Web
Senciência e Sociedade

Floresta Autóctone
Biodiversidade
Comunicação
Comunidades
Família
Amizade
Proteção
Assistência
Cuidado
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Espírito da Floresta
Unidade da Vida

Suzanne Simard
Sobre as críticas dos
Pares com uma visão
Cartesiana…

2. Ecologia



“A ciência não é só compatível com a espiritualidade, mas também é uma profunda fonte
de espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar na imensidão de anos-luz e no
transcorrer das eras, quando compreendemos a complexidade, a beleza e a sutileza da
vida, então o sentimento sublime, misto de júbilo e humildade, é certamente espiritual.
Como também são espirituais as nossas emoções diante da grande arte, música ou
literatura, ou de atos de coragem altruísta exemplar como os de Mahatma Gandhi ou
Martin Luther King” (Sagan, 1996, p. 43).



Ética Ambiental



Ética da Reverência pela Vida

Albert Schweitzer
“O homem não será realmente ético, senão quando
cumprir com a obrigação de ajudar toda a vida à
qual possa acudir, e se envergonhar de causar dano a
qualquer criatura viva. Não perguntará então por que
razão esta ou aquela vida merecerá a sua simpatia,
como sendo valiosa, nem tampouco lhe interessará
saber se, e a que ponto, ela é capaz de sentir. A vida
para ele é em si sagrada. Ele não arrancará folhas de
árvores; não cortará flores e tem cuidado em não
pisar nenhum bicho. Nas noites de Verão, ao
trabalhar à luz da lâmpada, prefere manter as janelas
fechadas e respirar um ar viciado, do que ver inseto
após inseto cair na mesa com as asas chamuscadas.
Quando após a chuva caminha pela estrada e vê a
minhoca que se perdeu, lembra-se que ela poderá
secar ao sol, se não tiver tempo para encontrar terra
e esconder-se, e retira-a da pedra mortífera para a
erva. Quando passa por um inseto que caiu numa
poça, trata de estender-lhe uma folha ou um pau a
fim de o salvar” (Schweitzer, 1923 p. 41)



• Ética da Terra
• Ecofeminismo
• Ética Integral
• Ecologia Profunda
• Ecologia Espiritual

o Igualdade Biocêntrica
o Holismo
o Valor Intrínseco – Natureza e 

Entidades Não-Humanos
o Direitos da Natureza
o Ciência, Filosofia, Conhecimento

tradicional, Prática de vida
o Simplicidade Voluntária e 

Decrescimento
o Teia da Vida

Vestige Figures by Rob Mulholland

ECOCENTRISMO



Ética da Terra
Pensar como uma Montanha

"Uma coisa está certa se preservar a integridade, estabilidade e beleza da
comunidade biótica. Está errada se não o fizer“ (Aldo Leopold, in Pensar como
uma Montanha, 2008, p. 206)

https://www.slideshare.net/jorgemoreira54966/pensar-como-uma-montanha


ECOFEMINISMO



ECOLOGIA INTEGRAL



ECOLOGIA
ESPIRITUAL

Texto de Rodapé de Exemplo 30

Ecologia
Profunda

4. Ecosofia

"Existe uma intuição básica na Ecologia Profunda segundo a qual não 
temos o direito de destruir os outros seres vivos sem razão suficiente. 
Outra norma é que, ao alcançar a maturidade, os seres humanos terão a 
experiência da alegria e do sofrimento quando outras formas de vida têm 
a experiência da alegria e do sofrimento. Não só nos sentiremos tristes 
quando o nosso irmão, ou um cão, ou um gato, se sentem tristes, mas 
sentiremos dor quando seres vivos, incluindo paisagens, são destruídos."

- Arne Naess, in Ecologia Profunda - dar prioridade à Natureza na nossa 
vida, pag. 96



Ecosofia

"A Ecologia Profunda está enraizada
numa percepção da realidade que vai
além do quadro científico, para uma
consciência intuitiva da unidade de toda
a vida, a interdependência de suas
múltiplas manifestações e dos seus
ciclos de mudança e transformação.
Quando o conceito do espírito humano
é compreendido neste sentido, seu
modo de consciência em que o
indivíduo se sente conectado ao
cosmos como um todo, torna-se claro
que a consciência ecológica é
verdadeiramente espiritual. Na verdade,
a ideia do indivíduo estar ligado ao
cosmos é expressa na raiz latina do
palavra religião, religare (ligar
fortemente), assim como da palavra
sânscrita yoga, que significa união"

Fritjof Capra (Fox, 1995)



Texto de Rodapé de Exemplo 32

Ecologia Espiritual
Origem 
contemporânea

(Nhat Hanh, epub Vaughan-Lee, 2016, pag. 293)

O que precisamos para sair da
actual crise ecológica/climática?

"(...) não é algo de novo aquilo
de que precisamos, mas antes de
voltar a despertar qualquer coisa
de muito antigo, de voltar a
despertar a nossa compreensão
da sabedoria da Terra. No
sentido mais amplo, precisamos
de aceitar o convite à dança - a
dança da unidade entre os seres
humanos, as plantas, os animais
e a Terra. Precisamos de cultivar
uma consciência ecológica. E
acreditamos também que a saída
da nossa perigosa situação
actual talvez seja mais simples do
que muita gente imagina."

- Bill Deval & George Sessions, in
Ecologia Profunda - dar
prioridade à Natureza na nossa vida,
(2004)



ECOLOGIA
ESPIRITUAL

33



ECOLOGIA
ESPIRITUAL
Perceção mais real
Preenchimento interior
Alteração comportamento 
e atitudes
Evolução como individuo
Evolução da sociedade

(Einstein epub Sullivan, 1972, p. 22)



ALGUNS CONCEITOS

Entre-Ser

Unidade da Vida

Teia da Vida / Redes

Anima Mundi

Animismo

Ressonância

Natureza Selvagem
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Thich Nhat Hanh
Entre-Ser (Interser)

“Se fores um poeta, verás claramente que há uma
nuvem a flutuar nesta folha de papel. Sem uma
nuvem, não haverá chuva; sem chuva, as árvores não
podem crescer; e sem árvores, não podemos fazer
papel. A nuvem é essencial para a existência do papel
(…) Assim, podemos dizer que a nuvem e o papel
entre-são. (…) “Ser” é entre-ser. Não consegues ser
unicamente tu, sozinho. Tens que entre-ser com todas
as outras coisas. Esta folha de papel existe, porque
tudo o resto existe” (Nhat Hanh, 1988, pp. 3–5).

CONCEITOS



UNIDADE DA VIDA

"A inteligência que em mim pensa faz também
florescer os campos e cantar a ave. A vida que corre
nas veias da criança não é estranha à seiva que faz
crescer as árvores (...).
Já não me apercebo a mim mesmo senão como
uma expressão particular entre outras deste Todo
que é Uno e então, na interconexão vivida de todas
as coisas, conheço a imensidade e o repouso“
(Leloup, J. Y. (2000). O corpo e seus Símbolos,
Petrópolis: Vozes).

CONCEITOS



TEIA DA VIDA

Os três níveis da Teia da Vida de Capra:

O primeiro centra-se na vida e faz alusão a redes dentro de redes

– “Todos os sistemas vivos são redes de componentes menores, e

a teia da vida como um todo é uma estrutura de várias camadas

de sistemas vivos acolhidos dentro de outros sistemas vivos”

(Capra, 1996b, p. 204). O segundo nível incorpora elementos não

vida na teia, mas que se relacionam com esta – “Uma

característica chave de Gaia é o complexo entrelaçamento de

sistemas vivos e não vivos dentro de uma única teia” (Capra,

1996b, pp. 209–210). O último nível abrange toda a estrutura

natural e seus fenómenos – “O universo material é visto como

uma rede dinâmica de eventos inter-relacionados. Nenhuma das

propriedades específicas desta rede é fundamental; todas

decorrem das propriedades das outras partes” (Capra, 1996b, p.

39). Neste sentido, a teia da vida confunde-se com a própria

Natureza – uma rede ecocentrada. Capra não deixa dúvidas

quando diz que “A natureza é vista como uma rede

interconectada de relacionamentos” (Capra, 1996b, p. 40).

CONCEITOS

More than 850 species witnessed at residency in Saratoga, WY. Photo Credit: Richelle Gribble

“O homem não teceu a teia da vida, é um 
mero fio dessa teia. Aquilo que fizer à teia, 
fá-lo-á a si próprio” (Atribuída ao Chefe 
Seattle, 1855 apud Gore, 1993, p. 268).



Social networks

Redes / Relações

“Estamos todos conectados;
Aos outros, biologicamente
À Terra, quimicamente;
Ao resto do universo,
atomicamente”.
(Neil deGrasse Tyson)



Llewellyn Vaughan-Lee
Anima Mundi

“E assim como somos um corpo físico com alma, o mundo
também é um corpo físico com alma, e essa alma é sua
essência espiritual. E, até onde posso entender, a menos
que estabeleças um relacionamento com a alma da
criação, com a anima mundi, está apenas a arranhar a
superfície da vida.
(…)
Quer o chames de Grande Espírito, é o mesmo - é este
princípio divino vivo dentro da criação. E estou
completamente convencido de que não podemos resolver
os problemas do mundo, os problemas ecológicos por
exemplo, sem invocar esta luz, esta magia, esta sabedoria,
este conhecimento; esta presença dentro da Natureza”.
(Vaughan-Lee,
https://workingwithoneness.org/articles/invoking-the-
world-soul-2/)

CONCEITOS

https://workingwithoneness.org/articles/invoking-the-world-soul-2/


ANIMISMO CONCEITOS
«O animismo é o 'Grande Passo'
para a nossa cultura - adquirir o
entendimento, o sentido de que
os elementos do mundo não-
humano são animados de
alguma forma e têm uma
natureza espiritual: rochas, rios,
solo, sem mencionar todas as
outras entidades para-além-do-
humano (que incluem não
apenas plantas e organismos
vivos, mas também os
chamados "espíritos" na
linguagem antiga)» (Jack Hunter,
2019)



RESSONÂNCIA

• Ressonância mórfica
• Ressonância sociológica
• Ressonância ecológica
• Ressonância quântica CONCEITOS

“A ressonância é uma espécie de relação com o mundo, formada por af←fect e
e→motion, interesse intrínseco e autoeficácia percebida, na qual o sujeito e o mundo são
mutuamente afetados e transformados.
A ressonância não é um eco, mas uma relação responsiva, exigindo que ambos os lados
falem com as suas próprias vozes.
As relações ressonantes requerem que tanto o sujeito quanto o mundo sejam
suficientemente “fechados” ou autoconsistentes para que cada um fale com sua própria
voz, ao mesmo tempo que permanecem abertos o suficiente para serem afetados ou
alcançados um pelo outro. (Hartmut Rosa, Resonance)



NATUREZA SELVAGEM "Para sermos verdadeiramente livres, temos de aceitar as condições
fundamentais tal como são - dolorosas, impermanentes, abertas,
imperfeitas - e de nos mostrarmos depois gratos pela impermanência
e liberdade que elas nos concedem. Pois num universo invariável não
haveria liberdade. Com essa liberdade, melhoramos a habitação,
educamos crianças, expulsamos tiranos. O mundo é Natureza e, a
longo prazo, inevitavelmente selvagem, porque o selvagem, enquanto
processo e essência da Natureza, é também uma imposição de
impermanência.“ (Gary Snyder, A Prática da Natureza Selvagem)

“Na Natureza selvagem está a salvação do mundo”   (Leopold, 2008)



The Work That Reconnects

“Reconhecimento de que a consciência auto-reflexiva é uma função da tomada
de decisões. Quaisquer que sejam as limitações da nossa vida, ainda somos
livres para escolher qual a versão da realidade – ou da história sobre o nosso
mundo – valorizamos e queremos servir. Podemos escolher em nos alinharmos
com os negócios do costume, o desdobramento dos sistemas vivos ou a criação
de uma sociedade que sustenta a vida.” (Joanna Macy)

4. EcosofiaECOSOFIA PRÁTICA



“A Terra, nosso lar, está viva com uma 
comunidade de vida única” (The Earth Charter 
Initiative, 2000, Preâmbulo). 

PRÁTICA

https://cartadaterrainternacional.org/

https://cartadaterrainternacional.org/


https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=298827100953483&external_log_id=1dfd16d8-ee03-4e06-833d-
cbb10d9a0f04&q=satish%20kumar%20novo%20paradigma

Um novo paradigma

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=298827100953483&external_log_id=1dfd16d8-ee03-4e06-833d-cbb10d9a0f04&q=satish%20kumar%20novo%20paradigma


https://gregorycolbert.com/ashes-and-snow-film/

PRÁTICA

https://gregorycolbert.com/ashes-and-snow-film/
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