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V  
(...)  

se Deus é as flores e as árvores 
E os montes e sol e o luar, 

Então acredito nele, 
Então acredito nele a toda a hora, 

E a minha vida é toda uma oração e uma missa, 
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. 

 
Mas se Deus é as árvores e as flores 

E os montes e o luar e o sol, 
Para que lhe chamo eu Deus? 

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar; 
Porque, se ele se fez, para eu o ver, 

Sol e luar e flores e árvores e montes, 
Se ele me aparece como sendo árvores e montes 

E luar e sol e flores, 
É que ele quer que eu o conheça 

Como árvores e montes e flores e luar e sol. 
(...) 

 
Fernando Pessoa  

O guardador de rebanhos  



 

 

  

 

 
RESUMO 

 
 
Diante da crise ecológica que a humanidade enfrenta e das inúmeras ações 

que visam auxiliar no desenvolvimento sustentável e que não fornecem subsídios 

efetivos para uma transformação da relação humana com o meio em que vivemos, 

esta pesquisa pretende mostrar que devemos questionar o modelo de formação 

cultural vigente e a adequação metafísica à qual ele está fundado. Neste processo 

colocamos no ápice da questão ambiental a visão de mundo e os mitos que fundam 

nossa sociedade ocidental, para a partir deles compreender os interesses que 

distanciaram o ser humano do mundo que o cerca. Gerando uma perspectiva de 

dualidade na relação com o sagrado que encara a natureza como fornecedora de 

recursos para o desenvolvimento da sociedade humana, que ao mesmo tempo 

entende o habitar a Terra como uma passagem para uma eternidade que deverá vir 

em outro plano. Esta visão tem implicações graves que fundamentam um agir 

incoerente com a vida e com a desejada sustentabilidade. Fazemos então um 

aprofundamento na área da filosofia ambiental trazendo o pensamento do holandês 

Bento de Espinosa para rediscutir a questão ecológica, reposicionando o homem na 

natureza e instaurando a imanência como virtude racional que conduzirá a ações 

ecológicas efetivas. É a partir desta análise que concluímos que a perspectiva 

monista possui inerentemente a sua concepção uma maior convergência com a 

ecologia, necessitando ser mais pesquisada e refletida. 

 

Palavras-chave: Sociedade. Natureza. Espinosa. Ecologia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Given the ecological crisis facing humanity and the many actions that are 

intended to assist in the sustainable development and do not provide effective 

support to a transformation of the human relationship with the environment in which 

we live, this research intended to show that we must question the prevailing model of 

cultural formation adequacy and metaphysics to which it is founded. In this process 

we put environmental issues at the apex of the worldview and myths that underlie our 

western society, from them to understand the interests that distanced humans from 

the world around him. Generating a perspective of duality in relation with the sacred 

that regards nature as a provider of resources for the development of human society, 

at the same time understands inhabit the Earth as a gateway to eternity that will 

come on another plane. This view has serious implications that underlie an 

incoherent act with life and with the desired sustainability. We intend to further 

research in the area of environmental philosophy bringing the thought of the 

dutchman Benedict Spinoza to revisit the ecological question, repositioning the man 

in nature and establishing immanence as rational virtue that lead to effective 

ecological actions. 

 

Key-words: Society. Nature. Espinosa. Ecology.  
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corolários( E,III,20, cor.1), os escólios (E IV, 9 schol.), os lemas (E,II, 4 lem.), os 
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INTRODUÇÃO 
 

A complexidade da crise ambiental configura a exigência de um 

aprofundamento teórico sobre a relação sociedade/natureza.  Este aparente binômio 

continua no alvo das análises e discussões da área ambiental, pois com a crescente 

destruição do planeta torna-se crucial encontrar um melhor entendimento da ação 

humana frente ao ambiente com o qual estamos em interação contínua. Para 

abordar esta relação iremos adentrar num campo teórico ainda pouco estudado 

dentro do arcabouço existente das pesquisas ambientais, pois partimos da premissa 

de que se quisermos compreender os fundamentos da atual crise que a humanidade 

enfrenta, temos que nos aventurar por novos caminhos. Como a formação social do 

Ocidente tem especificidades próprias no que orienta a relação com o meio 

ambiente esta pesquisa investigou os fundamentos histórico-culturais da cosmologia 

ocidental predominante nessa parte do mundo. 

Esta mudança de perspectiva da análise ambiental se faz necessária já 

que usualmente encontramos uma ênfase nos programas e projetos de cunho 

prático. É evidente que estes temas possuem a sua importância devida, mas por 

outro lado nosso entendimento da crise carece de mais pesquisas e referenciais 

teóricos que sirvam de base estrutural para novas ações, já que percebemos a 

repetição de atitudes que efetivamente não tem gerado mudanças em longo prazo. 

Como sugere Gonçalves (2011) se não superarmos o pragmatismo, a preocupação 

com a produtividade, com indicadores [amorfos] e a busca por soluções imediatas 

para nossos problemas ambientais estaremos reproduzindo a mesma postura 

prisioneira do mundo o qual questionamos. 

Desta forma, esta pesquisa procura contribuir para o entendimento do 

problema em si aprofundando o arcabouço teórico, pois não lançaremos mão de 

novas tecnologias ou alternativas mitigadoras de toda problemática da crise e que já 

são bem conhecidas através das pesquisas de cunho prático. Ao invés disso, 

fizemos um caminho pouco explorado e suscitamos a partir dele, outra perspectiva 

na compreensão da relação sociedade/natureza apresentando uma contribuição que 

foi silenciada ou não priorizada na nossa história cultural.  

Devemos ou deveríamos considerar que a cosmovisão predominante, na 

qual nos situamos enquanto Ocidente está pautada na escolha histórica de minorias 
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eclesiásticas num período que teve início na idade média, do século V ao XV, com a 

queda do império romano e a disseminação da visão judaico-cristã pelo Ocidente. 

Esse período foi intensamente marcado pela escolástica que instituiu nas 

universidades europeias uma tentativa de conciliar a fé cristã com o pensamento 

racional, e pode ser entendida como  
concepción y valoración teórica y práctica de la vida terrenal, con 

todo su contenido y relaciones, como un primer grado y una 

preparación para el más allá, la convicción profundamente cristiana 

de que la Humanidad tiene un fin sobrenatural y supraterreno. Este 

fin supraterreno se presenta en esta vida mortal al entendimiento 

humano en la forma de las verdades sobrenaturales que el espíritu 

conoce por medio de la fe. (…). La filosofía de la Escolástica es 

preferentemente una filosofía del ser, brotada del convencimiento de 

que el espíritu humano puede, a través de las apariencias, penetrar 

en el ser y esencia de las cosas y elevarse hasta Dios, el Ser 

absoluto, como primer principio y un último fin de la creación 

(GRABMANN, 1928, p.21-22)1. 

Assim, tem-se uma restrição às pesquisas e ao entendimento da posição 

ocupada pela sociedade humana no âmbito da Natureza, adotando uma vertente 

que abole quaisquer pensamentos anteriores e divergentes, ignorando, por exemplo, 

as concepções dos pensadores pré-socráticos. Neste período histórico a verdade 

era apenas atingida por meio da revelação, da fé, limitada ao pensamento religioso 

dogmático.  A importância deste fato histórico que define a visão de mundo ocidental 

é clara, principalmente quando queremos compreender a posição da humanidade na 

sua relação com a Natureza, ou seja, com o universo.  

Perceber que este processo definiu os contornos para a atual visão de 

mundo ocidental na qual estamos inseridos, é entender que estamos convivendo 

com uma cosmovisão construída em dado período histórico, ou seja, que temos 

como fundamento cultural a concepção judaico-cristã do universo. A interpretação 
                                            
1 “concepção e avaliação teórica e prática da vida terrena, com todo o seu conteúdo e 

relacionamentos, como um primeiro grau e uma preparação para a vida após a morte, a crença 
profundamente cristã de que a humanidade tem uma extremidade e sublime sobrenatural. Esta 
ordem sobrenatural apresentado nesta vida mortal para a compreensão humana na forma de 
verdades sobrenaturais conhecidas pelo espírito através  da fé. (...) A filosofia da Escolástica é 
preferencialmente uma filosofia do ser, brotou a partir da crença de que o espírito humano pode, por 
meio de aparições penetrar o ser e a essência das coisas e elevar-se até Deus, o Ser absoluto, como 
o primeiro princípio e a finalidade de criação”. Tradução da autora. 
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dos fenômenos naturais pode ser realizada através de explicações metafísicas, 

especialmente de versões mais disseminadas como a mitologia e principalmente 

pela religião, decorrendo daí todo arcabouço sociopolítico que rege a vida cotidiana 

e a relação com o ambiente (SCHELER,1986). 

Diante disso, tendo como pano de fundo a crise ecológica que evolui de 

maneira progressiva, iremos inicialmente, aprofundar o entendimento da base 

mitológica ocidental revisitando nossos mitos fundadores e procurando dentro deles 

a visão de mundo que fornece subsídios para o agir da humanidade para com o 

meio ambiente, derivando deste entendimento uma análise da relação 

sociedade/natureza.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Vivemos e concebemos a existência de acordo com nossa cultura de 

origem, portanto, ao nascer sob condições pré-estabelecidas, somos condicionados 

pela transmissão do aprendizado no exercício das nossas ações, compondo dessa 

forma uma gama de aspirações coletivas que nos fazem nos reconhecer enquanto 

indivíduos pertencentes a uma mesma condição grupal. 

Sendo o processo construção cultural fundado a partir de mitos de origem 

que tem o papel de orientar as ações grupais e dar sentido a existência, o que 

defendemos nesta pesquisa é que para qualquer transformação social efetiva 

devemos a priori, entender e transformar os mitos fundadores que constituem a 

cultura. Imbuídos na cosmovisão ocidental judaico-cristã e tendo como foco central a 

relação sociedade/natureza, estabelecemos dois problemas principais da pesquisa: 

qual a posição do ser humano dentro da Natureza? e qual ou quais são as 

implicações ecológicas da definição desta posição a partir das diferentes 

concepções de mundo?  

Elegemos como eixo prioritário para o desdobramento da discussão, o 

pensamento do filósofo holandês Bento de Espinosa, de onde parte os referenciais 

para a descrição de um agir coerente com a vida de caráter ecológico. A sua obra foi 

durante um certo tempo desconsiderada. A sua recepção ocorreu aos poucos a 

partir do século XIX com a controvérsia do panteísmo até a atualidade quando volta 

a ser redescoberta com forte conotação social e política. Uma leitura ecológica do 

pensamento de Espinosa a partir do contexto presente de crise vem sendo feita nas 
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últimas décadas, especialmente através dos trabalhos de Eccy de Jonge, Rubio 

Espinosa, Maria Luisa Ribeiro Ferreira e D´Abreu que exploramos nesta discussão.  

A partir das considerações anteriores e dos problemas principais acima 

levantados, podemos formular o problema específico que esta pesquisa procurou 

responder, em diálogo com o pensador holandês, do seguinte modo: Em que 

medida o conceito de Natureza de Espinosa desaliena a relação sociedade/natureza 

e contribui para uma crítica ecológica mais efetiva? 

Diante desta problematização elencamos os objetivos específicos a 

seguir: 

• Inserir elementos ontológicos na discussão ecológica; 

• Contribuir para a desalienação do ser humano da Natureza; 

• Aprofundar as investigações na área de ética e filosofia ambiental; 

• Ampliar as bases teórico-referenciais para os estudos em políticas e 

educação ambiental; 

 

METODOLOGIA 

Esta dissertação foi concebida dentro de um enfoque teórico, e o método 

de análise utilizado foi a hermenêutica, concebida como a arte de interpretar, sendo 

um conceito de origem grega derivado da palavra hermeneuein, que tem como 

sentido interpretar ou explicar partes do texto em questão, extraindo-se elementos 

que confluam para uma compreensão fidedigna do sentido do texto. Acrescendo-se 

a isso investigações profundas sobre os elementos que participam do processo 

hermenêutico como o autor, o texto e o leitor. Aprimorada por Hans-Georg Gadamer, 

a hermenêutica tem seu sentido ampliado para o entendimento do outro, como uma 

escuta reciproca a partir de onde provém o entendimento, enfatizando o formas 

provisórias de compreensão que residem na finitude humana. Ele aponta com isso 

que o método objetivo cerne da ciência moderna não considera o diálogo como 

construção do conhecimento, e sim a repetição sem esforços do próprio método, 

desconsiderando o interlocutor, com isso 
o propósito inicial de Gadamer é justificar a experiência de verdade 

das ciências humanas (...) partindo da concepção “participativa” do 

entendimento. (...) A reconquista do problema hermenêutico 

começará, portanto, por uma vigorosa reabilitação da concepção 
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humanista (...). O traço característico do humanismo é que ele não 

visa inicialmente produzir resultados objetiváveis e mensuráveis, 

como no caso das ciências metódicas da natureza. Ele espera, 

especialmente, contribuir para a formação (Bildung) e para a 

educação dos indivíduos desenvolvendo sua capacidade de julgar. 

[para Gadamer a imposição] do conhecimento metódico 

independente do intérprete (...) tende a nos tornar cegos a outros 

modos de saber (GRONDIN, 2012, p. 64-65).  

É na hermenêutica que encontramos uma voz para expressar a metodologia 

desta pesquisa, que forma assim um conjunto uníssono que deve ser compreendido 

em suas partes. O método hermenêutico foi utilizado no texto e na medida em que 

dialogamos com os autores estivemos interpretando, confrontando, argumentando e 

construindo nossas conclusões. 

Espinosa no livro Tratado Teológico Político-TTP, capítulo VII, apresenta 

uma hermenêutica que pode ser aplicada eficazmente ao livro sagrado cristão de 

onde ele constrói sua análise. Os pontos principais do método de interpretação 

elaborado nesta obra foram listados por Maria Luísa Ribeiro Ferreira, sob a forma de 

cinco vias de leitura, são elas: 
a. via naturalista, que implica uma igualdade de tratamento entre a 

Natureza e os livros sagrados, considerando ambos como escrita 

divina e selecionando dos últimos aquilo que poderá interessar; b. via 

histórico-contextual, que exige uma atenção às circunstâncias em 

que os acontecimentos ocorreram e ao modo como os diferentes 

livros foram selecionados para integrar o corpus canônico; c. via 

psicológica, que atende à personalidade, formação intelectual e 

costumes dos diferentes autores; d. via filológica, pela qual devemos 

ter em conta o universo linguístico dos judeus, analisando as 

expressões e termos utilizados; e. via comparativa, que nos permite 

detectar incongruências entre os diferentes textos, levando-nos a 

interpretar alguns deles de um modo metafórico (FERREIRA, 2012). 

Destas orientações de leitura apresentadas nos detivemos com maior 

empenho na via histórico-contextual, que nos serviu como norteador nas análises 

realizadas, como afirma Espinosa 
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para interpretar a Escritura é necessário adquirir dela um 

conhecimento histórico e, uma vez de posse desse conhecimento, 

quer dizer, de dados e princípios certos, pode-se concluir, por via de 

consequência, o pensamento dos autores da Escritura. De modo que 

cada um poderá avançar sem riscos de erro e poderá fazer uma ideia 

do que ultrapassa nossa compreensão com tanta segurança quanto 

o que nos é conhecido pela Luz Natural (TTP, cap. VII). 

A interpretação segundo a luz natural, diferencia por dedução ou 

conclusão as “coisas obscuras daquelas que são conhecidas ou dadas como 

conhecidas” (TTP, cap.XII). Marilena Chauí acrescenta que para formular um 

método precisamos conhecer suas causas, e  
a busca dessa causalidade revela, então, que a origem do método é 

a própria inteligência reflexiva. Em outras palavras é no 

conhecimento do poder ou da capacidade intelectual de pensar que 

se encontra a causa do método. A reflexão faz com que o intelecto 

se perceba como inteligência, isto é, como ato de pensamento que 

possui internamente a potência para o verdadeiro, potência não 

devendo ser entendida em termos aristotélicos, ou seja, como 

virtualidade, mas em termos espinosanos, ou seja, como força atual. 

Assim, curiosamente o conhecimento pela gênese faz com que em 

lugar do trabalho intelectual depender do método, este é que 

dependerá das operações da inteligência. (...) O método não é como 

supusera Descartes, um conjunto de “regras certas e fáceis” para 

pensar. O método nada mais é do que o próprio trabalho intelectual, 

a atividade ordenada da própria inteligência. (...) A inteligência 

demonstrará a Ética, é a potência interna da alma para pensar. 

(CHAUÍ, 2001, p.41-42). 

Neste sentido, como fonte de pesquisa primária foram utilizados os textos 

do filósofo Baruch de Espinosa especialmente a Ética, principal obra do autor, 

extraindo do texto os elementos centrais que permitam a recolocação do problema 

da relação entre sociedade e Natureza. Inseridos nesta perspectiva, extraímos como 

categoria de análise o conceito de Natureza em Espinosa, que traz em si um 

contraponto central para a análise crítica da visão de mundo ocidental. Com isso, 

adentramos com maior profundidade na relação humanidade/ambiente, ou, já se 
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utilizando do seu vocabulário, na relação entre as partes que compõem a totalidade 

natural. 

 

ESTRUTURAÇÃO 

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo foi 

feito um resgate da importância da mitologia como elemento de perpetuação da 

cosmovisão dominante, adentrando nos mitos fundadores e ressaltando a 

historicidade contida nas ações sociais atuantes na contemporaneidade. 

Procuramos trazer ao contexto a construção da cultura ocidental a partir da 

metafísica judaico-cristã que conduz para uma sobrenaturalidade humana no 

planeta ao estabelecer uma dicotomia entre a matéria e o espírito. Essa 

transcendência do divino/espiritual é encontrada nos mitos bíblicos e foi detalhada à 

luz da relação sociedade/natureza. Com este capítulo, tivemos como foco elaborar 

uma discussão que procurou responder às seguintes questões: qual visão de mundo 

que sustenta nossa sociedade ocidental? É esta visão de mundo unificadora, 

imanente, natural ou ela traz em si uma separação do divino da natureza sendo 

sobrenaturalista, dualista? Quais as consequências sociais, políticas e ambientais 

desta metafísica?  

No segundo capítulo, apresentamos o pensamento espinosano tendo 

como foco de análise seu pensamento metafísico do qual procuramos extrair as 

características de uma relação imanente, unitária integrada com a totalidade. 

Elucidamos aqui, o conceito de Natureza e sua relação com as partes que o 

compõe, procurando demonstrar o lugar do ser humano como parte da totalidade, 

fomentando a discussão da relação ocidental que opõe sociedade e Natureza. 

Sendo esta separação uma característica que vigora no Ocidente, entendemos que 

esta é apenas, uma perspectiva dominante, porém não é a única e que Espinosa na 

sua concepção, apresenta outra forma de pensamento mais convergente com a 

necessidade de superação da crise ecológica. Analisamos assim, as consequências 

da adoção desta cosmovisão para a existência humana e para a mudança política 

que desejamos instaurar através da ecologia, uma mudança que traz no seu cerne o 

aumento da potência de agir.  

No terceiro capítulo, fizemos uma análise do pensamento ecológico e das 

suas bases teórico-conceituais que servem de sustento para execução de 
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programas e políticas ambientais. Observamos a carência de profundidade teórica e 

de consonância terminológica que ao serem executadas de maneira sistemática 

acabam por incitar de modo subliminar a dicotomia entre sociedade e Natureza. 

Desta forma, expomos elementos que explicitam a terminologia utilizada à luz da 

filosofia e a importância da clareza dos termos para suscitar uma mudança na 

perspectiva educativa. Como conclusão, questionamos diante do pensamento 

espinosano, como exercer a ecologia de forma coerente com a razão, e esboçando, 

então, as primeiras linhas de uma ecologia imanentista que reconhece nas partes a 

presença da totalidade e a necessidade do cuidado como atitude racional para a 

sobrevivência humana.  

Decorrendo daí a virtuosidade na construção de um modelo político que 

fomente capacidade de exercer políticas que garantam o cuidado com a casa [oikos] 

numa perspectiva humanista, isenta dos laços antropomorfos da ecologia profunda. 

Procuramos expor uma análise a partir da posição humana na Natureza, 

confrontando conceitos como o antropocentrismo, biocentrismo e antropomorfismo e 

verificando nestes termos a mesma base metafísica que corrobora para a separação 

da sociedade da Natureza e institui uma oposição entre elas, verificamos como 

exemplo o caso da deep ecology.  
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1 - CULTURA E METAFÍSICA 
 

1.1 Metafísica e o mito fundante da cultura 
 

A construção cultural da humanidade envolve aspectos simbólicos da 

existência que tem a finalidade de expressar características comuns e sejam 

colaboradores na manutenção de um estado de identificação mútuo entre os 

indivíduos de uma mesma sociedade. A abrangência histórica do termo “cultura” e 

de seu significado, é muito diversificada, nesta pesquisa vamos nos ater ao sentido 

antropológico restrito a visão cultural dominante no Ocidente na contemporaneidade. 

Não deixando, contudo, de discutir as bases históricas desta construção social. 

No sentido antropológico a cultura tem um papel agregador que orienta 

atitudes nas relações entre as pessoas colaborando na distinção de grupos sociais, 

através da identificação de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, 

valores e costumes.  

Edward Tylor, antropólogo britânico, sintetizou no século XIX através do 

termo culture dois conceitos utilizados no século anterior, o de Kultur de origem 

germânica que era utilizado para remeter a todas as realizações espirituais de uma 

comunidade, e o de civilization de origem francesa, que abrangia as realizações 

materiais de um povo. Foi a partir da junção de ambos os termos que ele elaborou a 

seguinte definição inicial de cultura, que continua preponderando nos dias de hoje: 
Cultura ou civilização, tomado no seu sentido etnográfico amplo, é 

todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, 

costumes e quaisquer capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro de uma sociedade (TYLOR, 1871, p.01) 

A partir da formulação desenvolvida por Tylor, o conceito foi adquirindo 

várias designações como também observamos em Barrio (2007), na qual a definição 

de cultura se dá como uma realidade organizada, sistemática, porém abstrata, que 

se utiliza de uma herança simbólica para transmitir seus padrões, significados ou 

modelos de uma geração a outra.  

Vale ressaltar, como encontramos em Camara Cascudo, a ampliação desta 

conceituação com a valorização do seu estado funcional local, já que para ele 
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a mais importante conquista intelectual do século XX, no plano 

positivo e generalizador da mentalidade científica, foi a valorização 

das culturas, defendendo-as dos desníveis da apreciação unitária, 

mostrando que as mais rudimentares e obscuras talvez fossem 

portadoras de soluções de muito maior coerência funcional que as 

outras, de esplendor e notoriedade. Talvez ou bem possivelmente o 

selvagem vivesse mais tranquilo, acomodado e normal no seu 

mundo, obtendo os recursos de uma economia racional e compatível 

com as energias aquisitivas e necessidades imediatas que o cidadão 

da imensa cidade, com a estalante aparelhagem que a eletricidade 

lhe fornece para diminuir-lhe a colaboração pessoal (CASCUDO, 

1983, p.41-42).  

Voltamos a Barrio onde encontramos uma concepção mais genérica e que é 

a mais comumente aceita entre os antropólogos que estudam o fenômeno da 

cultura, na qual esta seria então “um sistema integrado de padrões de conduta 

aprendidos e transmitidos de uma geração a outra, característicos de um grupo 

humano ou sociedade” (BARRIO, 2007, p.28).  

Como observamos, a existência de uma cultura se dá na medida em que há 

uma identificação entre indivíduos marcada por símbolos e significações 

compartilhados por todos e perpetuados pelas gerações futuras, de uma forma 

dinâmica, e criativa como ressalta Camara Cascudo “compreende o patrimônio 

tradicional de normas, doutrinas, hábitos, acúmulo do material herdado e acrescido 

pelas aportações inventivas de cada geração” (CASCUDO,1983, p.41). 

Compreendendo a importância da cultura como conceito chave, que obteve 

ao longo dos séculos XVIII, XIX e no início do século XX seu direcionamento 

simbólico, envolvendo questões históricas vinculadas ao desenvolvimento da 

indústria, democracia, artes, e classe, aos quais ela está profundamente associada, 

Raymond Williams (2011) propõe a que a ideia de cultura abarque duas posições: o 

pessoal e o social 
a ideia de cultura seria mais simples se ela tivesse sido uma reação 

apenas ao industrialismo, mas ela foi também, bastante claramente, 

uma reação aos novos desenvolvimentos políticos e sociais, à 

democracia. (...) há também a formação dos significados de cultura, 

uma referência evidente de volta a uma área de experiência pessoal 
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e aparentemente privada que veio a afetar notavelmente o 

significado e a prática da arte. (...) pela afirmação crescente de todo 

um modo de vida, não apenas como uma escala de integridade, mas 

como uma maneira de interpretar toda nossa experiência comum (...) 

(WILLIAMS, 2011, p.20). 

Para um entendimento próprio do termo é importante perceber que ele está 

sempre vinculado a uma ideia de processo e não como uma conclusão, o que dá a 

dinâmica pertencente à ideia, já que a cultura é um fenômeno humano. 

O pertencimento a uma cultura gera no indivíduo a capacidade de aumentar 

seu ânimo através do reconhecimento grupal, onde se observa a relevância de 

elementos afetivos comumente aceitos como o modo de vida social, as 

representações e a metafísica. Esta última, é parte estrutural de uma cultura é de 

fundamental importância para a aderência grupal, já que desde tempos remotos 

observa-se que a meditação sobre a existência ocupa lugar central na identificação 

social. Partiremos desta premissa de que a metafísica é essencial dentro do seio 

cultural, e que comporta a origem das narrativas que tentam facilitar o entendimento 

do humano a partir das diversas cosmovisões. 

De acordo com Heidegger, a metafísica se ocupa das questões 

fundamentais fincada no cerne do conceito como determinante da existência, 

segundo ele “é uma interrogação na qual nos inserimos de modo questionador na 

totalidade e perguntamos de uma tal maneira que (...) somos colocados em questão” 

(2011, p.11). Dessa forma, tem seu sentido voltado para uma compreensão 

ontológica da realidade “o pensamento metafísico é o pensamento que se 

movimenta no cerne do conceito nesse duplo sentido: indo até a totalidade e 

transpassando conceptivamente a existência” (2011, p.12). 

A reflexão existencial permite delinear no campo religioso a ética, a política e 

a vida social, que perpassam gerações como crenças, hábitos e costumes. É 

através desses elementos comuns que podemos pensar a história, pois é esta 

repetição das significações no tempo que ocasiona um entendimento de como agir 

na vida social, já que se é determinado pela cultura vigente como salienta Camara 

Cascudo “a mentalidade humana é determinada em grande parte pelo ambiente 

cultural” (1983, p.525).  
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Dilthey (2010) corrobora esta conceituação ao propor que, a força cultural se 

explicita quando nossa ação pressupõe a compreensão de outras pessoas, 

consequentemente uma grande parte da felicidade humana procede da empatia com 

estados de ânimo de outros. Decorre daí que a consciência histórica presente no 

individuo fornece a ele a possibilidade sentir dentro de si todo o passado da 

humanidade, o que lhe proporciona um aumento de felicidade. Havendo 

consequentemente, a propagação dos fenômenos culturais e sua ampliação com a 

inclusão de novos panoramas. 

O ser humano, enquanto uma das várias outras espécies animais, possui 

sua especificidade – a capacidade de aprender através do uso de símbolos. A partir 

daí concebe-se as diversas formas de comportamento humano, elaboradas através 

de um discurso significativo, de onde se comunica a experiência vivida. A interação 

com o ambiente produtora da experiência simbólica é rica de significados e sentidos, 

compartilhados em cada uma das culturas específicas. Esta capacidade de fornecer 

significado às demais coisas é uma peculiaridade humana, pois como observamos 

em Leslie White “homem e cultura são inseparáveis. Por definição, não há cultura 

sem homem nem homem sem cultura” (2009, p.23). White elabora seu conceito de 

cultura como 
a classe das coisas e eventos que dependem da simbologização2, 

que são produtos da simbologização, considerada em um contexto 

extrassomático. (...) como e por que o costume se originou e se 

relaciona com os outros costumes (2009, p. 23-24). 

Para delinear o conceito de cultura é marcante sua qualidade de conteúdo 

transmitido que remete ao processo de aquisição, o que a distancia e a diferencia 

dos determinantes inatos, transmitidos por variantes biológicas de herança genética. 

Esta distinção entre qualidades inatas - biológicas e adquiridas - culturais abre, 

muitas vezes, caminhos para uma interpretação que opõe o cultural e o natural. 

Porém esta diferenciação entre inato/adquirido não é equivalente, nem dá 

                                            
2 Leslie White criou este neologismo para melhor elucidar, segundo ele, o processo de 

apropriação cultural, sendo definido como “capacidade de originar, definir e atribuir significados de 
forma livre e arbitraria, a coisas e acontecimentos no mundo externo, bem como de compreender 
estes significados” (2009, p.09). Entendemos a atribuição de significados como exclusiva da espécie 
humana, assim como a atribuição de significações que vão compor as narrativas mitológicas. 
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sustentação necessariamente à oposição entre cultura e natureza3. Este ponto é 

central para a compreensão da perspectiva monista exposta nesta dissertação.  

De fato, há um grande debate atual sobre a relação cultura/natureza, no qual 

se configura duas posições principais: a) na primeira, prepondera a concepção da 

cultura como elemento externo à natureza, que se sobrepõe a esta, configurando 

uma dicotomia; b) na segunda, a cultura está presente na natureza, sendo parte 

desta como um constituinte natural. A importância de reconhecer estas posições no 

âmbito de uma discussão política tem implicações ecológicas graves.  

Um dos propósitos centrais deste trabalho foi desenvolver e defender esta 

segunda posição, pois é a compreensão da cultura como parte da natureza, ou seja, 

a afirmação de que há uma união entre essas esferas que permite a elaboração de 

um discurso mais ecologicamente fundamentado. Já que ao rejeitar a dicotomia 

entre natureza e cultura, eliminamos a interpretação, por vezes metafísica, que retira 

a humanidade da Natureza, atribuindo a esta, uma sobrenaturalidade, privilégio ou 

independência radical. Afirmar a humanidade como um elemento natural é afirmar 

que se precisa encontrar dentro desta naturalidade uma cultura que a sustente e 

suporte sua vida. 

Eagleton (2003) afirma que cultura é um dos conceitos mais complexos da 

nossa língua, e perde espaço para o mais complexo de todos que é o conceito de 

Natureza,  
no entanto, embora esteja atualmente em moda considerar a 

natureza como um derivado da cultura, o conceito de cultura é 

etimologicamente falando, é um conceito derivado do de natureza. 

Um de seus significados originais é “lavoura” ou “cultivo agrícola”, o 

cultivo que cresce naturalmente. (...) Nossa palavra para a mais 

nobres das atividades humanas, assim, é derivada de trabalho e 

agricultura, colheita e cultivo (EAGLETON, 2003, p.09-10). 

Observa-se ainda, como diz Eagleton (2003, p.10), que tendo sua raiz latina 

a palavra colere, que também procede do latim cultus, ou seja, do termo religioso 

“culto”, a ideia de cultura vigora adquirindo “um sentido desvanecente de divindade e 

                                            
3 Neste sentido a palavra natureza refere-se a concepção ampla de meio ambiente, por isso 

está grafada em letra minúscula. Quando nos referir-mos neste trabalho à Natureza enquanto 
Unidade, Cosmo ou totalidade, virá grafada com letra maiúscula.  
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transcendência”. Assim como os agrupamentos humanos, o conceito de cultura vai 

ao longo do tempo, adquirindo outras derivações como mostra Marilena Chauí, 
inicialmente, era o cultivo e o cuidado com a terra, donde agricultura, 

com as crianças, donde puericultura, e com os deuses e o sagrado, 

donde culto. Como cultivo, a cultura era concebida como uma ação 

que conduz a plena realização das potencialidades de alguma coisa 

ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de 

benefícios. No correr da história do ocidente, esse sentido foi-se 

perdendo até que, no século XVIII, com a Filosofia da Ilustração, a 

palavra cultura ressurge, mas como sinônimo de um outro conceito, 

torna-se sinônimo de civilização. Sabemos que civilização deriva-se 

da ideia de vida civil, portanto, de vida política e de regime político. 

Com o Iluminismo,a cultura e o padrão ou o critério que mede o grau 

de civilização de uma sociedade. Assim, a cultura passa a ser 

encarada como um conjunto de práticas (...) (CHAUÍ, 2008 p.55).  

Contudo, com esta evolução conceitual, observamos que é no século XIX 

que a demarcação das coisas da cultura e das coisas da natureza ganha maior 

espaço através da distinção entre cultura e história. De onde vem a ideia da cultura 

como “ruptura da adesão imediata a natureza”, legitimando uma separação em 

termos ontológicos, que configura a humanidade um posto diferenciado na Natureza. 

De acordo com a autora, 
a dimensão humana da cultura é um movimento de transcendência 

que põe a existência como o poder para ultrapassar uma situação 

dada graças a uma ação dirigida aquilo que está ausente (ibidem, 

p.56). 

A cultura pressupõe a capacidade de atribuir significado as coisas, inclusive 

simbolizando elementos ausentes. Esta criatividade na produção de valores 

simbólicos é positiva. Ainda assim, surge dela um problema que é o da vinculação 

do possível às ideias abstratas. Existindo o risco de se esquecer que são símbolos 

produzidos em determinada época, e os elegerem como dogmas que persistem em 

dado momento como fatores culturais, tornando uma cultura específica como o 

fundamento de todas as outras gerando uma hegemonia cultural e metafísica, já que 

ao herdar elementos da autoridade religiosa, se cria meios para uma sobreposição 

do ser humano frente à Natureza. 
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Uma dessas derivações é a disseminação ocidental do mito judaico-cristão 

que é analisado mais adiante neste capítulo, de onde enxergamos a raiz da crise 

ecológica que vivenciamos. 

Diante disso, um traço característico dos sistemas culturais é a tentativa de 

explicação da origem do universo (cosmogonia), e da origem do ser humano neste 

universo. Este questionamento existencial faz parte da constituição racional do homo 

sapiens, e encontra nas narrativas mitológicas o modelo linguístico ideal que melhor 

o expressa. Esta elucidação da origem do mundo e de si, fundamenta e integra a 

visão de mundo característica de cada cultura suportando sua metafísica, sendo sua 

estrutura básica e alicerce agregador.  

Como vimos até aqui, precisamos de uma visão de mundo na medida em 

que nos tornamos conscientes, e observamos a totalidade, bem como também 

somos seres sociais que precisam de um sentido compartilhado. Essa necessidade 

se dá pela estrutura constitutiva da nossa natureza humana, dada a complexidade 

da unidade psicofísica.  

Do ponto de vista da nossa interação social nos relacionamos com os 

demais e formulamos nossas ideias pela força da linguagem, delineando o ethos 

cultural de um povo, construímos e modificamos nosso ambiente. Tal como afirma 

Geertz,  
na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se 

intelectualmente razoável porque demonstra representar um tipo de 

vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a visão de 

mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se 

emocionalmente convincente por ser apresentada como uma 

imagem de um estado de coisas verdadeiro, especialmente bem-

arrumado para acomodar tal tipo de vida (2008, p.67). 

Quando ao se tornar conscientes e observar a totalidade, a questão 

existencial é posta no foco da psique, derivando-se em explicações metafísicas. 

Dessa forma os problemas fundamentais da existência quem sou eu; de onde vim; 

para onde vou, ocupam lugar central no eixo de cada sistema cultural, como afirma 

Scheler  
o homem não tem a opção de formar ou deixar de formar uma ideia 

metafísica, e um sentimento metafísico, isto é, uma ideia que sirva de 



 

27 

 

fundamento ao próprio homem e ao mundo (...) tem sempre a 

necessidade de uma tal ideia e de tal sentimento - conscientemente 

ou inconscientemente, por aquisição própria ou por hereditariedade 

(SCHELER,1986, p.09). 

A esta necessidade de formar uma ideia metafísica entrelaça-se a 

necessidade de perpetuar tal ideia. As narrativas mitológicas assumem este espaço 

na construção cultural compondo uma comunicação imagética entre o ser humano e 

o cosmos se firmando como fundamento da cosmovisão de uma cultura. 

Com a fixação do homem na terra, a necessidade de explicação e o 

entendimento dos fenômenos naturais ganhou maior importância visto que há maior 

dependência da terra como meio de sustento do coletivo, não estando mais o 

homem em seu estado nômade, no qual a extração dos recursos necessários à 

sobrevivência eram imediatos, dispersos no ambiente.  

Segundo Gusdorf (1980), ao se fixar e empreender a técnica como mediador 

na relação com o meio, o ser humano, distanciou-se do mundo natural, pois poderia 

intervir a seu favor reorganizando “as coisas da natureza” como lhe fosse mais 

adequado. Este distanciamento do natural foi entendido por ele, como perda da 

integridade de si, dando origem  
a uma insegurança ontológica4, geradora de angustias como se a 

vida mesma do homem correspondesse a uma transgressão da 

ordem natural (GUSDORF,1980, p.24). 

A partir desta desnaturalização do humano, há uma distinção entre o 

imaginário e o real. Abrindo caminhos para uma cisão, rompimento da humanidade 

com a Natureza. Como observamos na metafísica judaico-cristã. No ser humano, 

sobreposto ao mundo natural5, inicia-se a construção imagética como forma 

linguística que responde aos problemas fundamentais pois como argumenta 

Gusdorf,  

                                            
4 A ontologia pode ser definida como filosofia primeira, pois busca dar sentido à existência 

do ser no mundo. Gusdorf emprega o termo insegurança ontológica como falta de clareza em relação 
à origem da existência, já que segundo ele, ao se distanciar do mundo natural, o ser humano, perde 
seu sentido dentro da infinitude cósmica, se empenhando então a buscar para si um lugar à parte do 
mundo natural, uma alienação que trouxe inúmeras consequências. 

5 Observamos aqui a apresentação de uma perspectiva metafísica - dualista, 
sobrenaturalista- que precisa ser entendida não como uma regra, mas como uma convenção, escolha 
ou imposição social. 
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o habitat humano assume forma mental [ideias]. A consciência mítica 

permite a constituição de um envolvimento protetor no seio do qual 

encontra o homem seu lugar no universo. Esta significação vital do 

mito, seguro de vida, conjuração da angústia e da morte, explica a 

sua viva coloração afetiva (ibidem, p. 25). 

As formas culturais que se pautam numa metafísica dualista significam 

através dos seus mitos os componentes naturais e a relação com um divino 

sobrenatural, dessa forma, atendem à sua maneira, a necessidade humana de 

encontrar uma satisfação com a existência. Neste caso, suprir a condição de ser 

destacado do mundo, fornecendo o sentido de pertencimento ao todo, se torna uma 

das funções das narrativas mitológicas, que, além de explicar os fenômenos que 

impactam na produção agrícola, melhorando a compreensão da sua periodicidade, 

ritmo e intensidade, assumem caráter ontológico. 

Dessa forma, afirmamos que, neste ponto, Gusdorf não entende o ser 

destacado do mundo, nem a desconexão com o natural, como processos 

constituintes de uma significação social específica de determinadas formas culturais. 

Pelo contrário, com a afirmação de ser destacado do mundo ele generaliza uma 

postura metafísica que traz consequências éticas marcantes, e a assume como a 

única. Geertz (1989) acentua que no contexto da análise de universais culturais, o 

pesquisador deve se vestir como etnógrafo, entendendo que ele próprio está 

também inserido nos padrões da sua cultura específica, dessa forma, Gusdorf não 

percebeu que essa desconexão apenas estava presente nas formas culturais por ele 

estudadas e que não corresponde a todos fenômenos culturais. Formulando assim 

uma afirmação do mito de maneira unidirecional na tentativa de responder a esta 

separação. 

Entretanto, para Leslie White, este processo de análise das formas culturais 

é entendido não como um padrão cultural universal, mas como o que ele chamou de 

o processo de criação da simbologização, do qual decorrem várias formas de 

“pensar, sentir e agir”, afirmando que  
uma coisa é apenas o que é. É muito difícil que as pessoas 

entendam isso. Um ato é um ato. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa 

é apenas o que é. Mas o significado de uma coisa, a importância de 
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uma coisa para a ciência e para nós não depende só de suas 

propriedades intrínsecas, mas do contexto de análise (2009, p.55). 

Diante disso, tem-se que a metafísica também deve ser contextualizada para 

que se possa entender a simbologização atribuída aos seus elementos em dado 

período histórico. O que se pode questionar é a hegemonia na manutenção de 

perspectivas que separam a humanidade do seu contexto, observando que há 

decorrências negativas deste fato, dentre elas a crise ecológica. Neste sentido, e 

admitindo o encontro com a existência através das narrativas mitológicas na qual 

percebe-se a base, fundamento ou raiz de toda metafísica, o que se pode fazer “é 

formar uma ideia boa e racional do absoluto, ou uma ideia má e irracional” 

(SCHELER, 1986, p.09). 

A perspectiva metafísica é sedimentada no mito que sustenta cada cultura, 

estando ligada ao primeiro conhecimento que o homem adquire de si mesmo e do 

mundo. Neste sentido, por ser adquirido denota-se a impressão cultural, ou seja, é 

fruto de um significado, de um contexto, de uma época. Porém, ao ser narrada em 

forma de mito que explica a origem, tem-se uma perpetuação da perspectiva como 

transmissão da própria verdade6.  

Gusdorf corrobora esta afirmação quando diz que o mito é o “protótipo da 

ação (...), agir de maneira primitiva é voltar a executar o ato original” (1980, p.40). 

Elaborando uma liturgia da repetição, como forma de apreensão da verdade 

originária, o que perpetua diversos estados de encontro com o sagrado. Sendo estes 

dicotômicos ou em unidade. É a partir de um mito que agimos, que nos encontramos 

no seio da existência, esta significação original é o que orienta a ação social. 

A palavra “mito” tem origem no grego mythós, que significa narrativa ou 

relato imaginário de feitos lendários, construídos para interpretar o mundo. O mito é 

um tipo de narrativa que fornece base para sustentar uma posição existencial e a 

plena afirmação da veracidade desta, dentro de uma cultura. Mircea Eliade 

considera como definição mais apropriada do mito, por abarcar mais amplamente as 

variáveis identificadas nas culturas por ele pesquisadas, a seguinte 

                                            
6 Dentro do centro de cada cultura o mito não é entendido como possibilidade de narrativa, 

mas como a própria verdade. Não há como observar outros mitos em outras culturas a não ser como 
histórias fictícias, já que se está dentro de um contexto cultural determinado, a não ser que 
rompamos com a metafísica dominante. Neste ponto pode-se falar de mudança de paradigma. 



 

30 

 

o mito conta uma história sagrada; ele relata de acontecimento 

ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. (...) 

narra como graças as façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 

realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou 

apenas um fragmento uma ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, uma instituição. É sempre portanto a 

narrativa de uma “criação” (ELIADE, 2013, p.11). 

Os mitos geram um arcabouço estrutural que orienta e promove satisfação 

nas pessoas quanto aos questionamentos da sua existência, ou das coisas do 

cotidiano, tendo uma função também de guiar os diversos grupos pelos caminhos 

determinados por estas mesmas narrativas. Já que como elemento estruturador 

entre a totalidade e a humanidade, fornece um acolhimento do humano diante da 

infinitude da existência. 

Para Eliade (2013) o mito assume uma função vívida no seio da mente 

humana, ele é sentido e vivenciado antes de ser narrado e transmitido, é uma forma 

espontânea de ser no mundo. Porém, assim como em Gusdorf, encontramos 

presente a ideia da existência humana como fruto de uma desconexão com o 

mundo, utilizando as narrativas sempre no sentido de apreender a realidade e a 

transfigurar, moldando-a na intenção de se unir a ela. 

Como observamos, o ser destacado do mundo e a desconexão com o 

natural estão presentes na maior parte das narrativas cosmogênicas encontradas 

em literatura. O que é visto como ruptura ou separação é apenas uma forma de 

relação, uma perspectiva. Encontra-se bastante em literatura, esta forma de ser, 

como se ela fosse a única forma de expressão do mito, como vimos nas elucidações 

de Gusdorf e Eliade. 

As narrativas mitológicas atingem assim o patamar estruturante dos modelos 

culturais, a pedra fundamental na qual se baseiam as diversas ações humanas, 

cumprindo sua função de ser o modelo exemplar de todas as atividades como 

concluiu Eliade (2013). A partir deste contato com a história originária (sagrado), nas 

suas inúmeras narrativas, se estabelecem os padrões e paradigmas que norteiam as 

ações culturais no Ocidente, fundamentando a unidade de cada cultura peculiar, 

fornecendo um caminho comum para os membros do grupo.  
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Percebe-se a partir daí a formação da significação da relação entre cultura e 

Natureza nos seus primórdios, sendo construída em dado momento histórico, e 

perpetuada sob a forma mitológica, onde não há espaço para inserção de novos 

elementos, dado seu caráter sagrado, há apenas uma repetição da narrativa tal qual 

foi contada no início. Com este recurso linguístico se permite intemporalidade dos 

acontecimentos fornecendo-lhes um valor extraordinário que procura aproximar 

sempre ao momento da origem. 

Por isso a forma de contar a narrativa deve ser o mais próximo possível do 

real, sendo utilizado o elemento de linguagem de mais fácil acesso como, por 

exemplo, o antropomorfismo, na tentativa de dialogar igualitariamente com o meio, 

posto nas suas condições. Sendo esta uma necessidade de algumas etnias de 

buscar segurança, acolhimento e “comunicação” com a totalidade.  

Temos então que, a antropomorfização, o animismo e o totemismo são 

formas de compreensão da experiência de ser no mundo, que participam como 

elementos linguísticos em determinadas culturas, conferindo aos fenômenos um 

sentido humano e encontrando nas narrativas mitológicas seu meio de expressão, 

criação e construção da realidade, pois segundo Max Muller  
“a mitologia (...) é inevitável, é uma necessidade inerente à 

linguagem, se reconhecemos nesta a forma externa do pensamento: 

a mitologia é, em suma, a obscura sombra que a linguagem projeta 

sobre o pensamento, e que não desaparecerá (...) atualmente não 

reparamos nela, porque vivemos à sua própria sombra 

(MULLER,1876 apud CASSIRER, 2011, p.19). 

E se a maior parte dos mitos cosmogênicos narram uma separação do ser 

humano para com o sagrado – pois se interpretava as forças da natureza (raios, 

tempestades, secas, inundações, etc.) como tentativa de comunicação dos deuses – 

este processo deve ser compreendido no âmbito dos povos originários, que como 

não conheciam as causas dos fenômenos, os explicavam atribuindo-lhes 

características humanas, o que facilitava o entendimento, já que 
qualquer processo de enformação espiritual implica a mesma 

distorção violenta, o mesmo abandono da essência da realidade 

objetiva e das realidades imediatas da vivência. Isso porque nenhum 

processo de origem chega a captar a própria realidade, tendo que 
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para representá-la (...) recorrer ao signo, ao símbolo. E todo signo 

esconde em si o estigma da mediação (CASSIRER, 2011, p.21). 

Diante disso, se admitimos um mito que permite a cooperação com a 

totalidade, estamos agindo em sustentabilidade, mas se perpetuamos um mito que 

diverge e propõe o homem como centro do mundo, único merecedor de comunicar 

para com o divino, há uma predominância das partes e consequentemente, uma 

competição antropocêntrica contra as outras partes. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a importância ecológica do estudo sobre 

o aspecto metafísico contido nas narrativas mitológicas que sustentam a 

multiplicidade cultural ocidental, é de extrema importância.  Parte da intenção deste 

trabalho consiste em evidenciar o quanto pode ser ganho através da incorporação 

desta temática ao debate ambiental, evidenciando a existência de outras 

perspectivas metafísicas marginalizadas na construção do mundo ocidental, como 

por exemplo, o monismo. 

1.2 A prioridade da Natureza na relação imanência/transcendência 
 

“De quanta presunção se arroga a insensatez do vulgo, 
que não tem de Deus nem da natureza um só conceito que seja correto, 

que confunde as volições de Deus com as dos homens e que, 
ainda por cima, imagina a natureza de tal modo limitada 

que acredita ser o homem a sua parte principal!”7 
 
 

O Ocidente é atualmente a região do planeta que tem maior influência nos 

direcionamentos político-econômicos globais. Sendo também um forte catalisador do 

modelo exploratório de recursos ambientais que denigre a vida impondo limites na 

perpetuação das espécies, marcando uma crise ecológica nunca antes vista pela 

humanidade. Localizados no século XXI, com predomínio mundial da cultura judaico-

cristã8, o Ocidente mantém uma relação de domínio e exploração do ambiente como 

marca de perpetuação da soberania da espécie humana na Natureza, como forma 

de vivenciar seu mito de origem. De início, e como já foi esclarecido anteriormente, o 

mito se prolonga no tempo, se estabelecendo de forma sutil entre os membros do 

                                            
7 ESPINOSA. B. Tratado Teológico-Político. Editora: Martins Fontes, 2008, p. 96. 
8 Existem três tipos de religiosidade Abraâmicas, ou seja que tem a figura de Abraão seu 

personagem primeiro, são elas: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. No Ocidente encontramos 
com maior predominância os judeus e os cristãos. Estas três religiosidades são marcadas pela 
presença de um Deus criador, transcendente e que é a fonte da lei moral que orienta o convívio social  
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grupo social tomando um sentido de verdade e realidade, essa passagem tem uma 

importância significativa. Ao vivenciar o mito, estamos inseridos na cosmovisão que 

o norteia e na medida em que ele apresenta modelos e atitudes que dignificam e 

significam uma verdade, ele vai compondo uma ação coletiva em prol da 

manutenção desta forma de viver.  

Mais especificamente, o que nos interessa é entender como esse mito pode 

ser significante nas ações ambientais, especialmente nas executadas atualmente no 

mundo ocidental. Não há cultura sem mito. Marilena Chauí emprega a expressão 

“mito fundador” para designar os mitos que constantemente se reproduzem sem 

negar sua origem, conservando seus componentes fundamentais, que se tornam 

perenemente presentes. Para ela o mito fundador  
é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, 

novas linguagens, novos valores e ideias de tal modo que, quanto 

mais parece outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo (2010, 

p.09). 

Um mito fundador guarda vivo no tempo aquele momento originário da sua 

criação, situando-se além do tempo histórico, numa eterna repetição de si mesmo 

assumindo inúmeros aspectos. Por conseguinte, analisar os mitos é ir atrás de 

indícios para a compreensão da visão de mundo de uma dada cultura – no seu 

sentido amplo – pois a mitologia cumpre uma função linguística. A importância desta 

análise é evidente. É necessário encontrar nas raízes da estrutura cultural do 

Ocidente a compreensão para as atuais ações humanas na sua relação com o meio 

natural, decorrendo daí a opção política e cultural de modificar ou desconsiderar as 

narrativas contraditórias com a sustentação da vida humana no mundo 

contemporâneo. Pois tendo o mito enquanto protótipo da ação, quais ações 

queremos prorrogar enquanto sociedade que está inserida numa complexa inter-

relação com o ambiente? 

Diante desta problemática, podemos afirmar que nos encontramos num 

dilema, na medida em que constatamos duas cosmovisões antagônicas como 

possibilidades de explicação das atitudes humanas no planeta. Estas podem ser 

diferenciadas em: a) perspectiva metafísica transcendente/ sobrenatural, na qual o 

sagrado está fora do ambiente natural, posição que pode ser exemplificada pela 

metafísica ocidental judaico-cristã; b) perspectiva imanente/natural, que encontra o 
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divino permeando a totalidade universal, que pode ser encontrada, por exemplo, nos 

pré-socráticos, estoicos, epicuristas, taoístas e na modernidade retomada com o 

pensamento do filósofo holandês Bento de Espinosa. Essas duas posições são 

melhor ilustradas abaixo: 
Figura 01: Quadro Metafísico 

 
.                                                                    Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

Esta diferenciação é central para o entendimento de uma ética ecológica 

desenvolvida a partir da relação do ser humano com o sagrado, pois as mitologias 

que decorrem destas duas perspectivas metafísicas têm características éticas 

opostas, como bem podemos salientar: dominação, exploração, competição, 

antropomorfismo, dentre outras. 

O Ocidente encontra sua base metafísica na mitologia9 judaico-cristã, a qual 

tem como alicerce o encontro com um divino transcendente, sobrenatural que 

extrapola os limites do mundo físico e cria, através da imaginação, um lugar sagrado 

onde se dará o encontro com Deus. Ao sobrepor o divino aos seres humanos, 

deduz-se que estes estão numa condição inferior e que precisam de uma diretriz 

que os oriente para a única forma de encontro com a divindade, necessitando assim 

de uma salvação.  

Aqui, nota-se que esta cosmovisão afirma como constituinte da condição 

humana uma desconexão com o natural, e o ser destacado do mundo, prevalecendo 

                                            
9 Admitir que não só as sociedades originárias precisam de uma mitologia, mas que a 

própria condição humana carece de explicação é abrir espaço para pesquisas que intencionam 
discutir os elementos que estruturam as culturas na atualidade sem descartar seu componente mítico. 
A cultura ocidental, como está sendo ressaltado desde o início, tem como mito fundador a narrativa 
judaico-cristã. 
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o sentimento de não pertencimento ao mundo. Esta ideia é amplamente encontrada 

em vários momentos da história do Ocidente, sendo perpetuada e absorvida ao 

longo dos períodos históricos, inclusive por meio de intervenções de ordem política. 

Porém como acentua bem Porto-Gonçalves  
quando afirmamos que é o pensamento dominante no ocidente, 

queremos deixar claro que a afirmação deste 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-as10. Não, a afirmação desta oposição homem-natureza 

se deu no corpo da complexa história do ocidente, em luta com as 

outras formas de pensamento e práticas sociais (2011, p.28).  

Não se pode esquecer no início da era cristã a importância da conversão de 

Constantino que, ao vencer a batalha travada contra os pagãos em Ponte Milvio 

perto de Roma e em Rio Frio na fronteira entre a Itália e a Eslovênia, atribuiu este 

fato a sua fé no Deus cristão, oficializando a religião cristã em todo império romano 

no ano de 394 dC (VEYNE, 2011). Salienta-se também a união entre o Estado e a 

Igreja cristã, ampliando o poderio e instaurando o domínio do medo e da esperança. 

Constantino, na sua carta, fez uma suplica por auxílio à sua batalha ao Concílio de 

Nicéia, pois apoiado pelo seu mito, ele acreditava que sua verdade era a única e que 

precisava ser realizada e difundida, como constatamos na sua carta, em que ele diz: 
Desde o momento em que aqueles dois seres, criados na origem, 

não observaram o Decreto (prostagma) santo e divino tão 

escrupulosamente como seria conveniente, nasceu a (má) erva (da 

ignorância de Deus) que acabo de citar; ela se manteve, multiplicou-

se desde que o casal a que me refiro foi expulso sob uma ordem de 

Deus. Essa (má) matéria foi tão longe, com a perversidade humana, 

que, do levante às regiões do poente, as fundações (da humanidade) 

foram condenadas; a dominação do poder inimigo apoderou-se dos 

pensamentos dos homens e os sufocou. Mas o Decreto (divino) 

comporta também, santa e imortal, a inesgotável comiseração do 

                                            
10 Consideramos que há forte interesse político-religioso na perpetuação deste tipo de 

perspectiva metafísica, dado seu caráter de constituir a servidão e a passividade, oferecendo um 

maior domínio das massas ao instituir o poderio da submissão pela fé. 
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Deus todo-poderoso. Na verdade, quando, ao longo de todos os 

anos, de todos os dias transcorridos, massas incontáveis de povos 

tinham sido reduzidas à escravidão, Deus as libertou desse fardo 

através de mim, seu servidor, e as conduzirá ao brilho completo da 

luz eterna. Eis por que, meus queridíssimos amigos, acredito 

(pepoitha), com a mais pura confiança (pistis) em Deus, ter sido de 

agora em diante particularmente distinguido (episemóteros, no 

comparativo) por uma decisão especial (oikeiótera, igualmente no 

comparativo) da Providência e pelos benefícios brilhantes de nosso 

Deus eterno (2011, p.35-36). 

Decorrendo daí que, historicamente, a base da metafísica ocidental foi 

estabelecida por uma visão de mundo particular e promovida através do poderio 

armado11. Porém, nem sempre os vencedores têm as melhores propostas, e 

assumir um mito como única verdade, é parte da linguagem mitológica, e deve ser 

reconhecido como tal. Principalmente quando se põe a imaginação frente à dinâmica 

da Natureza. Neste sentido a adoção e manutenção de um mito não deve se 

justificar apenas pelo sentimento ou pela tradição, devendo-se recorrer também à 

racionalidade inata à espécie humana, deve-se assegurar que estejamos imbuídos 

num mito que sustente a vida e permita a expressão da liberdade. 

Ao negar a presença do divino no mundo, a metafísica transcendente 

apresenta o meio ambiente como pertencente ao domínio humano, para seu uso 

desmedido, o que é observado nas asserções do mito judaico-cristão. Dentro desta 

perspectiva o ser humano se exterioriza do próprio ecossistema, elaborando 

discurso de sobreposição, que não enxerga as interdependências com a totalidade, 

principalmente quando sabe-se que em ecologia as relações entre as espécies são 

complexas. A perspectiva transcendente opõe humanidade e natureza ao sinalizar a 

                                            
11 Podemos observar também esta afirmação no excerto de Lynn White “A vitória do cristianismo 
sobre o paganismo foi a maior revolução psíquica na história da nossa cultura. Tornou-se moda hoje 
dizer que, para melhor ou pior, vivemos na "era pós- cristã". Certamente as formas do nosso 
pensamento e da nossa linguagem em grande parte deixaram de ser cristãos, mas aos meus olhos a 
substância muitas vezes permanece surpreendentemente semelhante à do passado. Os nossos 
hábitos diários de ação, por exemplo, são dominados por uma implícita fé no progresso perpétuo que 
era desconhecido, quer para antiguidade Greco-romana ou para o Oriente. Eles estão enraizados, e 
são inseparáveis da Teologia judaico-cristã (...). Continuamos hoje a viver, como se nós tivéssemos 
vivido por cerca de 1.700 anos, em grande parte, em um contexto de axiomas cristãos”. WHITE, 
Lynn. Historical roots of our ecological crisis. In: New York :Harper and Row, 1974. Disponível em < 
https://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf > Acesso em 30 de janeiro 
de 2014. 

https://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf


 

37 

 

existência de um outro mundo, exterior ao qual habitamos e conhecemos, que não 

pode ser conhecido senão através da fé. A Natureza, entendida como totalidade ou 

mundo é habitada pela humanidade de forma transitória à espera do momento em 

que esta, conseguirá sair de seu seio ao atingir a salvação e encontro com o divino. 

Habitar o mundo, ser mundano é estar in-mundo12. Neste caso, tem-se a Natureza 

como lugar passageiro, que deve oferecer subsídios para a propagação da vida 

humana (estritamente), sendo um ponto de passagem e purgação.  

Esta separação em dois mundos, também concebida por Platão, onde o 

dualismo ontológico entre o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos assume 

posição marcante, perpassa de seu lugar mítico para afirmar uma posição filosófica 

transcendente, com isso  
o conceito transcendente na idade média se constitui tendo em vista 

essa imagem histórica em suas raízes platônicas, como esquema 

“espacial” e “vertical” da separação substancial de nosso mundo 

visível em relação ao mundo das ideias [mente, espírito]. Em suas 

raízes bíblicas e neoplatônicas, ao contrário, o esquema “temporal” e 

“horizontal” se distancia da presença de Deus em um passado ou em 

um futuro pelo qual se deve esperar (HORNAK, 2010, p.268). 

Desta forma, podemos perceber, como afirma Porto-Gonçalves, que “foi, 

sobretudo com a influência da mitologia judaico-cristã que a oposição homem-

natureza e espírito-matéria adquiriu maior dimensão. (...) O homem é, assim, dotado 

de todo um privilégio” (2011, p.32). Para isso quaisquer formas de negar a 

semelhança do ser humano com o mundo é uma forma de perpetuar a separação. 

Como observa o autor, a “busca de algo que comprove que o homem não é 

natureza se constitui numa verdadeira obsessão do pensamento herdado no 

Ocidente” (Ibidem, p.38). Um exemplo desta visão é a narrativa bíblica do gênese 

que afirma que somente o ser humano espelha a divindade, sendo situado na 

posição de dominador de todos os outros seres naturais  
“Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança. Que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os 

animais domésticos, todas as feras e todos répteis que rastejam 

sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de 

                                            
12 Este é o significado implícito da palavra “imundo”: estar sujo das impurezas do mundo 

natural, devendo se limpar para o encontro com o mundo limpo e sobrenatural. 
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Deus o criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e 

lhes disse: ‘Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a 

terra; e dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres 

vivos que rastejam sobre a terra’. E Deus disse: ‘Vejam! Eu entrego a 

vocês todas as ervas que produzem sementes e estão sobre a terra, 

e todas as árvores em que há frutos que dão semente: tudo isso será 

alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do 

céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais há 

respiração de vida, eu dou a relva como alimento’. E assim se fez. E 

Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom.” (Gênesis 1, 

26-31).  

Feita a cisão, o sagrado já não pertence ao mundo, e tampouco às coisas do 

mundo, o que resulta numa dualidade: de um lado a humanidade, de outro lado a 

divindade. Caracterizando claramente uma alienação frente ao ambiente natural e 

um forte apelo ao sobrenatural. Nesta cosmovisão transcendente, o divino, Deus, 

deixa o mundo e reside apenas na imaginação, se exteriorizando e habitando “um 

lugar privilegiado estratégico, do alto”, deixando como herança o antropocentrismo 

que “consagrará a capacidade humana de dominar a natureza” (PORTO-

GONÇALVES, 2011, p.32), imperando o domínio e o usufruto a bel prazer. Estando 

impressos sob o véu de um mito transcendente, abre-se caminho para a atuação da 

imaginação e da imposição do poder teológico-político, limitando a liberdade e 

cerceando através do medo e da esperança a conexão com o divino, pois 
não podendo compreender o que realmente se passa na Natureza, a 

imaginação nos leva a forjar a imagem de um ser supremo, 

onipotente e onisciente que tudo governaria segundo os caprichos de 

sua vontade e segundo fins incompreensíveis para os humanos: 

Deus. Para conseguir benefícios, afastar malefícios, obter a boa 

vontade e aplacar a cólera desse ser supremo, a imaginação dá mais 

um passo, inventando a religião como conjunto de cultos a divindade 

(CHAUÍ, 2001,p.34). 

Neste estado, a ação no mundo se torna conflituosa não há vontade em 

pertencer a este mundo – imundo, ao mesmo tempo em que o diminui o sintimento 

de pertencimento. Maneira pela qual prevalece o sentido de alienação, de 

estranhamento de si frente ao mundo natural, abrindo espaço para a vinculação ao 
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sobrenatural. Marilena Chauí diz que vivemos num estado de ilusão, pois somos 

habitados por forças exteriores, que se realizam num estado de servidão. Somos 

servos quando agimos através da imaginação e esta atitude de imaginar o locus do 

sagrado gera um estado de constante manipulação, já que  
"imaginação" não significa fantasia criadora, mas sensação, 

percepção e memória. Em outras palavras, imaginação é o 

conhecimento sensorial que produz imagens das coisas em nossos 

sentidos e em nosso cérebro. Com essas Imagens representamos as 

coisas externas e supomos conhecê-las, mas, na realidade, estamos 

conhecendo apenas o efeito interno (as imagens) das coisas 

exteriores. A imagem é o que se passa em nos, é algo subjetivo e 

não nos dá a natureza verdadeira da própria coisa externa (Ibidem, 

p.34). 

Fruto de uma verdade revelada a metafísica transcendente promove para 

alguns eleitos, “detentores do saber sobre o sagrado”, que tem a obrigatoriedade de 

fazer perseverar esses mitos produzindo e reproduzindo um sistema alienante e 

alienado tendo como característica o privilégio do controle sobre a sociedade 

(CHAUÍ, 2001). Assim, cria-se um sistema social baseado no medo da perdição e na 

esperança por uma nova vida, que não será realizada aqui na terra, mas em algum 

lugar imaginário junto a Deus. Mantendo-se a necessidade de salvação viva no seio 

do imaginário coletivo, dada a marcante desvinculação com a Natureza. 

Tendo presente toda esta construção social transcendente, nos 

confrontamos atualmente com a grave crise ecológica que acomete toda 

humanidade. Com isso, a imaginação de um ser divino antropomórfico, fortalece 

ainda mais o sentido de alienação ao ecossistema, pois todo o restante das coisas 

do ambiente se tornam desvinculadas de qualquer sacralidade, sendo postas à 

serventia humana. O que reforça o distanciamento, e não oferece de fato, uma 

resposta à autonomia nem conduz a liberdade colaborando com o sentimento 

dicotômico, como vemos em Chauí (2001) 
Alienados, não só não reconhecemos o poderio externo que nos 

domina, mas o desejamos e nos identificamos com ele. A marca da 

servidão é levar o apetite-desejo à forma limite: a carência insaciável 

que busca interminavelmente a satisfação fora de si, num outro que 

só existe imaginariamente (Ibidem, p.67). 
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O que se observa nesta perspectiva? Certamente que o ser humano se 

posiciona, por meio da imaginação13, no centro do universo, ou seja, seu caráter 

antropocêntrico. Já que todo o universo foi criado como meio pelo qual ele possa vir 

a se purificar e ser digno do encontro com o divino e sendo um servo do criador, 

como deixou claro Constantino, na sua carta ao Concílio de Nicéia, não se age de 

acordo com a racionalidade ou liberdade, e sim de acordo com as forças oriundas da 

superstição14, que como bem elabora Chagas é 
um sistema que cria toda uma série de deveres, como se fossem 

estabelecidos por um ordenador supremo cujo poder é benéfico 

àqueles que lhe são obedientes, mas maléfico e, sobremaneiramente 

terrível àqueles que lhe são subversivos. Assim, para cada coisa ou 

evento no mundo, se tem uma explicação e para cada ação humana 

se estabelece uma valoração, segundo a Vontade suprema. O que 

parece desordem dentro desse mundo oriundo da transcendência é, 

na verdade, a ira e a punição do sumo legislador que procura 

despertar o temor nos homens e punir àqueles que buscam viver 

sem (ou contra!) a sua bondosa influência paterna. (CHAGAS, 2011, 

p.37). 

Este sistema é bastante perigoso, pois, por se estar dialogando no campo da 

imaginação, a susceptibilidade às concepções irracionais do Absoluto preponderam 

e se distanciam de um caminho emancipador, mas sim orientam para a coação e 

privação da liberdade singular, neste sentido a  
argumentação de Espinosa incide contra aqueles que imaginam a 

Natureza e para isso invoca a necessidade de compreendê-la. 

Inteligir o que seja a Natureza exige de nós despirmos-la de todas as 

atribuições humanas que costumamos devotar-lhe e que fazemos 

justamente por estarmos alienados ao seu conceito (D´ABREU, 

2009, p.48). 

                                            
13 No sentido espinosano a imaginação tem origem nas causas inadequadas e constitui o 

primeiro gênero de conhecimento, melhor definida como “a representação das coisas exteriores como 
presentes a partir das ideias de suas imagens”, a ideia de algo nem sempre corresponde a existência 
deste algo (GLEIZER, 2005, p.24). 

14 Entendemos superstição como a crença em causalidades sobrenaturais, que analisadas 
por si, não apresentam fundamentos racionais. Para Espinosa a superstição é contrária ao 
“conhecimento natural, comum a todos os homens, pois que depende de princípios comuns a todos” 
(TTP, cap. I). 
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Se projetamos um paraíso para reino dos céus, um paraíso transcendente 

como bem diz Porto Gonçalves (2011), estamos de certa forma nos abstendo dos 

problemas concretos que devemos enfrentar perante a crise ecológica. Essa 

separação entre ser humano e Natureza é um traço marcante da cultura ocidental, e 

traz consigo as consequências ambientais que enfrentamos hoje 
dominar a natureza é dominar a inconstância, o imprevisível; é 

dominar o instinto, as pulsões, as paixões(...)além disso a expressão 

dominar a natureza, só tem sentido a partir da premissa de que o 

homem não é natureza, mas se o homem é também natureza, como 

falar em dominar a natureza? Também teríamos de falar em dominar 

o homem. E aqui a contradição fica evidente. Quem dominaria o 

homem? Outro homem? (2011, p. 26) 

A ligação desse aspecto metafísico transcendente com a vida cotidiana é 

demonstrada, como afirma Moscovici (1977, p.41), quando a “preeminência do 

sagrado é a preeminência da sociedade sobre os indivíduos”. Instituindo assim, uma 

dominação social representativa e de certa forma, cultivando uma submissão que 

constrange a expressão na própria existência. 

No meio de uma relação intrínseca entre o mito judaico-cristão, e o modelo 

político-econômico vigente, a crise ecológica aponta sinais de que os conceitos 

fundantes precisam ser pesquisados, analisados e modificados antes de prosseguir-

se com quaisquer ações políticas de mitigação e reparação dos danos ambientais 

causados. Já que a dicotomia estabelecida favorece amplamente a destruição 

desmedida do ambiente natural.  

A afirmação fundamental que sustenta esta dissertação é que uma mudança 

de cunho metafísico é necessária. Uma mudança que permita um encontro com o 

cosmos numa perspectiva unitária, imanente, propondo um retorno à outra ordem de 

relação já conhecida pelos pré-socráticos, pelos estóicos e depois retomada por 

Bento de Espinosa. Segundo Márcia Gonçalves ao retomar a ideia de grega de 

physis, na qual nada há de exterior ou sobrenatural e na qual não cabe colocar o ser 
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humano como finalidade do Cosmos15, estaríamos ressignificando toda a cultura 

ocidental, já que diante da negação da exterioridade do divino procura-se na 

Natureza a sua realização, pois  
encontramos a concepção de physis em intrínseca relação com a 

ideia de uma ordem imanente ou uma espécie de entendimento que 

permeia os movimentos e processos da natureza (GONÇALVES, 

2006, p.09). 

A prioridade da Natureza é contraposta ao sobrenatural e reposiciona a 

humanidade no seu contexto divino. Este é o ponto de partida para uma ética 

efetivamente ecológica que resguarda a unidade inicial perdida e subjaz um 

processo permanente de mudança cultural. Essa mudança de perspectiva pode 

levar a um discurso ecológico mais coerente, não pela manutenção do ecossistema 

em si, porém, pela própria necessidade de sobrevivência humana. Não há como 

negar que estamos inseridos no jogo cósmico, envolvidos pelas leis universais da 

Natureza, numa complexa gama de interações. Somos uma parte da Natureza que 

não é isolada das demais, e que portanto não sobrevive sem as outras. Espinosa, ao 

se referir ao sofrimento humano critica esta tentativa de soberania da nossa espécie 

frente à Natureza e afirma que o nosso sofrimento se dá por não respeitarmos esta 

condição de parte do todo, “padecemos à medida em que somos uma parte da 

natureza, parte que não pode ser concebida por si mesma sem as demais” (E IV, 

P02).  

Superaremos a condição de alienados da Totalidade, se concebermos a 

aurora de outro modus operandi que restaure a integridade, unificando as esferas do 

percurso humano na terra. Uma mudança de perspectiva metafísica, incluindo as 

narrativas mitológicas que as propagam, é a condição essencial para esta guinada 

emancipatória da nossa espécie, priorizando a Natureza e a complexidade interativa 

de suas partes. Nas palavras de García 
Es necessário despertar, romper o encanto de ese espejo de 

adivinhar...prescindir del cómodo recurso a la contingencia, la fortuna 

                                            
15 Segundo Von Humboldt (1860), a palavra grega “Kosmos” significa ordem Universal e 

também o próprio Universo por ele mesmo. harmonia com as leis naturais com sua regularidade e 
ciclos, e também . HUMBOLDT, Alexander Von. Cosmos: a sketch of a physical description of the 
universe. New York, 1960, p.69. Disponível em <  
https://books.google.com.br/books?id=MfgpAAAAYAAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fals
e .  Acesso em 05 de junho de 2015. 

https://books.google.com.br/books?id=MfgpAAAAYAAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=MfgpAAAAYAAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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e la providencia. Impotencia imaginación, irrealidad forman una 

misma família; potencia, razón, realidade forman otra bien distinta. La 

tarea crítica y liberadora de pasar de una a otra nos situa de nuevo 

em el camino de la lucidez, la acción y la realidad, nos devuelve a 

nosotros mismos (GARCÍA, 1988 apud RUBIO, 1995, p.21).16 

O entendimento da Natureza como Totalidade absoluta do real força a 

retomada de outro mito, que seja correspondente a esta cosmovisão, que reelabore 

a bases epistemológicas que sustentam a cultura ocidental. Romper com o véu da 

transcendência exige a retomada de uma postura racional, ao mesmo tempo em que 

reelabora toda significação existencial e aponta caminho para uma ética ecológica. 

Desta forma, uma reestruturação dos mitos em sua base metafísica é fundamental 

para conter a cultura de destruição do planeta, retirando da divindade o aspecto 

humano, que sim, foi compreensível enquanto utilizado em dado contexto histórico, 

mas foi inapropriadamente mantido como forma de controle e imposição teológico-

politico, como acentua Rubio 
Esta dura limpieza de mitos antropomórficos de toda clase 

superpuestos a las cosas quizá valga para construir más tarde un 

pensamiento vital y emancipador (1995, p.27).17 

Para Espinosa, “a causa da qual nasce a superstição, que a conserva e 

alimenta, é pois o medo” (TTP, pref.). Com base nisso, observamos a formação de 

uma tentativa de defesa se utilizando como recurso o apelo ao sobrenatural, fincado 

em crenças e afecções passivas de caráter imaginativo e não racional, já que “a 

superstição ensina a desprezar a natureza e a razão, e, a admirar e venerar apenas 

o que a contradiz” (TTP, cap. XII). Entendemos que no âmbito dos povos originários 

a correlação entre os fenômenos naturais com a fúria dos deuses é decerto 

compreensível, já que eles não compreendiam à luz natural os fenômenos 

ambientais, como tempestades, secas, furacões, dentre outros. Interpretando-os à 

maneira que lhes era pertinente no seu momento histórico. Porém, a persistência 

histórica da imaginação como resposta a passividade humana é criticável nos 
                                            
16 “É necessário despertar, romper o encanto deste espelho de adivinhar... sem o cômodo 

recurso da contingência, fortuna e providência. Impotência, imaginação, irrealidade formam uma 
mesma família; potência, razão, realidade formam outra completamente diferente. A tarefa crítica e 
libertadora de passar de uma para outra nos coloca de volta no caminho da lucidez, da ação e da 
realidade, nos devolve a nós mesmos.” Tradução da autora. 

17 “Esta dura limpeza de mitos antropomórficos de toda classe sobrepostos às coisas talvez 
valha a pena para construir mais tarde um pensamento vital e emancipador”. Tradução da autora.  
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moldes espinosanos dada a sua capacidade de obter conhecimento efetivo da 

natureza como ela é. 

Em outras palavras, a superação da superstição é um caminho com vistas à 

libertação e emancipação humanas, galgada no conhecimento adequado da 

Natureza e de nós mesmos, pois o ser humano é um modo finito de expressão da 

própria Natureza. Falta-lhe contudo a clareza sobre a sua condição de integrar a 

Totalidade, e assim segue constituindo véus imaginários e padecendo por não se 

reconhecer como realização do divino, desta forma 
a visão antropomórfica da Natureza é, sem dúvida, o empecilho que 

gera uma série de obstáculos que impedem o homem de se 

emancipar. Pensar que tudo persegue fins, à semelhança de nós, 

reverbera na aceitação de um princípio caprichoso e transcendente 

que tudo orquestrou segundo a sua vontade insondável. Disso se 

seguem três pré-juízos: 1. A concepção da liberdade como fruto da 

vontade divina; 2. a ideia de que o mundo segue uma ordem moral 

misteriosa; e 3. que ninguém pode conhecer os desígnios eternos, 

apenas interpretá-los. O grande problema é que os “intérpretes” do 

divino, ou os teólogos, acabam por fazer um conhecimento confuso e 

parcial passar por verdade incontestável; e, como não bastasse, 

acabam por instituir sobre este saber supersticioso um poder político 

pronto para perseguir, reprimir e até matar quem os contrarie 

(CHAGAS, 2011,p. 27). 

Com o fim da superstição, do apelo imaginário ao sobrenatural, e da 

extrapolação do divino, Espinosa afirma a aurora de uma nova sociedade tendo na 

concepção imanentista seu ponto central: “Feliz o nosso tempo, em verdade, se o 

pudéssemos ver também livre de toda superstição” (TTP. Cap. XI). Desta forma, seu 

pensamento é destitui a transcendência e suas bases antropomórficas, restaurando 

a prioridade da Natureza, retirando a humanidade do seu poderio antropocêntrico, e 

renovando a integração entre as partes. Configurando uma verdadeira ética 

ambiental, fundada no conhecimento adequado da realidade.  

De início não é uma tarefa fácil, mas o entendimento de que a mudança é 

fruto de extenso processo fundado em definições adequadas, indica o 

deslumbramento de uma cultura ecológica. Deste ponto de partida, observamos a 

importância da reflexão conceitual e aprofundamento filosófico para o entendimento 
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da formação da perspectiva metafísica que domina o pensamento ocidental, para 

assim encontrar na base da estrutura social a chave da mudança eco-politica que 

desejamos.  

 

1.3 A crise ecológica e a necessidade de uma filosofia ambiental 
 

O retorno à filosofia como base esclarecedora para a transformação 

sociopolítica que desejamos, é sem dúvida um caminho que exige aptidão. As 

questões ambientais não apenas suportam um amplo campo de estudo, mas 

reclamam por um aprofundamento conceitual pautado numa ética ambiental 

global18. A ecologia e a preocupação com o meio ambiente ocupam na atualidade 

uma posição central na agenda política mundial, porém a raiz desses problemas vai 

além dos danos simplesmente causados. 

Pensar a ecologia no sentido filosófico é tentar responder a questão 

primordial que permite compreender a existência frente ao mundo que nos cerca, e 

dessa forma procurar traçar um percurso menos impactante e que possibilite às 

futuras gerações um meio adequado a sua sobrevivência. Assim, rompemos 

domínios concretizados e ampliamos as perspectivas de análise, como sugere Felix 

Guattari quando diz que a “conotação da ecologia deveria deixar de ser vinculada à 

imagem de uma pequena minoria de amantes da natureza ou de especialistas 

diplomados” (2001, p.36), passando a se inserir no campo de reflexão teórico 

conceitual, para quiçá produzir respostas mais coerentes. 

Pensar que a noção que temos do meio ambiente é derivada da nossa visão 

de mundo e está inscrita nos moldes mitológicos que conduzem a sociedade 

ocidental, é dar para a reflexão existencial um lugar de destaque no pensamento 

ecológico. Avançando filosoficamente no desejo de ressignificar os mitos 

construindo uma crítica ecológica mais efetiva que permita a escolha consciente de 

uma narrativa colaboradora com a preservação da vida, que não entenda o meio 

como passagem mas sim como casa final dotada de sentido e sacralidade. 

                                            
18 Quando abordamos o termo ética ambiental global, não significa que estamos inserindo 

elementos para a instituição de uma única visão de mundo, porém devemos levar em consideração 

que o meio ambiente, legalmente é um bem de direito difuso, que sobrepõe as fronteiras políticas. 
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Incontestável é a realidade da crise ambiental enfrentada na atualidade, e 

disso não podemos escapar. No Ocidente a exploração do ambiente ultrapassa as 

fronteiras da própria sobrevivência humana e o esgotamento dos recursos naturais 

obriga o posicionamento ético e político no que se refere a manutenção do equilíbrio 

ambiental propício a vida. Notamos desta forma que o ser humano, agente que tem 

a potencialidade de transformar o meio, está no centro deste impasse criado pelo 

uso desmedido e irracional dos recursos ambientais. 

A carência no aprofundamento das investigações filosóficas concernentes a 

esta problemática é notória, principalmente quando se observa o recorrente 

pensamento de que a evolução da ciência e da tecnologia vai dar conta de elucidar 

este contexto de crise. Como podemos observar na maior parte da literatura 

ambiental a afirmação de soluções tecnocratas estão sempre presentes tomamos, 

por exemplo, Ignacy Sachs que enfatiza a modernização tecnológica como resposta 

para os problemas ecológicos, como vemos neste trecho 
Nosso problema não é retroceder aos modos ancestrais de vida, mas 

transformar o conhecimento dos povos e dos ecossistemas, 

decodificado e recodificado pelas etnociências, como um ponto de 

partida para a invenção de uma moderna civilização de biomassa 

(...), tal civilização conseguirá cancelar a enorme dívida social 

acumulada com o passar dos anos, ao mesmo tempo que reduzirá a 

dívida ecológica. Para isso, temos que utilizar ao máximo as ciências 

de ponta, com ênfase especial em biotecnologia e biotécnicas (...). 

(SACHS, 2009, p. 30). 

Esta abordagem vem sendo empregada politicamente desde o final da 

segunda guerra mundial, onde o desenvolvimento das ciências tecnológicas teve um 

forte incentivo e promoção. Porém até o momento, mostra resultados que não 

conferem uma mudança efetiva na diminuição da extração desmesurada de 

recursos, não favorecem um processo educativo fincado no exame meticuloso da 

temática, nem colaboram para a cooperação ecossistêmica. 

A lacuna teórico-conceitual gerada ao longo dos anos é marcante, e a 

necessidade de responder a este vácuo conceitual, incita a reflexão filosófica como 

possibilidade de percorrer caminhos novos ou ignorados neste percurso histórico.  

Como bem disse Mauro Grün na introdução ao seu livro Em busca da dimensão 
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ética da educação ambiental, sobre a dificuldade de encontrar pesquisas neste 

campo, “No entanto, deparei com dificuldades teóricas sem precedentes (...) para 

tentar compreender por que a modernidade desencadeou processos tão 

antiecológicos” (2007, P. 13).  

Da mesma forma também aponta Afeissa, quando diz que estamos 

vivenciando uma crise ambiental que está insuficientemente examinada,  
Sans sous-estimer les avancées significatives accomplies en 

quelques années, et sans ignorer les mérites de l´approche qui 

semble prévaloir aujourd´hui, il nous parait toutefois que cette 

dernière, par comparaison avec les problématiques qu’élabore 

l’éthique environnementale (...), souffre d’un défaut de radicalité en 

ce que la nature même de la -- crise écologique -- à laquelle nous 

sommes confrontés reste, dans ce cadre de réflexion, insuffisamment 

interrogée19(AFEISSA, 2007, p. 08). 

A filosofia cumpre este aspecto proporcionando um aprofundamento 

existencial e ético que se distribuem nos diversos campos disciplinares de maneira a 

proporcionar um caminho para um entendimento racional de toda esta problemática. 

Como assinalamos no capítulo primeiro, nossa hipótese é que um bom mito 

fundador traga consigo elementos que unifiquem a totalidade e rejeitem quaisquer 

tipos de separação da divindade da Natureza, dessa forma, a filosofia tem muito a 

contribuir. A construção de uma ética ambiental que efetivamente responda às 

urgências ecológicas precisa ser fundamentada em outro tipo de perspectiva 

metafísica que priorize o acolhimento do divino no seio da Natureza, ou seja, um 

outro olhar para a realidade. 

O estado de ser filosófico inerente a espécie humana foi marginalizado 

diante de uma perspectiva alienante que favorece a manutenção das estruturas 

hierárquicas referentes ao poderio político-religioso. Entendemos este estado de ser 

como a capacidade humana de utilizar a razão, a racionalidade. A razão significa a 

expressão da humanidade, sua essência, se contrapondo às diversas formas de 

imaginação guiadas pelos sentidos. Este florescimento do estado de ser filosófico 

                                            
19 “Sem subestimar os avanços significativos realizados nos últimos anos, e sem ignorar os 

méritos da abordagem metodológica que prevalece atualmente, nos parece que esta última, em 
comparação com a problemática elaborada pela ética ambiental (...), sofre de uma falta de 
radicalismo na qual a própria natureza da -- crise ecológica – que enfrentamos dentro deste quadro 
de pensamento, permanece insuficientemente examinada.” (Tradução da autora). 
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diante do meio ambiente incita a união e o sentimento de pertencimento à Natureza 

como casa final.  

Quando negamos nossa natividade ao mundo, tem-se como derivação que a 

perspectiva de uma natividade em outro mundo, até então desconhecido é 

preponderante. A decorrência desta negação do ser nativo a este mundo, do 

pertencer em unidade à Totalidade pode ser presenciada observando o caráter 

ineficaz das propostas e programas políticos que visam conter a evolução dos 

problemas ambientais.  

E com esta separação da Totalidade, cria-se uma lacuna existencial 

favorável a expansão de perspectivas metafísicas baseadas não na razão mas na 

imaginação as quais, segundo Espinosa, conduzem à servidão humana. Frente à 

isso, agir de maneira racional, significa transpor os limites do poderio político-

econômico e romper com este parasitismo alienante, em prol da ampliação da 

capacidade de vida do planeta, já que  
estaríamos todos contentes se soubéssemos que nossas ações 

estão vertendo a nosso favor e que todas elas estão contribuindo 

para a maior expansão de nosso ser, de nossa vitalidade e de nossa 

afirmação diante da vida (D´ABREU, 2009, p.41). 

Diante do exposto, afirmamos que o momento exige a retomada da filosofia 

enquanto ampliação da capacidade racional, ou seja, de expressar no grau máximo 

a habilidade humana de atuar para sustentação da vida, ainda que estejamos 

centrados apenas na vida humana. Encontramos na filosofia ambiental um 

acolhimento para voltar ao uso da racionalidade como ponto fundamental neste jogo 

do viver em harmonia com o Cosmos, pois  
Se compreendermos a filosofia em um sentido amplo - como 

concepção da vida e do mundo -, poderemos dizer que sempre 

houve filosofia. De fato, ela responde a uma exigência própria da 

natureza humana; o homem imerso no mistério do real, vive uma 

necessidade de encontrar uma razão de ser para o mundo que o 

cerca [ambiente], e para os enigmas da sua existência. Neste 

sentido, todo povo, por primitivo que seja, possui uma concepção do 

mundo (BORNHEIM, 1977, p.07). 

É neste contexto que assumimos a responsabilidade de filosofar nos termos 

ambientais na busca por uma ética que sustente a vida, isso não significa que 
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concordemos com uma volta ao estado de natureza, ao romantismo e ao 

conservacionismo, enaltecendo florestas, ou rios, como o fez o movimento do Deep 

Ecology. Porém, ao assumir uma visão unitária que encontra na sacralidade da 

Natureza a forma de expressão da racionalidade humana, entramos em diálogo com 

o pensador Bento de Espinosa que ao rejeitar o sobrenaturalismo forneceu um 

significado diferente para as relações entre as partes firmando uma ética centrada 

na vida humana.  

A partir deste diálogo com Espinosa reposicionamos a humanidade no 

Universo, destituindo o antropocentrismo (que entende que tudo o que há no 

universo foi criado para desfrute humano, colocando este no ponto central do 

cosmos, hierarquizando a Natureza), e afirmando que é na construção das relações 

entre as partes, que deve ser fincada uma ética que assegure o perseverar na 

existência de modo adequado, “concebendo a Natureza como infinitamente infinita e 

não reificável, tal como Deus” (D´ABREU, 2009, p. 42). 

Encontramos no pensamento de Espinosa aproximações com um modelo 

que desprivilegia a condição humana como centro do universo, razão única da 

criação, porém, não nega a humanidade como foco da sua atenção, pois para ele 

nada é tão favorável ao desenvolvimento humano do que outro ser humano 
“Não há entre as coisas singulares, nada que seja mais útil ao 

homem do que um homem (...) por meio da ajuda mútua, os homens 

conseguem muito mais facilmente aquilo que precisam, e apenas 

pela união de suas forças podem evitar os perigos que os ameaçam 

por toda a parte” (E IV P 35).  

Neste sentido, agimos de maneira racional quando todas as ações são feitas 

tendo em vista a manutenção de um estado de alegria e felicidade que decorrem da 

boa relação entre as demais partes. E, tendo no meio ambiente um conjunto de 

partes indispensáveis para perpetuação da vida humana, estamos agindo de modo 

irracional ao deteriorar este, na medida em que ele é crucial à realização da vida 
a filosofia de Espinosa (...) não se fundamenta sobre o signo da 

catástrofe, não parte do antropomorfismo, mas tampouco aponta 

para a possibilidade de salvação humana em desconsideração às 

leis da Natureza e da anterioridade ontológica dela. (...) [ele] coloca 

os problemas éticos em nova perspectiva de investigação: não é o 

desejo de não matar, não e não destruir que orientam o verdadeiro 



 

50 

 

agir ético, mas o desejo de viver melhor, amar, e prosperar ( 

D´ABREU, 2009, p. 45)  

Temos em Espinosa uma rica fonte teórica que aponta para a construção de 

outro olhar na relação sociedade-Natureza, trazendo elementos para a elaboração 

de uma ética ambiental que conjuga a cooperação entre as partes como uma peça 

indispensável na continuidade de uma vida ativa que se integra ao ecossistema, 

vivificando o divino permeado nas partes. Sem negar que ao mesmo tempo nos 

localizamos como responsáveis pela falta de cuidado e desarmonia geradas com a 

crise ambiental que enfrentamos. 
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CAPÍTULO II - A NATUREZA EM ESPINOSA 
 

“Deus é causa imanente de todas as coisas,  
e não causa transitiva” (E I, P 18) 

 

2.1 Bento de Espinosa – um esboço biográfico  
 

Em meados do século XVI os reinos de Portugal e da Espanha já marcados 

pela ampla presença da inquisição continuavam a expulsar os judeus dos seus 

territórios, sendo estes forçados a escolher entre a conversão ou o exílio. A 

purificação da fé cristã era o objetivo básico neste momento e a presença dos 

judeus era um obstáculo que poderia influenciar os já convertidos20. Com o aumento 

da perseguição, as comunidades judaicas foram obrigadas a deixar a península 

Ibérica e procurar abrigo em locais nos quais pudessem expressar suas crenças. O 

norte do continente europeu era frequentemente escolhido como lugar de refúgio, já 

os convertidos procuravam abrigo nos Países Baixos (NADLER, 2003). Este também 

foi o destino seguido pela família Espinosa, que se fixou na Holanda. 

Bento de Espinosa nasceu em 24 de novembro de 1632 em Amsterdã, filho 

de pais comerciantes abastados da comunidade judaica que vivenciaram o período 

de êxito econômico e político que acompanhava o país. Sua língua materna era o 

português, pela origem de seus pais, e também compreendia perfeitamente o 

holandês pela sua natividade em Amsterdã. Durante sua juventude, ele frequentou 

escolas dentro da própria comunidade e seminários livres, entrando em contato com 

obras de importantes pensadores hebraicos como Abraão Ibn Ezra que lhe chamou 

bastante atenção por lhe fazer questionar a unidade do Pentateuco, e também como 

Maimônides (CHAUÍ, 1979, 2001; RIZK, 2010). Através desta formação, além do 

português, ele aprende hebraico que mais tarde utilizará na leitura crítica da Bíblia. 

Já em 1650, Espinosa tem contato com o ex-jesuíta Francisco van den Enden, tendo 

cursos de latim na escola aberta por ele. Nesta época a comunidade judaica de 

Amsterdã encontrava-se dividida entre “fundamentalistas tradicionalistas e deístas 

racionalistas, e entre talmudistas e cabalistas místicos” (CHAUÍ, 2001, p.18), 

                                            
20 Os judeus convertidos eram chamados de cristãos-novos ou marranos (CHAUÍ, 2001).  
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derivando daí conflitos de ordem religiosa e teológica que ressurgiam como entraves 

sociais, políticos e econômicos, como vemos neste trecho   
Espalha-se, então, pela comunidade judaica uma discussão teológica 

sobre a imortalidade da alma que, na verdade, é também uma 

discussão política. De fato, questionar o valor dos ensinamentos da 

Lei Oral significa por em questão o poder dos rabinos sobre os 

membros da nação. Essa discussão, que começara tratando da 

imortalidade da alma, e da vida futura, desloca-se, pouco a pouco, 

desses temas para o da validade da própria Lei Oral e, com isso, 

para a validade do Talmude, da Michná, de tudo enfim, quanto fora 

ensinado, escrito e dito durante séculos, desde o início da Diáspora. 

A disputa põe em questão a autoridade dos rabinos. Ortodoxos 

(talmudistas) e heterodoxos (deístas racionalistas) enfrentam-se na 

comunidade (CHAUÍ, 2001, p.20). 

Este contexto de forte conflito já se anunciava desde 1623 com o caso de 

Uriel da Costa, que de certa maneira antecipou o que ocorreria posteriormente com 

Espinosa, pois ele foi excomungado, dentre outras coisas, por afirmar que apenas a 

lei escrita tinha valor, e que Deus poderia ser entendido como a racionalidade 

criadora que mantém a harmonia da Natureza. Nesta época Espinosa com 15 anos 

de idade acompanhou a flagelação social imposta a Uriel, derivada da sua 

excomunhão, que levou este último a cometer suicídio.  

Em 1654 Espinosa começa a frequentar os seminários filosóficos iniciados 

por Juan de Prado e Daniel Ribeira em Amsterdã. Aos poucos começam a surgir 

denúncias contra os três por persistirem, diante da comunidade, com suas ideias 

racionalistas e com a afirmação de uma religiosidade naturalista, que negava a 

salvação e os milagres. Esta concepção, que divergia da ortodoxia e possuía caráter 

herético para os rabinos, não considerava Deus como fonte única de uma lei 

soberana e fazia confronto às ideias de obediência à igreja, ao príncipe e ao Estado 

(RIZK, 2010).  

O resultado deste levante de contraposição às crenças sobrenaturalistas 

culmina quando em 1656, após uma assembleia realizada na comunidade judaica 
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de Amsterdã, ele é excomungado. O herem21 ao qual Espinosa foi submetido aos 24 

anos, ainda sem ter publicado nenhuma das suas obras, lançou sobre ele o desdém 

da comunidade judaica, que baniu e rejeitou suas opiniões e pensamento. A 

principal consequência deste fato foi a ruptura de todos os laços sociais, como 

vemos no seguinte trecho: 
ninguém deverá comunicar com ele nem escrever-lhe, nem 

conceder-lhe qualquer favor, nem permanecer com ele debaixo do 

mesmo tecto, nem aproximar-se dele a menos de quatro côvados, e 

ninguém deverá ler nenhuma obra composta ou escrita por ele 

(NADLER, 2003, p.129). 

O herem cumpria a finalidade de manutenção do “pensamento social, 

religioso e ético adequado a uma comunidade judaica” (NADLER, 2003, p.135), 

sendo usado para correção de desvios doutrinários, e de comportamento tanto do 

quotidiano social como das expressões de ideias e pensamentos, era tido como uma 

forma de sanção social.  

Alguns anos mais tarde, em 1960, ele se muda para os arredores da cidade 

de Leyden onde começa a ensinar filosofia livremente, formando um círculo de 

amigos notáveis que muito o ajudariam tanto financeiramente como politicamente. 

Neste período começa a construir e elaborar seu pensamento em diálogo com a 

filosofia e a ciência da época. Além do aparecimento da física matemática de 

Galileu, as ideias de Descartes no que diz respeito a aplicação de um método na 

busca da verdade serão determinantes na formação de Espinosa, que mantém a 

religião como contraponto constante do saber científico. Não se pode perder de 

vista, entretanto, que a ética, ou seja, a busca pela felicidade existencial é o centro 

do seu pensamento. Rizk (2010) afirma que a ideia de necessidade, imanência e 

potência encontram em Espinosa uma efervescente elaboração que se traduzem 

numa busca pela ética da afirmação do ser.  

Como monista a principal afirmação de Espinosa é da unidade da 

substância, ou seja, a totalidade que abrange tudo quanto há. Neste sentido, Deus 

ou o absoluto pode ser entendido como a própria Natureza. Para ele a negação à 

teleologia é um ponto crucial, já que tudo possui determinação causal, e pode ser 
                                            
21 Herem em hebraico significa anátema ou excomunhão. Uma pessoa submetida ao herem era 

excluída “das coisas habituais e com os quais era proibido uso ou o contacto habituais” (NADLER, 2003, p.129) 
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compreendido à luz da razão. Não há espaço para superstição, imaginação, ou 

transcendência. Desta maneira o homem é livre, pois é uma parte da Natureza, e 

tem em si a capacidade de ação própria. Porém não temos o  
Poder absoluto de adaptar as coisas exteriores ao nosso uso. 

Contudo suportaremos com equanimidade os acontecimentos 

contrários ao que postula o princípio de atender à nossa utilidade, se 

tivermos consciência de que fizemos nosso trabalho; de que nossa 

potência não foi suficiente para poder evitá-las; e de que somos uma 

parte da natureza inteira, cuja ordem seguimos. (E, IV apêndice, 

XXXII). 

Estar em acordo com a ordem da natureza é para Espinosa exercer a 

liberdade, este é o ponto máximo da sua ética. Pois  
o homem só será livre na medida em que se inserir na racionalidade 

divina, ou seja, na medida em que agir e pensar segundo a razão. 

Tendo chegado a esse ponto a liberdade já não se distingue da 

beatitude, da salvação ou da virtude. (RAMOND, 2010, p.47). 

A construção destas ideias fez de Espinosa o filósofo mais perseguido da 

sua época e, durante os séculos XVII, XVIII e XIX, ser chamado de espinosista era 

uma grave acusação. Já que em contraste com a liberdade baseada no livre arbítrio, 

seu pensamento defendia o posicionamento humano em acordo com a ordem 

natural, com o que é necessário. 

Em vida o pensador holandês publicou somente duas obras: Princípios da 

Filosofia Cartesiana e Pensamentos Metafísicos; Tratado Teológico-Político, sendo 

que esta última foi publicada sem o nome do autor. Todos os outros escritos foram 

publicados após sua morte em 1677, especialmente sua obra principal, a Ética – 

Demonstrada a maneira dos Geômetras. A edição das obras póstumas foi 

considerada blasfêmia e condenadas pelo Santo Ofício em 1690.  

A filosofia espinosana representa uma ruptura com a metafísica dualista 

judaico-cristã que prevalece no Ocidente a partir de certo período histórico, e pode 

ser entendida como “uma crítica da superstição em todas as suas formas: religiosa, 

política e filosófica” (CHAUÍ, 1979, p. xii). Estando o poder político atrelado ao poder 

teológico como num jogo emaranhado com a finalidade de estabelecer um estado de 

submissão social. 
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Para o pensador holandês a racionalidade é parte da essência humana, 

sendo a razão o poder natural do ser humano, dessa forma se aproxima do 

pensamento dos pré-socráticos, estoicos e taoístas que se inseriam no jogo cósmico 

como parte da totalidade, cativando o sentimento de felicidade por pertencer ao 

todo, como vemos em 
O homem livre, isto é, aquele que vive exclusivamente segundo o 

ditame da razão, não se conduz pelo medo da morte; em vez disso 

deseja diretamente o bem, isto é, deseja agir, viver conservar seu ser 

com base na busca da própria utilidade. Por isso, não há nada que 

pense menos do que na morte; sua sabedoria consiste, em vez 

disso, na meditação da vida. (E, IV, P 67, dem.) 

Neste sentido de fazer parte da totalidade, se integrando a ela, rompendo 

com a dualidade salvacionista, encaramos o mundo como único meio no qual 

podemos nos potencializar enquanto seres humanos, cabendo assim agir de forma 

racional, ou seja de acordo com a ordem da natureza. Neste ponto estaremos 

agindo de maneira ecológica, na qual  
el sumo bien es la consumación de esa naturaleza, o, mejor dicho, 

adquirir conciencia de algo “que ya es”; por eso se habla del 

“conocimiento” de la unión hombre/naturaleza, que es el fundamento 

ontológico, y en cuanto tal preexistente (RUBIO, 1995, p.41)22. 

Assim, reposicionar o homem na natureza é refletir a integração e imanência 

do divino no mundo, contribuindo para um pensamento e ação harmônicos. 

Espinosa, no seu tempo, pensou esta unidade, que se apresenta em sentido 

ecológico por ser uma comunidade integrada nas quais os vários níveis de 

adaptação e conservação se juntam com facilidade. Procurando desenvolver  
o projeto de encontrar “um bem supremo, comunicável e pelo qual a 

alma seja afetada de uma alegria eterna, contínua e suprema”. Este 

bem supremo, nos diz Espinosa, consiste no “conhecimento da união 

que a alma tem com a Natureza inteira, isto é, com Deus” (GLEIZER, 

2011, p.07). 

                                            
22 “o bem maior é a consumação dessa natureza , ou melhor dito , tornar-se consciente 

de algo "que já é" ; por isso se fala do "conhecimento" da união homem / natureza, que é o 
fundamento ontológico, e como tal pré-existente”. Tradução da autora. 

 



 

56 

 

Este marco conceitual no qual ele identifica Deus e a Natureza, orienta seu 

pensamento e distingue-se claramente da visão transcendente de um Deus salvador 

e criador de tudo a partir do nada. A imanência é para Espinosa, a fonte da união 

com o divino, na qual a mente humana pode ser afetada de uma imensa alegria, 

advinda de uma profunda racionalidade, ou melhor, de uma meditação de vida 

(FERREIRA, 2013). 

 
2.2 - O conceito de Natureza e a visão imanente 
 

Espinosa dividiu a Ética em cinco partes sendo elas intituladas: I - de Deus; 

II - A natureza e a origem da mente; III - A origem e a natureza dos afetos; IV - A 

servidão humana ou a força dos afetos; V - A potência do intelecto ou a liberdade 

humana. Deste modo, ele aborda de forma geométrica, seu pensamento, 

apresentando definições, axiomas, proposições, demonstrações, escólios e 

apêndices que a todo momento se intercruzam formando uma rede argumentativa 

que une todos os pontos do texto. O próprio título da obra assume a meta central do 

seu pensamento, que é demonstrar que a ética pode ser alcançada de modo 

racional, sem se submeter aos desígnios de um Deus antropomórfico que tudo 

governa. O método de escrita segue a ordem geométrica e tem sua última parte 

remetida à primeira como se formasse um círculo de pensamento, que se adere e se 

vincula às definições e proposições, sendo todas explicitamente demonstradas.  

Partiremos da expressão espinosana Deus sive natura que significa “Deus 

ou seja, a Natureza” (E IV pref.). Com esta formulação podemos indicar o cerne do 

seu pensamento e da sua visão imanente, ao negar a exteriorização do sagrado do 

mundo. A afirmação espinosana da substância única é o ponto significativo que 

encerra a relação com o transcendente, já que sua existência envolve sua essência, 

ou seja, é causa de si, como vemos na definição  
por substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por 

si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o 

conceito de outra coisa do qual deva ser formado (E I, def. 3).  

A substância é em si e concebida por si, não sendo sujeito-suporte de 

predicados. Desta maneira, ao rejeitar a ideia escolástica de um Deus sem causa, 

ele também se afasta da tradição que  
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usava as expressões in se e per se para indicar “não estar num 

sujeito” (portanto, ser sujeito) e a diferença entre substância e 

predicados. (...) [que] sempre foi o que não podia ser concebido por 

si, devendo ser concebida através dos predicados (CHAUÍ, 1994, 

p.98). 

A diferenciação da Natureza espinosana para com nossa concepção comum 

de natureza associada aos fenômenos naturais deve ser ressaltada. Para Espinosa 

o que entendemos como meio ambiente (rios, florestas, atmosfera, fauna, flora, 

dentre outros) devem ser entendidos como modificações da Natureza, modos finitos, 

assim como o ser humano. Como ressalta Maria Luiza,  
esta distinção entre Deus/Natureza e as coisas naturais leva a que 

demarquemos o conceito de Natureza da definição comum da 

mesma que a identifica habitualmente com o mundo, dando relevo à 

sua dimensão física. Na verdade a Natureza espinosana não 

corresponde ao mundo. Muito mais lata do que este, engloba tudo 

aquilo que existe, seja de índole material, seja de cariz espiritual. 

Nela estão contidos homens, animais, plantas, rios, montanhas mas 

de igual modo inclui ideias, percepções, afectos, almas, ou melhor 

dito, mentes. Todas estas realidades são expressão de Deus, um 

Deus “quatenus”, um Deus “enquanto que”, um Deus modificado 

(“modificatus”), o que é diferente de um Deus em si mesmo 

(FERREIRA, 2013, p. 31). 

Para Espinosa a substância/Deus/Natureza é plenamente cognoscível 

através do intelecto e a ela está “vinculada uma multiplicidade de atributos e de 

modos, multiplicidade esta interna à substância” (BARTUSCHAT, 2010, p.49). 

Pois é no pleno uso da razão que a potência de existir humana se maximiza, 

e o divino se torna perfeitamente acessível,  
quando a razão funciona, impõe-se-lhe, sempre nítida, a 

necessidade de não opor Deus ao mundo material como um ser 

exterior, mas sim de o colocar no fundo do próprio Cosmos como 

força divina ou espírito motor. Cada vez se torna para nós mais claro 

que todas essas manifestações admiráveis da natureza que nos 

cerca, orgânica e inorgânica, são produções diferentes de uma única 

e mesma força primária, são combinações diferentes de uma única e 

mesma matéria fundamental [a substância] (HAECKEL, 1947, p.21). 
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Com isso, o encontro com Deus, não significa abstenção dos valores 

mundanos, nem tampouco a adoção de rituais de adoração às coisas naturais ou de 

inserção numa cultura de exercícios espirituais ascetas. Este encontro se dá no 

conhecimento de união com o divino, ou seja, no  
conhecimento intelectual de nós mesmos como partes da Natureza, 

partes integralmente submetidas como todas as outras, às leis 

causais necessárias que regem o comportamento das coisas 

naturais” (GLEIZER, 2011, p.08).  

Segundo Marilena Chauí (1981) o conceito de imanência requer a 

reelaboração dos conceitos de causa-efeito e de hierarquia, de maneira a abolir as 

causas extrínsecas inerentes ao primeiro, assim como os graus de subordinação e 

dependência ligados a imagens do superior e do inferior, cristalizando a causalidade 

numa relação de poder. 

Com esta disposição, a imanência se mostra como uma qualidade do divino 

que é inseparável e está presente em todas as coisas, sem se constituir em graus e, 

que consequentemente se realiza numa outra maneira de viver, que não apela para 

os subterfúgios de uma metafísica transcendente e sim, que considera Deus, a 

substância ou a Natureza, como  
um movimento atuante no mundo. Todo ser, toda e qualquer coisa 

individual são, na condição dos modos, não mais que determinadas 

disposições de existir da substância una. Com isso, o ser dos modos 

e o ser da substância são pensados de maneira unívoca (...) sem 

nenhuma subordinação. (...). A substância não deixa nada fora de si, 

nem algo que seja não substancial, nem a admissão de outra 

substância (HORNAK, 2010, p.27). 

A imanência contraposta à transcendência, aponta claramente como 

princípio monístico a unicidade da substância. A substância/Deus/Natureza 

espinosana pode ser melhor compreendida observando-se as seguintes definições 

situadas no início da Ética,  
1.Por causa de si compreendo aquilo cuja essência envolve a 

existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida 

senão como existente. (...) 3. Por substância compreendo aquilo que 

existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo 

cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser 
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formado. (...) 6. Por Deus compreendo um ente absolutamente 

infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, 

cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. (...) 7. 

Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de 

sua natureza e que por si só é determinada a agir. E diz-se 

necessária, ou melhor, coagida aquela coisa que é determinada por 

outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. (E I, 

Def. 1, 3, 6, 7). 

Espinosa deixa claro na proposição 8 da primeira parte, que “toda 

substância é necessariamente infinita”, e esta expressa-se nos seus atributos, cada 

atributo porém é concebido por si mesmo, pois é concebido como essência da 

substância, como vemos a definição de atributo “aquilo que o entendimento percebe 

da substância como constituindo sua essência” (E I, def. 4). Logo depois na 

proposição 11, o autor afirma que cada atributo exprime uma essência eterna e 

infinita, que “existe necessariamente”, e poder existir é potência. Sara Hornak 

procura compreender melhor esta concepção como vemos em 
a essência sempre igual da substância pode ser reconhecida por um 

número infindável de atributos diferentes. Os atributos não são 

propriedades da substância. Eles expressam a essência da 

substância e, com isso, podem ser por nós reconhecidos. Mas dentre 

eles, apenas dois são correntes entre nós: o pensamento e a 

extensão (HORNAK, 2010, p. 32).  

Gilles Deleuze compreende que em Espinosa conhecemos apenas dois 

atributos, pois somente “podemos conceber como infinitas as qualidades que 

envolvemos em nossa essência: o pensamento e a extensão, na medida em que 

somos espírito e corpo” (DELEUZE, 2002, p. 59). Porém, dada sua infinita potência 

de existir cabe a Deus uma infinidade de atributos.  

Na proposição 29, Espinosa procura explicar melhor como se deve 

compreender a totalidade e os modos finitos, no qual estão inseridos o ser humano, 

o meio ambiente, dentre outros, que são por ele chamados de “coisas particulares” 

(E I, P 25, cor.). Os modos são assim, “afecções dos atributos de Deus” (E I, P 28, 

dem.), e são causados por Deus, que os determina e faz operar de uma maneira 

definida pela necessidade da natureza divina. Com isso, fica claro que a substância 

é autossuficiente e, esta é uma das suas principais qualidades que a diferencia em 
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termos de conceito, dos modos que seguem causas determinadas. Assim, 

distinguindo os atributos dos modos ele compreende os atributos por natureza 

naturante e os modos, por natureza naturada, apresentados não como uma divisão, 

mas como aspectos da mesma unidade, como vemos no seguinte trecho: 
por natureza naturante devemos compreender o que existe em si 

mesmo e por si mesmo é concebido, ou seja aqueles atributos da 

substância que exprimem uma essência eterna e infinita, isto é, 

Deus, enquanto é considerado como causa livre. Por natureza 

naturada por sua vez, compreendo tudo o que se segue da 

necessidade da natureza de Deus, ou seja, de cada um dos atributos 

de Deus, isto é, todos os modos dos atributos de Deus enquanto 

considerados como coisas que existem em Deus, e que sem Deus 

não podem existir nem ser concebidas (E I, P29, esc.). 

A relação entre a substância e os modos, ou entre a natureza naturante e a 

natureza naturada, pode ser descrita em termos causais, como uma dependência 

geradora pois, se um ente precisa de quaisquer outras coisas para sua produção, 

este é dependente, ou seja, modos. Porém se um ente não precisa de outras para 

existir, e depende apenas de sua própria natureza, sendo geradora de si mesma é 

considerada natureza naturante. A formação dos conceitos é integrada a relação 

causal de Deus com as coisas, como vemos em  
Deus (ou substância, ou Natureza) é acima de tudo, a causa eficiente 

fundamental e geral de todas as coisas, o agente ativo cujo poder 

explica o início de sua existência (NADLER in: HUENEMANN, 2010, 

p.82). 

Como também, podemos constatar no caráter ativo do termo “naturante”, em 

contraste com o caráter de recebimento do termo “naturada”. Expressando a 

qualidade de cada ser causa de si, ou causado por outro. Como podemos ver no em 

“tudo o que existe, existe ou em si mesmo ou em outra coisa” (E I, ax. 1). 

Os modos são afecções da substância, “aquilo que existe em outra coisa, 

por meio da qual também é concebido” (E I, def. 5), eles “exprimem-se se uma 

maneira definida e determinada” (E I, P 25, cor.). Desta forma, seguem uma relação 

de causa-efeito que segundo Deleuze, se correlaciona com a relação ontológica 

substância-modos, sendo um dos pontos principais do espinosismo. Como também 

vemos em Bartuschat, 
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os modos são dentro de Deus unicamente porque ele os produziu; 

são portanto, efeitos de uma atividade que constitui a natureza dele. 

Que tudo seja dentro de Deus é consequência de uma causalidade 

(...) [que] Espinosa denomina de causalidade imanente (causa 

imanens) (2010, p.52). 

Para Espinosa “Deus é a causa imanente e não transitiva de todas as 

coisas” (E I, P 18), pois não existe coisa sequer que exista em si mesma, além de 

Deus. Neste sentido ele nega a possibilidade de haver duas substâncias, pois tendo 

as mesmas qualidades seria absurdo que coexistissem. Por exemplo, se uma 

substância é infinita, como pode haver outra? Já que se houvesse, limitaria a 

anterior, o que seria impossível.  

Desta forma Deus está no mundo, e também é o próprio mundo. A causa 

imanente expressa a substância nos modos, contendo em si a consumação do ato 

de produzir as coisas, ela “não é separada de seu efeito, mas reside nele” 

(HORNAK, 2010, p.40). Esta interpretação também é encontrada em Marilena Chauí 

quando ela diz que, a 
causa eficiente imanente faz com que a substância produza efeitos 

no interior de si mesma, jamais se separando deles como uma 

instância que os comandaria de fora ( seja como Deus ex machina, 

seja como Juiz, seja como Monarca). Os efeitos a exprimem não 

porque seja idênticos a ela, mas porque a causa os produz de seu 

próprio interior, manifestando-se neles e diferenciando-se neles. 

(CHAUÍ, 1981, p.72). 

Desta forma, não há extrapolação de causas, não há uma causalidade 

exterior à substância, nem um intelecto criador que realiza algo distinto dele. Sendo 

a essência de Deus potência de causa inesgotável, a imanência rompe a separação 

entre causa-efeito, e permeia do divino os modos finitos. A substancia está presente 

nos modos como força atuante/ativa ela não se confunde com os modos, nem estes 

com ela. Os modos se realizam de acordo com suas essências, e a relação destes 

entre si é o que dá a tonalidade do que observamos na vida, incluídas as 

responsabilidades pelas suas existências, ou seja é na relação entre as partes que 

reside o aumento ou a diminuição do perseverar na existência. E nesta relação de 

imanência é que elaboramos a proposta para uma crítica ecológica mais efetiva.  
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2.3 - O lugar do ser humano na Natureza 

Quem não sabe o que é o mundo não sabe onde 
está; e aquele que não sabe porque o mundo existe 

não sabe o que ele próprio é. Aquele a quem falta 
uma dessas questões não pode dizer porque ele 

próprio existe. 

Marco Aurélio (Meditações: VIII,52) 
 

Considerando que vivemos no Ocidente com a predominância cultural da 

metafísica judaico-cristã, convivemos com a perspectiva de que o ser humano 

possui uma determinação especial que o torna único no interior da criação. Esta 

posição metafísica aponta para a correspondência entre um Deus antropomorfizado 

e um ser humano criado à sua imagem e semelhança, como vemos claramente 

expressa no texto do Gênesis “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança” 

(1, 26), já citado anteriormente no capítulo I e seção 1.2 desta dissertação. Assumir 

a humanidade como centro da criação é colocar o ser humano no ápice do universo, 

sendo a este dado o poder de dominar e explorar as demais coisas.  

O pertencimento humano às esferas transcendentes que formam um mundo 

apenas habitável por Deus e pelos seus escolhidos (apenas humanos), constituindo 

um outro mundo que é eterno, é o centro da cosmovisão dualista. Neste sentido o 

antropomorfismo fica evidente como atuação desta perspectiva metafísica. A 

posição do homem dentro desta perspectiva é central já que o ser humano não é 

apenas tido como ápice da criação, mas como imago dei, tendo a permissão de 

dominar todas as outras coisas da terra, constituindo-se o representante divino na 

terra. A sobrenaturalidade do divino, a separação do ser humano dos outros seres é 

um posicionamento metafísico que personaliza a ação no mundo. Uma ética 

baseada nesta posição requer certamente um maior debate quando se insere a 

problemática da interdependência do ser humano frente às demais espécies e ao 

meio ambiente.  

A relação do ser humano com o sobrenatural é fundamental como medida 

de valor para a ação que é estabelecida com o ambiente, já que por ser feito à 

imagem e semelhança de Deus, a finalidade da vida humana é a prática de 

determinados preceitos que regem para uma vida eterna pós morte junto ao Criador. 

Seguindo esta perspectiva as relações estabelecidas entre o ser humano e as 
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coisas da natureza são postas como elementos de transição e sujeitas à dominação, 

como constatamos no seguinte trecho, 
Deus abençoou Noé e seus filhos: "Sejam fecundos, disse-lhes ele, 

multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão 

e respeitarão vocês: as aves do céu, os répteis do solo, e os peixes 

do mar estão no poder de vocês. Tudo que vive e se move servirá de 

alimento para vocês. (...). Porque o homem foi feito à imagem de 

Deus. Quanto a vocês, sejam fecundos e se multipliquem, povoem e 

dominem a terra. (GÊNESIS, 9, 1-2;6-7). 

Inseridos nesta visão, temos que a posição do ser humano na Natureza, é 

um lugar transitório, no qual ele tem o pleno poder de agir sobre todas as demais 

coisas como assim lhe convier. A dominação humana sobre as demais coisas é 

dada em termos de decreto divino, ressaltando na narrativa esse caráter de 

hierarquia. Neste contexto, o ponto final a ser ocupado pelo ser humano é estar ao 

lado de Deus, num espaço supramundano, não conhecível em vida, mas tido como 

lugar de repouso, descanso eterno, onde este passará em estado de graça eterna 

ao lado do criador. O divino, opõe-se ao mundo, e a dominação instituída sobre este, 

garante a permanência de uma imagem profana da natureza da qual como citamos 

anteriormente é referida como mundo, e estar imundo, (no mundo) é estar impuro, 

sujo. 

Decorridos os séculos, podemos observar que este é um dos fatores 

fundamentais que geraram a manutenção social de um estado de dominação 

específica diante do meio natural refletindo uma tensão e também uma contradição 

já que a espécie humana possui tanta dependência do ecossistema em que habita 

quanto as demais espécies. O problema do imago dei, é que esta noção estabelece 

uma fronteira que impede uma relação de horizontalidade entre os seres das 

variadas espécies que coabitam o planeta, constituindo uma relação hierárquica 

entre eles. A relação estabelecida com Deus é compreendida em termos de 

hierarquia de Deus para os seus filhos e destes para com o mundo, como vemos em  
segundo a estrutura da sociedade, o homem aparece sempre como 

“escravo de Deus”, como aquele que com astúcia e baixa prostração 

se ajoelha diante dele, buscando mobilizá-lo por intermédio de 

pedidos e ameaças ou com meios mágicos. Em uma forma mais 

elevada ele aparece para si como “servo fiel” do supremo e soberano 
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“senhor”. A ideia da “infância” de todos os homens em relação ao 

Deus-“pai” mediada pelo “filho” essencialmente idêntico que anuncia 

Deus aos homens em sua essência interior e lhes prescreve ele 

mesmo com autoridade divina certas opiniões de fé e certos 

mandamentos, é a representação mais elevada e pura a que é 

possível chegar aos limites do monoteísmo (SCHELER, 2003, p.88). 

Esta mesma acepção encontramos em Haeckel quando ele afirma que os 

sistemas religiosos dualistas e pluralistas seguem uma criação imagética de um 

Deus com qualidades humanas, antropomórficas, numa tentativa de humanização 

de Deus,  
O próprio homem, como um ser semelhante a Deus ou derivando 

dele diretamente, toma um lugar particular no mundo e fica separado 

do resto da natureza por um abismo profundo. A mais das vezes 

junta-se-lhe a ideia antropocêntrica, a convicção de que o homem é o 

ponto central do Universo, o ultimo e supremo fim da criação e que o 

resto da natureza se fez unicamente para o servir (HAECKEL, 1947, 

p.20). 

Superar as fronteiras de uma narrativa cosmogônica que resultou numa 

alienação total da humanidade frente à Natureza, e ao mesmo tempo observar a não 

finalidade humana na concepção da Totalidade, parece ser uma tarefa difícil, mas é 

urgente e necessária. Destituir o mundo de um propósito humano, é permitir um 

novo olhar para as coisas naturais, que reestabelece a dignidade do ambiente, no 

sentido de se entender como parte integrante de Deus/Natureza/Substancia. 

Significa conceber a racionalidade como virtude humana e não como superioridade, 

e neste sentido entender que ao atuar, Deus não persegue fins 
assim como não existe em função de qualquer fim, ele também não 

age desta maneira. Em vez disso, assim como não tem qualquer fim 

em função do qual existir, tampouco tem qualquer princípio ou fim em 

função do qual agir. Quanto à causa que chamam final, não se trata 

senão do próprio apetite humano enquanto considerado como 

princípio ou causa primeira de alguma coisa (E IV, pref.). 

Com essas palavras Espinosa demonstra que ter o mundo como finalidade 

de habitação transitória para a humanidade é uma inadequação do uso racional da 
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capacidade humana, na qual prevalece o medo, sendo este um campo aberto para 

imaginação. Perseguir fins e objetivos faz parte da faculdade humana, porém 
desde que os homens começaram a formar ideias universais e a 

inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., e a dar preferência 

a certos modelos em detrimento de outros, o que resultou foi que 

cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a 

ideia universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero, e 

chamou de imperfeito aquilo que via estar menos de acordo (...). E 

não parece haver outra razão para chamar, vulgarmente, de perfeitas 

ou imperfeitas também as coisas da natureza (...). Pois os homens 

tem o hábito de formar ideias universais tanto das coisas naturais 

quanto das artificiais (...) e acreditam que a natureza (que pensam 

nada fazer senão em função de algum fim) observa essas ideias e as 

estabelece para si própria como modelos (Ibidem.). 

Diante disso, fica claro que a transposição das faculdades humanas para o 

âmbito das demais coisas é um recurso do antropomorfismo, que mostra a 

incapacidade de reconhecer nas coisas suas características próprias. Segundo 

Espinosa, este é um exemplo da ignorância das causas anteriores, nas quais o ser 

humano recai frequentemente pois julga estar no centro do mundo. 

É evidente a necessidade de traçar uma rota, no contexto de crise ecológica, 

que rejeite as ideias deste tipo e que aponte respostas para a atual situação de 

competição e exploração de recursos que a humanidade se encontra. Superar a 

separação do divino do mundo é ressituar a humanidade na Natureza. Pois persistir 

o debate da problemática ambiental sem absorver a profundidade ontológica é fazer 

mais do mesmo. Para tal a manutenção da perspectiva hierárquica que apresenta o 

homem como ápice da criação, dominador de todos os elementos naturais, no intuito 

de crescer e multiplicar-se necessita ser cuidadosamente questionada.  

Espinosa faz esta crítica mostrando que ao separar o ser humano da 

natureza e vinculá-lo a uma divindade sobrenatural da qual somos feitos à sua 

imagem e semelhança, se está fertilizando a ideia do “antropomorfismo [que] se liga 

à dominação de uma imagem do que seja o homem e a perseguição indiscriminada 

de seus fins” (D´ABREU, 2009, p. 49). Somando-se a isso, ao mesmo tempo o ser 

humano é colocado não como entidade natural mas como espelho de um ente 

sobrenatural, o que acirra ainda mais a alienação frente à Natureza e 
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consequentemente ao meio ambiente. Espinosa deixa claro que não concorda com 

a ideia de que tudo o que existe tem como intuito a finalidade de uso humano, ou 

seja ele afirma que,  
os homens pressupõe, em geral, que todas as coisas naturais agem, 

tal como eles próprios, em função de um fim, chegando até mesmo a 

dar como assentado que o próprio Deus dirige todas as coisas tendo 

em vista algum fim preciso, pois dizem que Deus fez todas as coisas 

em função do homem, e fez o homem, por sua vez, para que este lhe 

prestasse culto. (...). Tendo, pois, passado a considerar as coisas 

naturais como meios, não podiam mais acreditar que elas tivessem 

sido feitas por seu próprio valor. Em vez disso, com base nos meios 

de que costumam dispor para seu próprio uso, foram levados a 

concluir que havia um ou mais governantes da natureza, dotados de 

uma liberdade humana, que tudo haviam providenciado para eles e 

para seu uso tinham feito todas as coisas. (...). Como consequência, 

cada homem engendrou, com base em sua própria inclinação 

diferentes maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o 

considere mais que aos outros e governe toda a natureza em 

proveito do seu cego desejo e de sua insaciável cobiça (E I, Ap.). 

Encontramos em Espinosa que a Natureza segue uma ordem comum de 

causa e efeito, na qual os modos são causados e ao mesmo tempo também causam 

outros modos, este ordenamento natural é observado em todas as coisas da 

Natureza. O ser humano por não conhecer as causas que originam as coisas e ao 

mesmo tempo ter em si presente o desejo que lhe orienta nas suas ações, 

pressupôs que tudo segue uma finalidade humana. É nesta busca pelos fins que 

encontra-se uma projeção sobre os outros e sobre as demais coisas naturais. Como 

vemos melhor em 
Depois de terem se persuadido de que tudo que ocorre é em função 

deles, os homens foram levados a julgar que o aspecto mais 

importante, em qualquer coisa é aquele que lhes é mais útil, assim 

como foram levados a ter como superiores aquelas coisas que lhes 

afetavam mais favoravelmente. (...) Dizem ainda que Deus criou 

todas as coisas ordenadamente, atribuindo, assim, sem se darem 

conta, a imaginação a Deus, o que só faria sentido se eles 

quisessem dizer, talvez, que, em função da imaginação humana, 
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Deus dispôs todas as coisas de maneira que elas pudessem ser 

mais facilmente imaginadas (Ibidem.). 

A crise ecológica com a qual estamos convivendo nas últimas décadas 

aponta para os limites deste tipo de cosmovisão, na qual a finalidade das coisas 

naturais é o benefício do extravio desmedido humano. Esse conjunto de disposições 

metafísicas que aliena o ser humano da natureza, também subverte a ordem natural 

das coisas, e é raiz da problemática ambiental pois concebe 
o homem na natureza como um império num império. Pois [eles] 

acreditam, que em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a 

perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias 

ações, e que não é determinado por nada mais além de si próprio (E 

III, pref.).  

É no sentido de contestar este império dentro de um império que pode se 

atribuir com melhor ênfase uma conotação ecológica no pensamento de Espinosa. 

Ao quebrar as fronteiras do império humano sobre a natureza, estamos também 

quebrando a alienação entre Deus e o mundo, unificando a existência de forma a 

colaborar com ela. Já que ao homem não é dado poder de dominação algum e  
isso seria uma arrogância de nossa parte e [pois] o próprio meio 

ambiente possui uma anterioridade ontológica diante do homem. Daí 

que não haja um plano de salvação a ser delineado, nem a 

possibilidade de construirmos uma nova arca de Noé que salvará as 

espécies. Cabe-nos tão somente pensar em novas estratégias de 

ação que não poluam nem as águas dos rios e mares, nem o ar que 

nos sustém, mas principalmente as relações entre os homens 

(D´ABREU, 2009, p.41). 

É neste sentido que ao apresentar uma visão de mundo monista, unitária e 

não separatista que Espinosa no cerne da modernidade se contrapõe à dualidade 

mente-corpo e à finalidade humana do mundo. Ele ressalta a coerência de um 

pensamento onde a ação no mundo é derivada da coexistência e interdependência 

entre as partes, pois considera o ser humano apenas como uma modificação da 

substância, tão qual todos os outros seres que nos são conhecidos.  
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Esta relação fundamental do ser humano com a existência é o que fornece a 

base do agir ético no mundo, um reconhecer-se integrado, como vemos em Max 

Scheler23, a 
relação fundamental do homem com o fundamento do mundo reside 

no fato de que este fundamento se compreende e realiza no homem 

– que, como tal, tanto como ser espiritual como ser vivo, é sempre 

apenas um centro parcial do espírito e do ímpeto do “ser que existe 

por si”. Eu digo: ele se compreende e realiza imediatamente no 

homem mesmo (SCHELER, 2003, p.88). 

O monismo assumido por Espinosa postula que o ser humano não será mais 

definido pela sua relação, de semelhança e proximidade, com uma instância 

sobrenatural transcendente, mas senão como parte integrante da Natureza. E é 

nesta relação que se dá a construção de uma 
maneira de viver e de existir, de uma afirmação ao mesmo tempo 

espontânea e reflexiva, normativa e imanente do desejo como força 

de ser e do ser como potência desdobrada, real e atuante. A 

potência ética é ao mesmo tempo uma afirmação da força e da 

razão, uma realização do desejo e do universal concreto, uma 

exaltação do útil próprio e da aliança com os outros. Com efeito, a 

ética subverte a preocupação mortal, toda ela voltada para uma 

exigência de transcendência, de incondicionado e de valor, em 

proveito da virtude como conhecimento e como apropriação positiva 

do ser singular de sua própria essência (RIZK, 2010, p.186). 

Por esta perspectiva o mundo é permeado do divino, e já não há mais o 

além-mundo, vivemos em unicidade, esta proposição apesar ser inicialmente 

simples requer um rompimento total com a visão de mundo que sustenta a atual 

cultura ocidental. Se entender em unidade com o Cosmos é reposicionar o ser 

humano no universo, é edificar uma nova ordem metafísica, na qual o lugar ocupado 

pelo ser humano na existência se torna comparável aos dos outros seres, já que ele 

                                            
23 Max Scheler discute o problema da antropologia filosófica principalmente no seu livro “A Posição 

do Homem no Cosmos”. Para uma análise do texto: cf. Aquino, Thiago, A Fenomenologia da Distinção humana 

Scheler e o projeto de uma antropologia filosófica, Síntese: Revista de Filosofia. Vol. XLI, n. 132, Belo 

Horizonte, Jan-abr.2015  
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é uma modificação da substância, um modo finito dentro da Natureza, parte 

integrante da totalidade, parte integrante da Substância. 

 
2.4 - Ecologia: O conatus na cooperação com as partes 

“É impossível que o homem não seja uma parte da 
natureza e que não siga a ordem comum desta” (E IV, 

Ap., cap.7). 
 

A metafísica espinosana centrada na noção de substância única, exclui as 

concepções que caracterizam o ser humano como uma entidade separada do que 

denominamos como Natureza. Uma vez que a ecologia é descrita como a ciência 

que estuda as interações entre as espécies nos sistemas ecológicos não podemos 

nos esquivar de discutir a questão acerca da relação entre as partes tal como é 

apresentada por Espinosa para aproximá-la das definições propostas por esse 

campo de pesquisa. 

Ernst Haeckel cunhou o termo “ecologia” 24, pela primeira vez em 1866, para 

descrever a interdependência das espécies com o meio e destas entre si. Compôs 

esta palavra a partir do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. 

Assim, o “estudo da casa” pode ser entendido como o estudo das relações 

intraespecíficas e interespecíficas que integram o meio. Haeckel era um naturalista, 

e concebia o mundo dentro da perspectiva monista, tendo dentro de si a cosmovisão 

unitária da totalidade. Ele elaborou os primeiros estudos que inter-relacionaram a 

biota com o meio em que vivem, mostrando o ordenamento natural presente em 

todos os organismos e na suas relações. O que é bem interessante pois é na 

interação entre as partes da totalidade que estamos fazendo ecologia. Ele assume a 

sua cosmovisão nesta palestra da qual citamos este excerto, 
estou plenamente de acordo com a sua concepção unitária da 

natureza inteira, que designamos com o único nome de Monismo. 

Exprimimos também, sem dúvida alguma, a convicção de que um 

espírito está em tudo e que todo mundo conhecido existe e se 

                                            
24 O termo “ecologia” foi descrito no seu livro “Generelle Morphologie der Organismen” 

publicado em 1866 na Alemanha, sendo proposto para designar o estudo da dinâmica das relações 
entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Haeckel também se tornou conhecido por elaborar a 
ecologia sob a forma de uma visão de mundo, apresentada no livro intitulado “O monismo”, 
referenciado no fim deste trabalho. Seu pensamento se aproximava das concepções de pensadores 
como Lucrécio, Espinosa, Giordano Bruno, Lamarck e Strauss.  
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desenvolve por uma lei fundamental comum. (...) A nossa concepção 

monista do universo pertence, pois, esse grupo de sistemas 

filosóficos (...) [no qual] subsistem no entanto as ideias fundamentais 

comuns da unidade cósmica, da solidariedade inseparável da força e 

da substância, do espírito e da matéria ou, como também se pode 

dizer, de Deus e do mundo (HAECKEL, 1947, p.58)25. 

Sua concepção da unidade o influenciou na observação da interação entre 

as partes e a gama complexa de inter-relações e interdependência mútua que estão 

na base da sustentação da vida. Além disso, ele percebia que a dinâmica do meio 

era mantida por um movimento intrínseco ao sistema ecológico. 

Na contemporaneidade, a ecologia é uma palavra que vem sendo 

exaustivamente utilizada neste contexto de crise ambiental, mas compassadamente 

refletida. Da definição inicial elaborada por Haeckel muito se manteve, o que nos 

remete ao ponto no qual o entendimento do termo é simples, porém sua significação 

em termos de perspectiva metafísica ainda é marginalizada gerando uma lacuna que 

mantém a cisão entre humanidade e natureza. Eugene Odum zoólogo 

estadunidense que ampliou o conceito assimilando a noção de sistema, compartilha 

da designação inicial proposta por Haeckel e acrescenta 
uma vez que a ecologia se preocupa especialmente da biologia de 

grupos e de processos funcionais na terra, no mar e na agua doce, 

está mais de harmonia com a moderna acepção definir a ecologia 

como o estudo da estrutura e do funcionamento da natureza, 

considerando que a humanidade é uma parte dela (ODUM, 2004 

p.04). 

A aceitação de que somos partes da natureza, requer o entendimento da 

unidade como pressuposto para uma coesão ao ambiente, neste sentido a ecologia 

ainda tem muito a galgar. 

Espinosa não tinha em mente quando elaborou seu pensamento o problema 

ecológico, mas a partir da visão unitária da Natureza podemos juntar os pontos e 

construir uma ética ecológica mais efetiva frente aos problemas ambientais que 

lidamos na contemporaneidade. A noção de interdependência e inter-relação entre 

                                            
25 Seu livro “o monismo” é fruto de uma palestra proferida para o Jubileu do 75º aniversário 

da sociedade de naturalistas da Alemanha e o trecho citado é uma resposta ao professor 
Schlessinger que havia discursado antes e o incitou a falar sobre a profissão de fé de um naturalista. 
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os modos finitos constitui a base de reflexão, ação e se mostra como ponto de 

partida para o entendimento da unidade sociedade/natureza. Rubio acentua que o 

pensamento espinosano 
se ocupa de los afectos y de la conducta humana em tanto cosas 

naturales sometidas a las leyes ordinarias de la naturaleza, pues son 

el único vehículo para comprender todas las cosas e sus cambios de 

formas (RUBIO, 1995, p.178)26.  

Ao dissolver as concepções antropomórficas do divino, é acentuada a 

responsabilidade humana sobre os impactos ambientais causados ao planeta. A 

ecologia então pode realizar-se plenamente, pois num sistema auto-organizado não 

há prevalência de graus hierárquicos entre as espécies nem de superioridade 

ontológica dentre elas, senão uma inserção dos particulares numa ordem geral. É 

neste sentido que para Rubio a 
eco-auto-organización indica el proceso parejo e la mutua interación 

entre el individuo y el conjunto del que forma parte; hay 

constreñimientos, constantes, regulaciones...por parte del 

ecosistema que contribuyen a la constitución regular y la canalizan. 

En definitiva debe darse una explicación dialógica de los fenómenos 

vitales que compagine la logica interior y la logica del entorno de 

manera concurrente, complementaria y antagonista; lo que rebasa el 

principio dialectico (...) y alude a estricta reciprocidad de la 

dependencia em la independencia y viceversa (ibidem, p.178)27.  

Para Espinosa, as coisas particulares na medida em que são modificações 

da essência dos atributos, por exemplo, o corpo enquanto modificação do atributo 

extensão, seguem “as leis e regras da natureza, de acordo com as quais todas as 

coisas se produzem e mudam de forma, [e estas] são sempre as mesmas em toda 

parte” (E III, pref.). Por exemplo, nascemos e morremos, temos uma duração 

                                            
26 “se ocupa das emoções e do comportamento humano como coisas naturais sujeitos às 

leis ordinárias da natureza, pois são o único veículo para compreender todas as coisas e suas 
mudanças de formas”. Tradução da autora. 

27 “eco- auto-organização indica o processo conjunto e a interação mútua entre o 
indivíduo e o grupo ao qual pertence; existem restrições, constantes , regulações ... por parte do 
ecossistema para a constituição singular e a canalizam. Definitivamente deve dar-se uma explicação 
dialógica dos fenômenos vitais que conciliam a lógica interna e a lógica do ambiente de maneira 
concorrente, complementar e antagônica; o que excede o princípio dialético ( ... ) e refere-se a estrita 
reciprocidade da dependência sobre a  independência e vice-versa”. Tradução da autora. 
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temporal limitada na eternidade da substância, o mesmo se dá com as demais 

coisas, variando o grau de duração de cada uma. 

Dentro do conjunto do nosso ambiente, observamos inúmeros modos finitos 

em interação constante, os quais afetam e são afetados ao mesmo tempo, 

constituindo uma rede complexa de relações causais que pode aumentar a 

capacidade de existir ou diminuí-la. Isto acontece a todos os modos, de maneira que 

nós seres humanos, também afetamos e somos afetados pelos outros corpos, como 

constatamos em “o corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos 

outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado” (E II, P 13, 

post.4). Ou seja, para existir o indivíduo deve ser compreendido como uma unidade 

complexa, que interage com os demais seres de maneira a assegurar sua 

existência. Assim,  
Deus, ou o infinito, é sempre causa próxima do finito; é a própria 

produtividade do infinito que se compreende no atributo, onde as 

essências de modo se constituem intensidades regulares, e na 

extensão modal, onde se manifestam os corpos distintos uns dos 

outros, tendo a existência de cada um deles por condição, em parte, 

a ação dos outros corpos. O finito é, pois infinito, tanto na ordem da 

essência como na da existência (RIZK, 2010, p.103). 

Desta maneira o ser da Substancia/Deus /Natureza se expressa nos modos, 

e o ser dos modos compõe o todo. Há assim, uma continuidade entres os corpos, 

formando uma gama interconectada e necessária entre eles. E é a partir desta 

interdependência que se aumenta ou diminui a capacidade de perseverar na 

existência.  

Como visto no capítulo anterior, a concepção do ser humano como “ser 

destacado do mundo”, alienado das coisas naturais favorece o sentido de 

dominação humana do ambiente, ignorando as relações de interação entre os 

modos. Somando-se a isso a inserção cultural dentro da narrativa mitológica judaico-

cristã, há um estabelecimento da dicotomia que mantém humanidade alienada da 

natureza. Dentro desta perspectiva quaisquer ações ecológicas se tornam 

incongruentes e sem efetividade, pois não consideram a totalidade enquanto 

unidade. Nem favorecem a manutenção de um estado de equilíbrio entre as 
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espécies, já que para uma foi dado o direito de sobreposição frente às demais, como 

que considerada independente do sistema. 

Ainda que seja necessário reconhecer que seu pensamento não foi 

concebido considerando a perspectiva ecológica, dado o contexto histórico, pode-se 

constatar que o monismo espinosano redefine a relação ser humano-natureza, 

mostrando que subjaz a esta expressão uma oposição entre os termos que só faz 

sentido se admitirmos ser a humanidade um império dentro do império da natureza. 

Assim, para a efetividade ecológica devemos admitir que estamos em unidade e 

desta forma compreender que os modos não são independente entre si, mas que 

estão numa condição de interação e interdependência constantes. Logo, 

considerando que almejamos o perseverar na existência de modo positivo, temos 

que, se  
a ecologia não designar a comunidade do homem e da natureza, 

adequadamente, irá incorrer nos atuais contrassensos que parecem 

opor natureza e cultura, homem e natureza. (...) longe de fundar uma 

metafísica, o relevo da infinitude no sistema espinozista (natura 

naturans) apenas facilita a concepção de uma natureza fundante e 

de coisas naturais (...) para garantir que é como natureza que o 

homem deve ser pensado (...). A irrealidade da nossa condição está 

muito mais aparente na dicotomia homem-natureza (LIMA E SILVA, 

2010, p.15).  

A oposição entre ser humano e natureza, contida na perspectiva dualista, 

pode ser considerada como centro da problemática ambiental vigente, pois ao gerar 

uma imagem profana da natureza alienada da humanidade e, esta como reflexo do 

imago dei se admitindo ser o centro do universo, há uma desconexão entre as 

partes, extrapolando a noção de ecologia.  

Neste sentido, ao se ver como separado e desvinculado da totalidade a 

cosmovisão transcendente transforma em imperfeito o que é supremo e 

perfeitíssimo, pois entende o mundo como uma passagem para habitar essa 

perfeição sobrenatural. O Monismo espinosano concebe a Natureza como perfeição, 

e a realidade das coisas é perfeita, tal como vemos em “por realidade e perfeição 

compreendo a mesma coisa” (E II, def. 6). Entender o mundo desta forma é 

naturalizar o divino no seio do que existe. Espinosa explica que dentro desta 
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perfeição incorrem ao mesmo tempo as coisas cômodas e as incômodas, sem 

distinção aos piedosos ou aos ímpios, já que a Natureza não age em função de fins. 

Ao admitir que “nada se produz na natureza que se possa atribuir a um 

defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma só e a mesma, em 

toda parte, sua virtude e potência de agir” (E III pref.), Espinosa afirma que não há 

defeitos na natureza28 e que os afetos do ódio, inveja, ira, cobiça, etc., considerados 

em si mesmos derivam da mesma necessidade e virtude da natureza de onde se 

originam as demais coisas singulares. Assim, ele se deteve a elaborar seguindo seu 

método geométrico, uma teoria dos afetos para a qual é destinada a escrita da 

terceira parte da Ética, tem-se então 
uma dedução genética dos afetos que expõe sua produção interna e 

necessária em graus crescentes de complexidade. (...) Como a 

afetividade humana fornece a matéria prima da vida ética, sendo o 

tronco comum da servidão e da liberdade, é com essa parte da obra 

que o sistema inicia a transição para a ética propriamente dita 

(GLEIZER, 2011, p.28). 

Espinosa denomina como afetos primários o desejo, a alegria e a tristeza29. 

A partir destes tem-se as demais variações que correspondem às flutuações de 

ânimos que aumentam ou diminuem nosso perseverar na existência. O desejo é 

então considerado como a essência humana, enquanto determinado a agir de 

maneira a garantir sua auto conservação. Não há no interior do ser humano uma 

causa autodestrutiva, pelo contrário, o que há é o desejo de perseverar na 

existência, e a este, ele o chama de conatus como vemos neste trecho “cada coisa 

esforça-se, tanto quanto está em si por perseverar em seu ser” (E III, P 6). Marilena 

Chauí afirma que o conatus espinosano pode ser entendido como constituindo a 
potência interna de autopreservação na existência que toda essência 

singular ou todo ser singular possui porque é expressão da potência 

infinita da substância. (...) O conatus (...) é a essência atual do corpo 

                                            
28 Se os defeitos fizessem parte da natureza, esta seria incompleta, o que seria absurdo, 

pois daria margem para que houvesse uma perfeição exterior da qual fazemos a comparação. A 
natureza é perfeita e todos os julgamentos morais são derivados da incapacidade de conhecimento 
das causas que os geraram. Por exemplo, “é com base na maneira que foram afetados por uma coisa 
que [os homens] dizem que a sua natureza é boa ou má” (E I, ap.).  

29 Para uma melhor explicação dos afetos Espinosa elaborou uma lista de definições que 
integra o fim da terceira parte da Ética, na qual ele descreve cada afeto de acordo com a variação de 
ânimo de alegria ou tristeza, ou seja que aumente ou diminua nossa potência de existir.  
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e da mente. (...) uma força interna para existir e conservar-se na 

existência, (...) é uma força interna positiva ou afirmativa, 

intrinsecamente indestrutível, pois nenhum ser busca a 

autodestruição (CHAUÍ, 2011, p.84). 

É a partir da ideia de conatus que agimos ou padecemos a depender do que 

afeta nossa potência de existir. Para ele, agimos apenas quando somos acometidos 

por afetos relacionados à alegria ou ao desejo, pois desta maneira estaremos sendo 

a causa adequada, “aquela cujo o efeito pode ser percebido clara e distintamente 

por ela mesma” (E III, def. 1). E, ao contrário padecemos “quando em nós, sucede 

algo, ou quando de nossa natureza se segue algo de que não somos senão causa 

parcial” E III, def. 2), ou seja, causa inadequada. Espinosa inicia esta parte com a 

explicação, 
assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas 

afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso 

contrário, uma paixão ( E III, def. 3, expl.). 

É por afirmar que somos causa (adequada ou inadequada), que Espinosa 

rompe com as fronteiras de uma ética guiada pelas causas finais, pois ele nega que 

os fins externos sejam escolhidos por nossa vontade, mas seguem uma causalidade 

eficiente a partir do nosso desejo, o conatus. 

Ao agirmos aumentamos a potência de existir no mundo, aumentando nossa 

força vital que nos faz mover e pensar. Neste caso nos guiamos no âmbito das 

causas adequadas, claras e distintas. Ao contrário, padecemos quando somos de 

guiados por nossas paixões, ideias inadequadas ou confusas, afetos que nos 

conduzem às variações da tristeza. Segundo Marilena Chauí a passividade possui 

três causas, 
a necessidade natural do apetite e do desejo de objetos para a sua 

satisfação; a força das causas externas maior do que a nossa; e a 

vida imaginária que nos dirige cegamente ao mundo, esperando 

encontrar satisfação no consumo e apropriação das imagens das 

coisas, dos outros e de nós mesmos. Por isso na paixão somos 

causa inadequada de nossos apetites e de nossos desejos, isto é, 

somos apenas parcialmente causa do que sentimos, fazemos e 

desejamos, pois a causa mais forte e poderosa é a imagem das 

coisas, dos outros e de nós mesmos; portanto, a exterioridade causal 
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é mais forte e mais poderosa do que a interioridade causal corporal e 

psíquica (CHAUÍ, 2011, p.88). 

É por achar que possui uma potência absoluta sobre as demais partes da 

Natureza e se considerar não coagido nem determinado pelas causas exteriores que 

o ser humano padece, como vemos em “padecemos à medida que somos uma parte 

da natureza, parte que não pode ser considerada por si mesma, sem as demais” (E 

IV, P3). Ser racional, ou seja ter a razão como preceito de viver é coexistir no mundo 

expandindo a capacidade de perseverar na existência, se libertando dos modos 

imaginários que dicotomizam a relação ser humano/natureza, Espinosa afirma que  
como a razão não exige nada que seja contra a natureza, ela exige 

que cada qual ame a si próprio; que busque o que lhes seja útil, mas 

efetivamente útil; que deseje tudo aquilo que, efetivamente conduza 

o homem a uma maior perfeição; e (...) que cada qual se esforce por 

conservar, tanto quanto está em si, o seu ser. (...) é totalmente 

impossível que não precisemos de nada que nos seja exterior para 

conservar nosso ser, e que vivamos de maneira que não tenhamos 

nenhuma troca com as coisas que estão fora de nós (E IV, P18, 

esc.). 

A interação racional com o ambiente é substrato para a preservação da 

potência de existir de cada ser humano, neste sentido há uma desalienação do ser 

humano frente à natureza, e um retorno ao conceito de ecologia propriamente dito. 

Agir de maneira a cooperar com as demais partes, é agir de maneira racional à 

medida em que seguimos as leis e ordem da natureza, pois “se os homens vivessem 

sob a condução da razão, cada um desfrutaria desse seu direito sem qualquer 

prejuízo para os outros” (E IV, P 37, esc. 2).  

Desta forma a ecologia é pensada em termos de interação racional entre as 

partes, onde a ampliação da capacidade de existir das partes que compõe o 

ambiente é também a ampliação da capacidade de existir do próprio ser humano. Ao 

colaborar para a sustentação das condições de vida no mundo estaremos nos 

esforçando para nos conservar na existência, ou seja estaremos sendo virtuosos, 
uma vez que a virtude não consiste senão em agir pelas leis da 

própria natureza, e que ninguém se esforça por conservar o seu ser 

senão pelas leis de sua natureza, segue-se: 1. Que o fundamento da 
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virtude é este esforço por conservar o próprio ser e que a felicidade 

consiste em o homem poder conservá-lo (E IV, P 18, esc.). 

É neste sentido que a ecologia pressupõe a cooperação, a mútua 

organização e habitação no mundo, que assegurem um perseverar na existência em 

unidade imanente, pois  
o homem feliz é o que se vê como parte da Natureza, parte de um 

todo maior que o integra: o fato de estar em comunhão com outros 

homens, de estarem todos atados num elo de necessidade recíproca 

é a sua felicidade verdadeira, não o fato de parecer destacar dos 

demais. (...). Um indivíduo não se torna feliz por se considerar 

especial diante dos outros, mas por se considerar igual aos outros, 

igualmente capaz de felicidade como todos os outros e igualmente 

finito e dependente dos bens naturais (D´ABREU, 2009, p.56).  

O conatus fortalecido quando agimos racionalmente, seguindo o 

ordenamento natural, em cooperação com as demais partes no intuito de perseverar 

na existência de modo feliz. Estaremos assim sendo a causa adequada do viver no 

mundo, pois pensar enquanto partes é afirmar a necessidade de cooperar com os 

outros seres, na dinâmica existente da vida. Pensar a ecologia a partir de Espinosa 

é tão necessário quanto indispensável. 

 

2.5 - Espinosa e a Deep ecology – breves considerações 
 

No decorrer deste trabalho, se tornou claro através dos estudos citados que 

o aproveitamento do pensamento espinosano no campo da ecologia não é de certa 

maneira, uma novidade completa. De fato uma das vertentes mais influentes do 

movimento ecológico a deep ecology nomeia Espinosa como uma de suas principais 

fontes de inspiração. Neste contexto, examinamos a ecologia profunda para mostrar 

que há pontos divergentes com a metafísica espinosana. De certa maneira existem 

algumas aproximações, mas não podemos dizer que partindo de Espinosa, 

encontraremos um fundamento metafísico para a ecologia profunda. Por outro lado 

também não estamos negando a importância deste movimento nem pretendemos 

esgotar o debate, mas tão somente discuti-la a partir da relação com o pensador 

holandês.  
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Arne Naess, filósofo norueguês cunhou o termo “ecologia profunda” em 

1972, para designar uma filosofia da ecologia e ao mesmo tempo um movimento 

ecológico que se distinguia dos demais por conter uma cosmologia ou uma 

cosmovisão subjacente. Este movimento tem como centro do seu discurso um 

desacordo com a visão de mundo baseada no antropocentrismo e na utilização 

instrumental da natureza. 

Nesta concepção, a biosfera é considerada como uma entidade organizada 

e complexa na qual seus elementos engendram uma teia interdependente 

compondo um todo inseparável. Este entrelaçamento entre as partes da totalidade, 

no entanto sofre a dominante exploração humana, que é responsável por 

comprometer a vida das demais espécies, subordinando-as como meios para o 

desenvolvimento e progresso. De Jonge entende que 
in its emphasis on self realization, deep ecology attempts to grasp 

something fundamental, which is usually seen as belonging only to 

Eastern thought – namely: an emphasis on characterizing a deeper 

sense of self than the mind/body relation. It thus offers a real place 

where East and West can meet. Futhermore, the ‘deepness’ of deep 

ecology is seen as analogous to discovering metaphysical 

foundations for a philosophy of ecology which might otherwise be 

susumed as a branch of environmental ethics (De JONGE, 2004, 

p.01) 30. 

A ecologia profunda pode ser classificada como uma filosofia da ecologia, 

que realiza um aprofundamento das questões relativas ao meio ambiente, e também 

como um movimento social e político que tem princípios expressos a serem 

seguidos por seus apreciadores (Ibidem, 2004). 

Naess procurou contrastar a ecologia profunda com o que ele chamou de 

“ecologia rasa” que comporta o movimento reformista proposto pelos ambientalistas 

que segundo ele, não assumem uma proposição de mudança paradigmática fincada 

                                            
30 “com sua ênfase na auto-realização, a ecologia profunda tenta agarrar algo fundamental, 

que é geralmente visto como pertencente apenas ao pensamento oriental - a saber: uma ênfase na 
caracterização de um sentido mais profundo de si mesmo do que a relação corpo/mente. Dessa 
forma, oferece um lugar real onde Oriente e Ocidente se encontram. Além disso, a " profundidade " 
da ecologia profunda é vista como análoga à descoberta dos fundamentos metafísicos de uma 
filosofia da ecologia os quais poderiam de outro modo, ser incluídos como um ramo da ética 
ambiental”. Tradução da autora. 



 

79 

 

numa cosmologia, pois se restringem a atuar em frentes combativas aos danos 

ambientais como por exemplo a poluição.  

A crítica ao antropocentrismo é a base da ecologia profunda, sendo este 

considerado a maior causa da desarmonia ambiental que presenciamos na 

atualidade. Para dar sustentação a esta crítica, Naess desenvolveu dois pontos 

chave que guiam a ecologia profunda, que são a auto-realização e o igualitarismo 

biocêntrico (DEVALL; SESSIONS, 1985). A auto-realização pode ser sintetizada 

nestas palavras de Keller “By recognizing the intrinsic worth of other living beings, 

one recognizes the solidarity of all life forms” (2008, p.2007)31. Ao romper as 

fronteiras que separam o eu do resto do mundo, descobre-se uma conexão com a 

totalidade, pois uma vez que as fronteiras estão abertas nosso eu se estende ao 

outro, firma-se a solidariedade. Esta ligação está expressa no entendimento de que: 

“if we harm the rest of Nature then we are harming ourselves” (DEVALL; 

SESSIONS,1985, p.68)32. 

O igualitarismo biocêntrico está intimamente associado à auto-realização e 

ao mesmo tempo está inserido nesta. Ele defende que a biota possui igualmente um 

valor intrínseco, negando a diferente valoração entre as espécies na qual há uma 

sobrevalorização do ser humano (KELLER, 2008).  

Dos vários entusiastas do movimento da ecologia profunda, encontramos em 

George Sessions e Bill Devall enfáticos seguidores de Naess, os quais em 1984 

elaboraram uma carta de oito princípios para plataforma do movimento da ecologia 

profunda, listados abaixo, 
1. The well-being and flourishing of human and nonhuman life on 

Earth have value in themselves (synonyms: inherent worth, 

intrinsic value, inherent value). These values are independent of 

the usefulness of the nonhuman world for human purposes; 2. 

Richness and diversity of life forms contribute to the realization of 

these values and are also values in themselves; 3. Humans have 

no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital 

needs; 4. Present human interference with the nonhuman world is 
                                            
31 “É por reconhecer o valor intrínseco de outros seres vivos, que se reconhece a 

solidariedade de todas as formas de vida”. Tradução da autora. 
32 “se causarmos dano ao resto da natureza , então nós estaremos causando dano a nós 

mesmos. Tradução da autora. 
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excessive, and the situation is rapidly worsening; 5. The 

flourishing of human life and cultures is compatible with a 

substantial decrease of the human population. The flourishing of 

nonhuman life requires such a decrease; 6. Policies must 

therefore be changed. The changes in policies affect basic 

economic, technological, and ideological structures. The resulting 

state of affairs will be deeply different from the present; 7. The 

ideological change is mainly that of appreciating life quality 

(dwelling in situations of inherent worth) rather than adhering to 

an increasingly higher standard of living. There will be a profound 

awareness of the difference between big and great; 8. Those who 

subscribe to the foregoing points have an obligation directly or 

indirectly to participate in the attempt to implement the necessary 

changes (SESSIONS, 1985, p.70)33. . 

Podemos afirmar que há uma convergência quanto a rejeição ao 

antropocentrismo. Apesar de não ter utilizado este termo nas suas obras, para 

Espinosa a negação de uma superioridade humana é encontrada na afirmação de 

que todos os seres finitos são modificações da mesma substância, negando as 

diferenças ontológicas entre os seres humanos e as demais coisas (De JONGE, 

2004). Porém não encontramos em Espinosa nenhuma menção ao valor intrínseco 

das coisas, pelo contrário, para ele não há problemas em se utilizar da biota. 

Encontramos em D´Abreu que,  
os que advogam que o homem se afasta da natureza ao transformá-

la estão perpetuando a imagem inadequada de que o homem seja 

capaz de fazer da natureza um objeto externo, submetido ao seu 

planejamento, dominação e controle. E igualmente os que pensam a 
                                            
33 “1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não-humana na terra têm valor em 

si próprios. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não-humano para propósitos 
humanos; 2. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses 
valores e são valores em si mesmas; 3. Os humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza 
e diversidade exceto para satisfazer necessidades humanas vitais; 4. O florescimento da vida 
humana e das culturas é compatível com um substancial decréscimo da população humana. O 
florescimento da vida não-humana exige essa diminuição; 5. A interferência humana atual no mundo 
não-humano é excessiva, e a situação está piorando rapidamente; 6. As políticas precisam ser 
mudadas. Essas políticas afetam estruturas econômicas, tecnológicas e ideológicas básicas. O 
estado de coisas resultante será profundamente diferente do atual; 7. A mudança ideológica é 
basicamente a de apreciar a qualidade de vida, e não a de adesão a um sempre crescente padrão de 
vida. Haverá uma profunda consciência da diferença entre grande e bom; 8. Aqueles que subscrevem 
os pontos precedentes têm a obrigação de tentar implementar, direta ou indiretamente, as mudanças 
necessárias”. Tradução da Autora. 
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Natureza como contraposta à cultura, dão continuidade a esse tipo 

de dualismo. Espinosa continuamente afirma o absurdo de se pensar 

que o homem possa perturbar a ordem natural, ele apenas a segue 

com a mesma necessidade (2009, p. 47). 

Tudo que é cultural é natural, pois da natureza seguem-se infinitas coisas de 

infinitos modos. Ou seja, o foco no biocentrismo contribui para a manutenção da 

dicotomia entre humanidade e natureza, já que esta perspectiva extrai o ser humano 

do ambiente natural opondo-lhe o que é natural. Este dilema entre o 

antropocentrismo ou o biocentrismo não encontra lugar na filosofia de Espinosa, pois 

a ação humana não tem como meta a preservação da vida no geral. De acordo com 

a tese do conatus na qual “cada coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por 

perseverar em seu ser” (E III, P 6), o ser humano também age sempre em função da 

sua auto conservação, assim como os demais seres naturais. Ao invés de afirmar o 

antropocentrismo, colocando o ser humano no centro, ou o biocentrismo que coloca 

a vida no centro, Espinosa rejeita a própria ideia de centro e descreve a natureza 

como um encontro de seres que operam de acordo com o princípio do conatus.  

Diante disso, a defesa de uma perspectiva biocêntrica ou seja, compreender 

que o ambiente possui valor intrínseco, como vemos na ecologia profunda, acirra a 

separação entre humanidade e natureza, pois colabora para a visão desequilibrada 

do ser humano diante das demais partes da natureza, como numa aparente 

subordinação ao bios. Espinosa nega a noção de valor intrínseco das coisas, 

quando diz que 
não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que 

a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, mas, ao contrário, 

é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetece-la, por 

deseja-la, que a julgamos boa (E III, P 9, esc.). 

Considerar uma crítica ao antropocentrismo não é a mesma coisa de 

assumir que as outras coisas possuem um valor intrínseco, nada suporta em si tal 

valor. Espinosa considera que não há nada melhor para um ser humano do que 

outro ser humano, porém sabemos que a conservação dos demais seres é essencial 

para a conservação humana, e para a melhoria da vida humana, pois compactuar 

com a destruição do meio em que vivemos é de uma irracionalidade total. Com isso 
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ele enfoca que o nosso desejo é o que dá valor ao que queremos, o objeto do querer 

por si só, não é dotado de valor,  
nada na natureza tem valor intrínseco, dar valor a algo é dá-lhe um 

sentido, uma orientação, um fim humano. Nem a natureza possui 

valor intrínseco, nem os animais, nem mesmo os homens. (...) se 

todas as atribuições de valor são atribuições humanas, os que 

criticam o antropomorfismo, mas advogam a tese de que a natureza 

possuam valor intrínseco, estão sendo antropomórficos e imaginando 

a natureza e não a inteligindo (D´ABREU, 2009, p. 48). 

Para Espinosa nenhum ser possui valor intrínseco, para ele a compaixão 

aos outros seres é absurda e fútil como vemos em 
a verdadeira virtude nada mais é do que viver exclusivamente sob a 

condução da razão, enquanto a impotência consiste em o homem se 

deixar conduzir apenas pelas coisas que estão fora dele e em ser 

determinado por elas a fazer aquilo que o arranjo ordinário das 

coisas exige e não aquilo que exige sua própria natureza, 

considerada em si mesma. (...) Temos sobre eles [animais] o mesmo 

direito que eles tem sobre nós. (...) Se os homens vivessem sob a 

condução da razão cada um desfrutaria desse seu direito sem 

qualquer prejuízo para com os outros (E IV, P 37, esc.2). 

A conservação dos demais seres em Espinosa não é feita por compaixão ou 

por lhes dotar de valor, mas porque vemos neles uma maior expressividade para a 

vida humana, uma coexistência mútua. Possibilitando novas experiências do 

humano, como afirma D´Abreu, 
Preservamos essa pluralidade não porque somos bons ou 

compassivos, mas porque sabemos que temos necessidade disso 

tudo para melhorar a qualidade de nossas vidas. Preservamos 

também, não porque encerram um valor em si, porque são dignas de 

respeito, louvor e admiração. Preservamos não porque são o lugar 

dos espíritos, não porque sejam o lugar dos deuses, não porque a 

natureza seja um deus, nem porque o sol seja nosso irmão e a lua 

nossa irmã. Preservamos porque nos é mais útil preservar. Acreditar 

que se lucra destruindo a natureza, explorando suas riquezas 

indiscriminadamente, sem considerar o ônus futuro dessa exploração 

é prejudicar a vida dos nossos filhos e netos (2009, p.51). 
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Tecer uma filosofia da ecologia baseada no pensamento espinosano não só 

é possível como também é necessário, mas atribuir a ecologia profunda uma 

referência no pensamento espinosano é persistir num desencontro conceitual por 

vezes incoerente. O que evidencia uma leitura errônea de um pensador que muito 

tem a contribuir neste sentido, por vezes ainda contribui para o descrédito do 

movimento. 
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CAPÍTULO III - DA ECOLOGIA PARA UMA METAFÍSICA DO AGIR 
 

A beatitude não é o prêmio da virtude, 
mas a própria virtude  

(E V, P 42)  
 

3.1 Uma proposta mais efetiva – Bases para uma ecologia da imanência 
 
Ao conceber o mundo enquanto unidade estabelecemos um vínculo com a 

totalidade, formando uma compreensão da uníssona realidade, não dual, não 

transitória fazendo a ecologia se aproximar da ética. Esta sintonia entre o ser 

humano com a natureza gera o ponto de mudança necessário para um agir 

adequado no mundo, pois é a partir desta compreensão que estaremos coabitando 

na existência com os demais seres. Partimos então do pensamento espinosano 

como contribuição para a elaboração desta proposta já que encontramos nele a 

configuração unitária da totalidade a partir da qual podemos modelar uma ação 

adequada que sustente a vida.  

É nesta interdependência mútua que a dinâmica ecológica é estabelecida, 

quando há preponderância de elementos que não são reabsorvidos pelo sistema no 

tempo necessário, temos as sobras – poluição. Desta forma, pensar a ecologia em 

desconexão com o todo é avistar apenas a superfície de um iceberg, sem visualizar 

a unidade subjacente que interconecta essas relações que são indispensáveis para 

a sobrevivência humana. 

Esta proposta de uma ecologia da imanência que configura a ideia de uma 

metafísica do agir, ao nosso ver, deve estar ancorada em três asserções: 1- Unidade 

do ser humano com a Natureza; 2- Negação do valor intrínseco das coisas; 3- 

Princípio da utilidade.  

A primeira diretriz indica um rompimento com a perspectiva 

dualista/sobrenaturalista que mantém a separação entre a humanidade e a 

Natureza, e como já dissemos anteriormente, dispõe ao domínio humano tudo que 

existe. Espinosa diria que é na união com a Natureza que reside a grandeza do ser 

humano, e esta  
é a mesma coisa que a união com os homens, e com os outros seres 

naturais, já que Deus é imanente. Daí que a alienação de Deus seja 
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a causa da tristeza para Espinosa (...). O homem, segundo a filosofia 

espinosana, ao se alienar da verdadeira ideia de Deus/Natureza, 

aliena-se de sua verdadeira essência enquanto modo finito, parte 

dessa essência eterna e infinita que é Deus e aliena também a todos 

os outros seres, sejam eles homens ou não. Assim alienado, ele 

concebe relações mediante um princípio de utilidade que não 

coincide com o que lhe é verdadeiramente útil, que é fazer corpo com 

outros indivíduos e tomar parte ainda maior da potência divina 

(D`ABREU, 2009, p. 54). 

No segundo ponto, diremos que não é necessário outorgar direitos à 

natureza para poder protegê-la. O simples ato de pensar a natureza enquanto 

portadora de direitos é projetar nela uma visão antropomórfica. O valor é uma 

instituição humana, abarcar os demais seres como portadores de valores é uma 

falho, já que os parâmetros continuam sendo antropocêntricos. Não é o valor 

intrínseco de cada ser o fundamento para o cuidado com ele, mas sua oportuna 

interação com a teia que mantêm a estabilidade do sistema. Para Espinosa a 

cooperação é determinante para a sobrevivência, já que “a natureza inteira é um só 

indivíduo, cujas partes, isto é, todos os corpos variam de infinitas maneiras, sem 

qualquer mudança no individuo inteiro” (E II, P XIII). Do mesmo jeito os  
indivíduos que percebem a dependência que possuem uns dos 

outros e que se unem a outros para dar um sentido maior às suas 

vidas, um sentido que seja a maior expressão ativa de seus corpos, 

cooperam entre si e cooperam cada vez mais à medida em que o 

sentido dessa união se faz mais forte. Essa união ultrapassa o 

âmbito da mera cooperação entre os corpos humanos e pode se 

transferir para uma cooperação com a Natureza já que em último 

caso ela é o único indivíduo e a união com ela é o que todos 

buscamos (D´ABREU, 2009, p.54). 

É sábio quem procura aperfeiçoar o intelecto ou a razão a este estado de 

integração com a Natureza, que Espinosa chama de beatitude, um estado de 

satisfação e de ânimo que provém do conhecimento intuitivo de Deus.  

Com o terceiro argumento afirmamos que modificar o ambiente não altera a 

estrutura e ordenamento da totalidade, mas a sabedoria consiste em discernir o que 

é de fato útil para si e para os demais, que contribua para aumento do conatus. 
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Espinosa negaria qualquer apego à manutenção de um estado de natureza, 

romantizado ou à imagem do que faz a ecologia profunda. Pelo contrário, devemos 

percorrer o caminho que nos conduz ao que é mais útil, guiados pelo signo da 

sabedoria que tem nas ações adequadas seu fundamento. Espinosa diz que “é útil 

aquilo que à sociedade comum dos homens, ou seja, aquilo que faz com que os 

homens vivam em concórdia e, inversamente é mau aquilo que traz discórdia à 

sociedade civil” (E IV, P 40). Assim, uma metafísica do agir é baseada da ação 

adequada, na qual cooperamos entre si sob a condução da razão. 

Do contrário, podemos caminhar para o signo da destruição se continuarmos 

nesta desmedida busca pelo progresso, que é incompatível com o sistema 

econômico que nos tange, o capitalismo. Este é a consequência do individualismo 

que põe a maximização da riqueza acima das trocas simbióticas sendo certamente 

antiecológico, pois faz com que prevaleça a ideia inadequada de que se pode existir 

independente dos demais. É neste sentido que D´Abreu afirma que,  
quando não há cooperação e sim exploração da natureza, é certo 

que haverá também exploração de outros homens. A ideia de 

exploração é camuflada com a falsa propaganda de que todos estão 

trabalhando igualmente e todos estão dispondo da riqueza da 

mesma maneira. Uma visão alienada da Natureza considera-a como 

pura exterioridade, como objeto disponível, gratuito, pronto a ser 

devorado (2009, p. 53).  

É através desta forma alienada de conceber o mundo que padecemos, sofremos e 

caminhamos para um maior contexto de crise ambiental. Do mesmo modo afirma 

Espinosa que “padecemos à medida em que somos uma parte da natureza, parte 

que não pode ser concebida por si mesma, sem as demais” (E IV, P 2). A 

cooperação e a ajuda mútua orientam uma integração à totalidade, e um agir 

adequado no mundo.  

Desta forma, procurar o que nos é de fato útil distinguindo do que nos é 

aparentemente útil se torna a morada da sabedoria, lugar de uma ética fincada na 

racionalidade humana, uma ética que coopera com a expansão da vida. Espinosa 

entende o bem verdadeiro como aquilo que nos é realmente útil, como vemos em 

“por bem compreenderei aquilo que sabemos com certeza nos ser útil” (E IV, def.), 

sendo a partir daí que estaremos aumentando a potência de agir do nosso corpo. 
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Neste encontro com os demais seres e com a totalidade expandimos nosso conatus, 

e nos alegramos pois somos determinados a agir de maneiras que contribuem para 

a nossa conservação.  

É neste sentido que traçar o esboço de uma ecologia da imanência é uma 

tarefa árdua, dado a esta concepção sua inserção em uma cosmovisão que é 

incompatível com a estrutura sociocultural que encontramos no Ocidente na 

atualidade. Quando analisamos a gestão política do meio ambiente, a falta de 

planejamento, e a falta de fundamentação teórico-filosófica a que a maior parte dos 

programas estão submetidos, podemos perceber quão grave é a crise que nos 

cerca. Já que nossos programas se baseiam quase que completamente na adoção 

de estratégias tecnológicas para reversão da situação. 

A política enquanto vinculada ao poderio teológico sempre cairá nas 

armadilhas que favorecem a amarração legislativa e educativa dos projetos que 

executa, e não será capaz de originar novas rotas nem desambiguar a finalidade do 

meio ambiente, senão àquela traçada nas escrituras.  

O entendimento de que se é parte da Natureza se dá ao compreender a 

interdependência do seu existir junto à existência das demais coisas, é perceber que 

a potência das forças exteriores pode superar sua potência de existir, é passar por 

mudanças que não são determinadas pela força interna do seu conatus, mas pela 

potência das causas exteriores (CHAUÍ, 2009). O que não subscreve ninguém a se 

auto intitular portador de direitos de salvação sobre os outros, nem vincula a 

necessidade da religião à ética. Sob o véu da religião estamos convivendo no temor 

de uma vida não eterna, e sempre buscando a esperança cega de salvação. 

Espinosa critica veemente este sentido de vida quando diz que 
quem se esforça, apenas em função de um afeto, para que os outros 

amem o que ele próprio ama e para que vivam de acordo com a 

inclinação que lhe é própria, age apenas por impulso, e se torna, por 

isso, odioso (...). Em troca, quem se esforça por conduzir os outros 

de acordo com a razão não age por impulso, mas humana e 

benignamente, e é inteiramente coerente consigo mesmo (E IV, P 37, 

esc 1).  

Uma política virtuosa é a que conduz os indivíduos sob o viés da razão, 

ampliando a capacidade de existir da comunidade humana, entendendo as inter-



 

88 

 

relações e trocas necessárias com as demais partes da totalidade. É nestas 

relações entre humanos e não humanos que reside a ecologia, não há ecologia que 

não seja humana, e da mesma forma é nas trocas com os demais seres que 

aumentamos nosso conatus. Se a gestão política incorpora este sentido monístico 

como fundamento de elaboração de um planejamento que favoreça este inter-

relacionamento entre as partes da Natureza estará também contribuindo para 

ampliação do perseverar na existência de modo feliz, virtuoso.  

A beleza reside na interação com as demais partes da Natureza, e a 

educação ao ambiente se dá no momento em que nos enxergamos enquanto partes, 

que necessitam e interagem com as demais, da mesma forma em que elas também 

necessitam e interagem conosco. A potência de um corpo está intimamente 

relacionada à sua capacidade de afetar e ser afetado por outros corpos, quanto 

maior seu poder de afetar, mais rica sua experiência enquanto corpo (D´ABREU 

2009). 

Ter no encontro com a biodiversidade uma fonte de ampliação da potência 

humana é uma experiência enriquecedora e unificadora que nos coloca enquanto 

partes, no interior de uma complexidade infinita que gera e se expande a todo 

momento, num eterno movimento da vida. 

 

3.2 - Agroecologia como possibilidade de uma ecologia da imanência 
 

A agroecologia permite uma união estável entre os processos 

socioeconômicos e ambientais que regem a produção agrícola. Nesta interação 

complexa entre as partes, há uma forte ampliação da capacidade de relacionamento 

que potencializa a produtividade. O ser humano dentro deste processo atua como 

uma parte da cadeia que tem em si a capacidade de alinhar e direcionar o cultivo de 

forma a suprir suas necessidades sem gerar elementos destrutivos para a 

sustentação da vida. No movimento agroecológico, não há uma sobreposição de 

fatores, e sim uma solidariedade de toda cadeia produtiva, que ao ser 

potencializada, através do manejo racional, age em sustentabilidade.  



 

89 

 

A unidade produtiva denominada de agroecossistema, permite uma 

cooperação interespecífica34 que atua para a manutenção do sistema produtivo e da 

biodiversidade. Conway (1987) define agroecossistema como sistemas ecológicos 

modificados pelos seres humanos com a finalidade da produção agrícola. Podemos 

salientar que esta modificação no sistema é totalmente convergente com a 

cosmovisão monista, sendo própria da capacidade humana, não constituindo uma 

virtude hierárquica específica, mas como uma singularidade expressa na sua 

dialética com o meio. Podemos observar em Espinosa que a modificação no meio é 

faz parte da capacidade humana de interagir, pois 
é totalmente impossível que não precisemos de nada que nos seja 

exterior para conservar nosso ser, e que vivamos de maneira que 

não tenhamos nenhuma troca com as coisas que estão fora de nós. 

Se além disso levamos em consideração a nossa mente, certamente 

o nosso intelecto seria mais imperfeito se a mente existisse sozinha e 

não compreendesse nada além dela própria. Existem pois, muitas 

coisas fora de nós, que nos são úteis e que, por isso, devem ser 

apetecidas. Dentre elas não se pode cogitar nenhuma outra melhor 

do que aquelas que estão inteiramente de acordo com a nossa 

natureza (E. IV. Prop.18, esc.). 

A modificação no ambiente cumpre assim uma especificidade humana de 

atuar e interagir no meio, sendo as respostas oriundas desta atuação nem sempre 

favoráveis, já que ao ser guiado pelos afetos-paixão, o ser humano acaba por 

destruir uns aos outros, não respeitando as leis naturais, como vemos neste 

comentário de D´Abreu,  
Daí que modificar esse ambiente seja essencial para a vida humana 

como também seja essencial modificá-lo compreendendo que tais 

reconfigurações não podem levar em descrédito as possíveis 

respostas que a Natureza dá aos procedimentos humanos (2009, p. 

45). 

Decorre daí que, as modificações no meio, são formas de interação entre as 

partes da Natureza, o que pode conduzir a humanidade na expressão da sua 

                                            
34 Aqui, queremos enfatizar que agir de forma interespecífica, corresponde a relações entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos de espécies diferentes que podem ser harmônicas ou 
desarmônicas. No caso da agroecologia, o foco no agroecossistema é facilitador da construção 
positiva entre as partes. 
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potência de perseverar na existência ou de ir ao encontro de uma crise ecológica 

cada vez mais não responsiva às tentativas de reparo, já que as leis que regem a 

totalidade não se modificam, e continuam em atividade. Os seres humanos neste 

sentido, não tem a capacidade de aperfeiçoar ou dominar a Natureza, pois esta não 

persegue uma finalidade, sendo a realidade do que é, perfeita e acabada.  

Deste modo, modificar e interagir com o meio é uma afirmação da relação 

unitária com a Natureza. Neste ponto, a ampliação da potência de agir está presente 

quando há uma relação com o meio de forma a aumentar a capacidade de 

perseverar na existência como ocorre no manejo dos agroecossistemas. Dentro 

desta esfera produtiva o ser humano é uma parte constituinte do processo, 

contribuindo para a sustentação da dinâmica do cultivo, sem coibir a manutenção 

das relações harmônicas da biota na qual se insere. Neste sentido, ele não está em 

competição com as demais espécies, nem age como um autômato produtivo 

orientado pela designação do poderio político-econômico vigente, mas procura 

cooperar com o meio, favorecendo a capacidade de relação entre as partes, no 

sentido de ampliação do seu próprio potencial humano, porém 
melhorar as condições de nossa habitação do planeta não pode 

coincidir com tornar essas condições inóspitas, o que seria um 

absurdo. A natureza enquanto casa e enquanto constitutiva do 

próprio ser homem só pode ser signo de maior expansão da vida 

humana, se as variações que o homem lhe imprime forem também 

signo de novas relações entre os homens, relações de alegria, 

confiança mútua e amizade (Ibidem, 2009, p. 46). 

A produção alimentar como observamos no sistema-mundo ocidental-

capitalista regida pelo monocultivo expansivo, se distancia do sentido espinosano de 

ampliação do conatus ao negar a relação existente entre as partes que mantém o 

equilíbrio necessário para a manutenção da vida. Neste sentido se configura como 

dominação de afetos-paixão que denigrem a plena condição racional humana. 

Sistemas agrícolas baseados em monocultivos não atuam em cooperação 

com o ecossistema, são planejados para gerar alta produtividade, porém serão 

sempre dependentes de insumos externos (geralmente poluentes altamente tóxicos) 

ao ambiente de cultivo, e a longo prazo exaurem a capacidade produtiva do solo 

além de eliminarem a biodiversidade local.  
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A observação do modelo predominante da agricultura ocidental brasileira 

apresenta e representa todos os elementos que compõe a crise ecológica, notando-

se um alto grau de consumo energético de fontes não renováveis, poluição do 

ambiente natural, exclusão social, dentre outros. Ou seja, estamos repetindo as 

experiências passadas, onde a insustentabilidade da agricultura nos coloca num 

patamar de uma crise mundial (ALTIERI, 2012). 

Com isso a produção de alimento deixa de cumprir sua finalidade 

alimentar35, e ressalto que este verbo vai além do nutricional, para então assumir 

uma modalidade de geração de lucro e propagação da crise, desta vez com o tom 

da geração de pessoas famintas, expulsas de suas terras e à margem da 

“sociedade”. O que pode se configurar numa relação pobreza-sociedade na qual a 

alienação se dá aos pobres que deixam de compor a sociedade para se relacionar 

com ela. Esta é uma exemplificação do sentido alienante que pode ser originado 

quando se exclui uma parcela de uma totalidade, formando e construindo uma 

relação dualizada. Consequentemente, esta separação propagou sistemas agrícolas 

altamente impactantes que inibem a existência da biota, almejando uma 

produtividade exaustiva que não favorece a manutenção da biodiversidade.  

Por outro lado, e este é o ponto que defendemos, observa-se no 

agroecossistema a realização maximizada das potências singulares de cada 

componente específico, beneficiando a sustentação comum da vida exemplificando 

a interação entre os modos finitos que se auto beneficiam, na medida em que 

ampliam sua capacidade de ser no mundo. As propriedades de um agroecossistema 

convergem com uma visão monista, ao não sobrepor as capacidades do meio, e 

fortalecer a ampliação da potência de existir dos diversos componentes do sistema. 

Já que sem a busca de um sentido fora deste mundo, estaríamos naturalmente 

inseridos nos ecossistemas, cooperando com eles. Permitindo uma extensividade 

das relações, e proporcionando aumento de alegria, visto que deste tipo de manejo 

não decorre alterações hostis no meio, que prejudiquem a vida humana. Podemos 

observar na tabela abaixo adaptada de Conway (1987) algumas propriedades dos 

                                            
35  A palavra alimento tem origem no latim alimentum e significa dar sustento, mantimento, 

nutrição. Neste caso observamos que além do sustento o alimento tornou-se um produto muitas 
vezes inacessível. 
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agroecossistemas, na qual a combinação de fatores indica sua organização 

produtiva. 

                                     TABELA 01 

Propriedades dos sistemas ecológicos 
Indivíduo População Comunidade  

 
Ecossistema Agroecossistema 

Aptidão Aptidão   
 
 
 
Integração 

 
Crescimento  Produtividade 

 
Produtividade 

 
Reprodução  Estabilidade 

 
Estabilidade 

 
Manutenção  Resiliência        Sustentabilidade 

 
Sobrevivência   Equidade 

                                                                   FONTE: Adaptado de Conway (1987). 

Segundo Conway (1987) as três primeiras propriedades dos 

agroecossistemas correspondem a propriedades inerentes ao ecossistema, a 

principal distinção é que cada uma é definida em termos de valoração de saída do 

sistema e devem ser mensuradas em termos biológicos e socioeconômicos. No caso 

da equidade, tanto para Conway como para Espinosa, esta se aplica somente aos 

seres humanos, visto que a distribuição da produtividade do agroecossistema ocorre 

apenas entre estes, o que não quer dizer que não há benefício para as outras 

espécies envolvidas, porém em termos de produtividade a cooperação seguiu um 

valor e intenção humanos. 

A discussão da crise ecológica atual perde o significado se não 

aprofundamos na reflexão e adentramos em outras instâncias de questionamentos. 

Não se trata apenas de uma crise do conhecimento, ou uma crise ocasionada pelo 

modelo capitalista de acumulação e produção de resíduos, devemos questionar seu 

sentido ontológico. 

Vincular uma perspectiva metafísica monista a um sistema de produção 

agrícola não se torna uma tarefa fácil se não compreendermos o valor do 

agroecossistema para a manutenção da nossa própria espécie, e se não nos 

reconhecermos como parte do mesmo. Neste caso, se compararmos o modelo 

transcendente a um sistema agrícola, podemos dizer que os insumos vão dar conta 

de tudo. Fatores externos estão conduzindo todo o processo produtivo. Na 

agroecologia, assim como na visão monista, não se remete valor ao que está além, 

ou ao que está fora do sistema, pois todas as partes cooperam dentro da totalidade 
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contribuindo para que esta possa perseverar na existência. Da mesma forma é 

somente o entendimento do ser humano dentro da Natureza como um modo finito 

capaz de mediar o ambiente ao seu favor aliada ao seu auto reconhecimento como 

parte da totalidade que possibilita uma ação cooperativa. Pois, 
uma visão alienada da natureza, considera os outros homens [e 

seres] como indivíduos desconectados uns dos outros, 

independentes uns dos outros e podendo viver à margem uns dos 

outros. E assim os tendo, considera-os como passíveis de 

exploração e geração de riqueza, tal como ocorre numa visão 

alienada da Natureza. A ideia de cooperação só é possível quando o 

homem reconhece que é uma parte de um todo maior e que só 

consegue desempenhar bem o seu papel quando está atuando com 

outras partes em (...) coletividade: a ideia de cooperação ultrapassa 

a finitude da experiência humana (D´ABREU, 2009, p. 53) 

Da mesma forma, a agroecologia enquanto movimento ecológico, é melhor 

colocada quando embasada por pressupostos metafísicos que rompem com a 

dualidade conectando as partes - natura naturada. No agir agroecológico o 

entendimento de ser parte do agroecossistema, tendo uma função específica que 

converge para a manutenção do equilíbrio do mesmo, oferece o reconhecimento e a 

importância funcional de cada espécie da biodiversidade. Alinhando-se a uma 

mudança de perspectiva radical que segundo Porto Gonçalves  
do movimento ecológico parte um brado que precisa adquirir um 

contorno político-cultural profundo: nossa sociedade está destruindo 

as fontes vitais à sua própria sobrevivência. (...) Eis a razão maior do 

movimento pela vida (...) é um impulso radical (...), que busca ir à raiz 

das coisas para dela fazer emergir um pensar, um agir e um sentir 

mais lúcido (2011, p.99). 

Não negamos contudo a existência do movimento agroecológico enquanto 

desvinculado de uma ontologia, pelo contrário, sabemos que este está assumindo 

cada vez mais espaço dentre os outros modelos produtivos. Porém as 

convergências existentes entre a agroecologia e uma metafísica imanente dão 

profundidade ao debate ecológico, o que nos faz afirmar que é no pensamento 

unitário que há uma maior identificação teórica com essa organização produtiva. 

Estabelecemos então, um diálogo entre pressupostos metafísicos que rompem com 
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a dicotomia e nos reposicionamos na naturalidade de se integrar com a totalidade, 

que deve assumir e potencializar o seu viver de forma interdependente, cooperativa 

e harmônica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Certamente percorremos caminhos pouco usuais no diálogo com a ecologia 

e a gestão ambiental, mas estes necessitam ser mais explorados e analisados pelos 

pesquisadores e gestores no intuito de esclarecer os pontos que fundamentam a 

atual crise ambiental que presenciamos. A simples presença na existência configura 

a inserção em determinados sistemas culturais que muitas vezes passam 

despercebidos pela nossa vida. Um processo educativo transformador requer que no 

mínimo entendamos que pertencemos a uma certa sociedade e concebemos o 

mundo através do olhar deste grupo. É esta conexão com os demais que é 

permeada de símbolos que define o agir social e por isto é fundamental analisarmos 

a prorrogação do mito no tempo e no espaço. Sem o entendimento desta referência 

básica que nos orienta a agir socialmente, que nos constrange ou que nos lança 

atrás dos nossos objetivos não teremos uma consciência adequada sobre as nossas 

atitudes, o que se traduzirá na nossa responsabilidade política diante da vida. 

Pensar em trazer a filosofia enquanto elemento que pode esclarecer a 

problemática ambiental nos fez perceber a importância de assumir um 

posicionamento existencial que seja coerente com as nossas exigências de 

sobrevivência no planeta. A dicotomia estabelecida, que por vezes é negligenciada 

do debate se torna foco central para uma boa argumentação e lapidação filosófica 

que responde com maior clareza acerca dos desafios que precisamos enfrentar 

neste momento. Para tal, defendemos neste trabalho que uma mudança de 

perspectiva metafísica caminha junto com uma mudança nas nossas atitudes frente 

a toda problemática ambiental enfrentada, e é a partir dela que poderemos avançar 

na direção de uma ecologia mais efetiva.  

Sabemos por vezes que confrontar a cosmovisão predominante na cultura 

Ocidental é questionar a própria existência diante do mundo, o que torna este 

processo árduo e requer um exercício meditativo constante. Porém é um processo 
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necessário, trata-se de um desafio que precisa ser assumido assim como a atenção 

à própria urgência planetária. 

De certo modo a transformação da sociedade se faz através de uma 

transformação no pensamento. É neste sentido que devemos reconsiderar nossos 

mitos, reposicionando o ser humano diante da totalidade, fazendo-o dialogar 

ativamente com as demais partes na intenção de cooperar para ampliação da 

capacidade de sustentação da vida. Neste sentido, uma transformação subjetiva é 

requerida o que não exclui transformações objetivas nas condições do meio. 

Agregando assim, um posicionamento metafísico a uma tomada de decisão política 

que institua diretrizes contentoras da destruição ambiental em andamento.  

Doravante não podemos esperar passivamente soluções tecnocratas nem 

subestimar a capacidade humana de engendrar em conjunto uma reversão do 

processo destruidor, assumindo novos posicionamentos e valores que convergem 

para uma postura ética.  

A intenção principal que permeou esta pesquisa foi a indicar a necessidade 

de uma ética que interconecte as partes se distanciando de polarizações como o 

antropocentrismo ou o biocentrismo, no sentido estrito dos termos. Procuramos 

assim contribuir com a investigação no campo da filosofia ambiental, sem esgotar ou 

limitar o assunto, deixamos em aberto alguns pontos que podem ser melhor 

aprofundados em novos trabalhos. Como por exemplo, uma melhor elaboração da 

proposta de uma ecologia da imanência na sua dimensão ética e transformadora no 

sentido político. E também, uma aproximação entre a metafísica monista e o 

conceito de ecossistemas no qual encontramos fortes vinculações e interações entre 

as partes da mesma maneira em que observamos a unidade enquanto estabilizador 

do todo.  

Assim como Espinosa, encontramos na unidade um bem maior e a beatitude 

de pertencer e ser pertencido pela Natureza.  
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CONCLUSÕES 
 

 Com a realização desta pesquisa concluímos que a perspectiva mítico-

religiosa está intrinsecamente associada às atitudes culturais para com o ambiente. 

Sendo a partir da nossa concepção de mundo que poderemos nos entender como 

seres que coexistem ou transitam pelo mundo. As perguntas quem eu sou, de onde 

vim e para onde vou, devem ser respondidas dentro das diferentes perspectivas 

metafísicas e daí concluídas as coerências ou incoerências ecológicas. 

É neste sentido que concluímos que a inserção em perspectivas metafísicas 

dualistas que colocam em oposição a humanidade e a Natureza, são base originária 

para uma apropriação desmedida dos bens ambientais, dada a dicotomia entre 

espírito e matéria, seres perfeitos e imperfeitos, puros e impuros, mundo e Deus. 

Afirmamos então que é a cosmovisão monista mais convergente com a 

ecologia e com a noção de integração ao ecossistema, situando o ser humano 

dentro da natureza. Tendo assim no mundo como representação do próprio divino 

permanente, perene e não transitório. A união do ser humano com a natureza, como 

vista no pensamento espinosano, contribui para uma crítica ecológica mais efetiva 

ao romper com a dualidade mente-corpo e unificar a substância. 

 Assim, no Ocidente que predomina o dualismo encontramos que o caminho 

para uma sociedade humana em harmonia com o meio ambiente tem como 

pressuposto uma mudança metafísica. É também neste sentido que concluímos que 

as pesquisas de enfoque teórico-filosófico devem ser incentivadas como forma de 

ampliar as reflexões que antecedem a construção de programas e políticas 

ambientais. 
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