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Resumo

As ações humanas sobre o planeta têm sido tão devastadoras e impactantes que os cientistas apontam uma nova
era geológica: o Antropoceno. Poderia o pensamento budista ser uma porta para uma melhor compreensão
humana sobre si mesma e sobre o universo, a fim de contribuir para uma educação ecológica? Buscaremos,
através deste artigo, com os aportes teóricos de Berger, Capra, Ferry, Chakrabarty, Almeida, Pena-Vega, entre
outros, apresentar a crise atual, os principais fundamentos do pensamento budista e em como a ética budista
pode auxiliar na manutenção do meio ambiente e da vida.

Palavra Chave: Ecologia profunda. Budismo. Crise planetária. Antropoceno.

Abstract

Human actions on the planet have been so devastating and shocking that scientists point to a new geological
age: the Anthropocene. Could Buddhist thought be a door to a better human understanding of self and the
universe in order to contribute to an ecological education? Throughout this article, we will seek to present the
current crisis, the main foundations of Buddhist thought, and how Buddhist ethics can help in the maintenance
of the Buddhist ethics, as well as the theoretical contributions of Berger, Capra, Ferry, Chakrabarty, Almeida
and Pena-Vega, the environment and life.
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Introdução

Compreender a magnitude da devastação do
meio ambiente pode nos conscientizar a pensar-
mos em nossas ações individuais e em nossas
atitudes para com o ecossistema. O atual es-
tado em que se encontra o planeta demostra que
nossas práticas egoísticas não são importante
e podemos considerar uma mudança pessoal
como parte de nossa vida cotidiana.

Por meio de seu simbolismo, a subjetividade
humana consegue desvendar o ponto de vista
do indivíduo humano em cada época histórica,
oferecendo a este a possibilidade de moldar o
meio ambiente, assim como a si mesmo. Como
observa Sartre (2012), o indivíduo humano é o
único ser que não possui essência ou natureza
intrínseca, sendo um nada de ser, em constante
construção de si, sem nunca coincidir com o si,
em um perpétuo voo em direção ao futuro, na
ânsia de conseguir o que lhe falta e marcado
pelo apanágio da incompletude, próprio do ser
especificamente humano. Nessa perspectiva, a
filosofia existencialista de Sartre dialoga direta-
mente com o pensamento budista.

O humano, portador desta consciência que o
torna sempre um vir-a-ser, pode transfigurar a
própria realidade e a si mesmo, uma vez que o
sujeito tem a possibilidade de externar estetica-
mente, os fenômenos que experiencia e refletir
sobre eles. Nessa perspectiva, ingressa a Eco-
logia Profunda e os estudos ecocríticos dentro
da literatura, no desígnio de analisar a natureza
não mais como mero cenário ou um aparato dis-
tante, hermeticamente fechado em si mesmo,
cuja finalidade é servir aos propósitos humanos.
A análise ecocrítica se propõe a tentar ver no
texto literário, segundo Glotfely et al. (1996),
como ocorre a relação humano e não humano,
como o ser humano interage no e com o meio
ambiente, perspectiva esta reforçada por Gar-
rard (2006) ao observar que a Ecocrítica busca
um estudo entre os seres humanos e as formas
de produção cultural e física no espaço ambiente
através do texto literário.

Nesse sentido, a investigação Ecocrítica busca

observar a natureza do ângulo da realidade e
não mais de uma idealização criada pela audácia
arrogante de uma espécie que se credita especial.
A conscientização trazida pelo aporte da crítica
ecológica dentro da literatura visa apresentar o
indivíduo humano como parte da natureza, que
se encontra dentro e não em face desta. Assim,
o direcionamento da Ecocrítica é observar no
texto literário a relação humano/natureza, ou
seja, como o humano pensa e age em relação
ao meio ambiente em todos os sentidos, como
é sua relação com os demais seres do espaço
em que vive e também suas ações de alcance de
outros espaços, sua visão planetária.

Para nós, a natureza tornou-se um produto,
principalmente a partir da filosofia moderna,
com Descartes (Século XVI e XVII) e a firmação
do cogito. Deixamos de acreditar que forças má-
gicas a habitam o ambiente natural, que possui
algo de sagrado e, portanto, de poder. A ciên-
cia moderna contribuiu para o corte do vínculo
humano/natureza e o materialismo desenfreado
vem reificando o humano a cada dia. Portanto,
não nos sentimos responsabilizados pelo ecos-
sistema do qual fazemos parte, acreditamos que
estamos à parte. O ‘crime’ das ações antrópicas
no meio ambiente não gera em nós o peso da
responsabilidade, tudo é normalizado, natura-
lizado, ou seja, perdemos a capacidade de nos
indignar diante das anormalidades, especial-
mente as praticadas pelo homem. Sendo assim,
não nos culpamos pela situação de colapso total
no qual podemos estar em um curto espaço de
tempo.

Nesse sentido, este estudo apresenta um qua-
dro simplificado, porém realista, da situação
ambiental e destacamos a importância da ética
e dos princípios dos escritos budistas como um
dos caminhos para a superação do ego, em uma
tentativa minimizar o panorama crítico da evo-
lução fatal da nossa sociedade capitalista con-
turbada. Como o próprio Buda proferiu, haverá
o dia em que o ser humano verá o assassinato
de um animal como assim vê o de outro ser
humano, afetando-se por este.
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Para conseguirmos olhar o cosmo como tendo,
por si mesmo, valor e direito, como ser senciente,
devemos repensar a tradição humanística clás-
sica. Em outras palavras, sabermos se o Homo
sapiens é o único sujeito de direito ou se é mais
um elemento dentre tantos outros, que faz parte
da natureza e não se encontra fora dela. Como
bem diz Ferry (2009, p. 24), o humano talvez
seja o menos simbiótico dentro desse universo
harmonioso e ordenado “onde ele não cessa,
com seu descomedimento, de introduzir a mais
deplorável desordem”. A natureza é o que é
e não dá a mais ínfima importância às teorias
geradas pelos humanos. As ações antrópicas
estão em vias de destruir o planeta e a natureza
tem mostrado uma reação poderosa contra uma
parte de si que ameaça aniquilar o todo.
Apoiado sobre a ideia da integração e da in-

terdependência cósmica, o budismo ecológico
visa reatar a noção de sistema que parece estar
desacreditada pela ciência. Assim, nessa pes-
quisa, expõe-se as ideias budistas com relação
à condição humana de sofrimento, causado pela
supremacia do ego.
Põe-se a vista, a ética para com o cosmos,

para cada ser que compõe o universo e mostra-
se a noção de unicidade, além de salientarmos a
importância e o grau de comprometimento das
ações humanas sobre o planeta, explicaremos a
postura budista e sua visão de como amenizar
ou frear a maléfica influência da hybris1 humana
dentro do ecossistema.

1 A hybris é um conceito grego que significa desmedida,
no sentido de cometer excessos. É o “pecado” daquele
que se tem em altíssimo valor, que é orgulhoso, inso-
lente, presunçoso, e isto tudo unido à falta de controle
sobre seus próprios impulsos, paixões e emoções.

O CICLO EGOÍSTICO

Quando Siddharta Gautama2 saiu de sua medita-
ção de 49 dias sob a árvore Bodhi3, após refletir
profundamente a respeito do universo e as leis
que o regem, passou a ensinar o Dharma, o cami-
nho que conduz à libertação. Mas, poderíamos
questionar: libertar-se de quê? Para Siddharta,
agora um Buda, o Ego ao qual nós somos presos,
esse centro que acreditamos existir e em torno
do qual criamos o sentido de identidade, de per-
tencimento, de diferenciação daquilo que está ao
nosso redor, é ilusório e, sendo o mesmo ilusó-
rio, causa-nos sofrimento por nunca conseguir
ser satisfeito. Daí, a perspectiva infinita e sem
sentido dos desejos humanos. Segundo uma in-
terpretação de Gonçalves na área de psicológica
sobre o Budismo, ele diz que:

O Ego é o núcleo central em torno do qual se cristali-
zam todas as experiências vividas pela mente, regis-
tradas no inconsciente ou mantidas no nível do campo
iluminado da consciência. Faz-nos ter consciência
de que somos uma personalidade individualizada e
unificada. Procura auto afirmar-se a cada instante,
através da satisfação de seus desejos, caprichos, ins-
tintos. Cria no homem a ilusão de ser o eu o verdadeiro
centro ou essência do mesmo. (GONÇALVES, 1999,
p.31).

Entretanto, o ponto de vista budista opõe-se,
em absoluto, à crença de um eu unificado e per-
manente, que estaria acima e além do corpo fí-
sico e mental que compõe um indivíduo humano
e seria este eu que se encontraria no controle
das ações e atitudes do indivíduo. Nesse sentido,
dentro do pensamento budista, analisando-se o
sujeito humano, percebe-se quer ele não seria
capaz de encontrar, nem ao redor nem em si
mesmo, nada a que possa se apegar como sendo
o seu eu. Concordamos com Ferraro (2014)
quando diz, em relação à essa visão de mundo
budista, que a introdução do Budismo no Oci-

2 Mesmo existindo outros que alcançaram a sapiência
do budismo uma vez que Buda é um título dado na fi-
losofia budista àqueles que despertaram plenamente
para a verdadeira natureza dos fenômenos e se puse-
ram a divulgar tal descoberta aos demais seres, foi Si-
darta Gautama o que ficou conhecido entre nós como
o Buda.

3 Termo sânscrito para “Iluminado” ou “Desperto”. No
Budismo, significa a experiência de alcançar o desper-
tar.
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dente sempre foi controversa e isso deve-se jus-
tamente “à ameaça que tal introdução constitui-
ria para os fundamentos da nossa cultura”, pois
a visão budista, como podemos perceber, é uma
quebra dos paradigmas ocidentais baseados na
certeza absoluta de uma identidade imutável e
eterna que precisa ser satisfeita.
Siddharta dizia que ensinava a causa do sofri-

mento da condição humana e como superá-lo.
O Dharma sustenta que, somente atacando a
causa dos sintomas do sofrimento existencial
se poderá atingir um estágio em que a Dukkha4

não mais estará presente. Este estado de ausên-
cia de sofrimento é justamente o Nirvana. É a
quebra da barreira do pensamento do indivíduo
entre ele mesmo e o resto do universo. Dentro
da perspectiva budista, a individualidade desa-
parece quanto desaparece, também, a crença
nela; não passa de imaginação barata; fruto da
subjetividade humana.
Ora, se a causa do sofrimento da condição hu-

mana é o anseio egoístico, esse padecimento
cessará quando o ego for superado. Se for-
mos capazes de nos libertar das estritas e li-
mitantes exigências e aflições por nós mesmos
e concentrarmo-nos na nossa expansão univer-
sal, na nossa reintegração ao cosmos e à na-
tureza conseguiremos nos alforriar de nosso
tormento existencial e do tormento que infli-
gimos ao cosmo. Quando este indivíduo hu-
mano, constituído por agregados sujeitos a to-
das as mutações e impermanências, cessar de
existir,alcançaremos um estado de serenidade
plena, de sabedoria e harmonia conosco e com
tudo que se encontra ao nosso redor.
Podemos considerar que o sentimento egóico

de satisfação individual é um dos maiores con-
flitos do ser humano e, na sociedade moderna,
ele vem se agravando. Consoante a esse pen-
samento, Berger et al. (2004)(apud ALMEIDA,
2011, p. 06) inferem que o homemmoderno vive
uma:
Crise de sentido e que bem verdade que o homem
sempre se viu diante dos conflitos sociais e dos valo-
res éticos, morais e teológicos, porém essa crise da
pós-modernidade é alimentada pelas contradições ca-
pitalistas que interferem nas relações sociais e nos

4 Palavra sânscrita para sofrimento.

aspectos identitários do sujeito, daí a conversão de
valores como a “sacralização” do banal e do fútil.

A filosofia cartesiana, o antropocentrismo e
o humanismo, possibilitaram que os cientistas
e parte da sociedade tratassem o meio ambi-
ente, todas as outras espécies - animais, mine-
rais, vegetais - como algo amorfo, morto, dos
quais nós, humanos, estamos apartados por nos
considerarmos acima de todos os elementos da
natureza, uma vez que, como afirma Almeida
(2016, p. 10):

A partir da perspectiva ética Judaico-cristã, percebe-
mos o homem como superior aos outros seres natu-
rais e em semelhança a Deus. Essa perspectiva, sem
dúvida, favorece o desenvolvimento e a ascensão do
capitalismo. O homem é o mais importante e para
benefício desse “filho” de Deus, ele pode explorar a
Terra, mesmo que, para isso, abuse da subserviên-
cia de outros seres e de seus semelhantes, criando,
pela mentalidade dominante, uma sociedade emba-
sada pelo capitalismo.

Percebemos, então, que não nos enxergamos
como parte de uma biosfera, como mais uma
espécie senciente que habita o planeta, inconsci-
ência bem enfatizada por Mario Sérgio Cortella
no vídeo “Você sabe com quem está falando?”5.
Essa divisão da unicidade, entretanto, iniciou-
se através da escola Eleática, com Parmênides,
mas o conceito do Humano como centro do uni-
verso e para o qual este universo é apenas um
cenário ao seu desenvolvimento, tornou-se a
base do pensamento ocidental.
No livro O Tao da Física, Frijot Capra diz, a

respeito ao cogito cartesiano, que essa afirmação
[..] tem levado o homem ocidental a igualar a sua
identidade apenas à sua mente, em vez de igualá-la
a todo o seu organismo. Em consequência da divisão
cartesiana, indivíduos, na sua maioria, têm consciên-
cia de si mesmos como egos isolados existindo “den-
tro” de seus corpos. Posteriormente, cada indivíduo
foi dividido num grande número de compartimentos
isolados de acordo com as atividades que exerce, [...]
todos esses engajados em conflitos intermináveis, ge-
radores de constante confusão metafísica e frustração.
(2009, p. 25)

É justamente a crença nessa fragmentação do
ser humano, em nós mesmos dentro da natu-
reza, da sociedade e do cosmos, a responsável
pelas crises sociais, culturais, ecológicas que vi-
venciamos. No livro da escola budista Mahayana,

5 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=1srSQwHP__4. Acesso em: 09/09/2016.
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The awakening of faith, observamos que “quando
a mente é perturbada, produz-se a multiplici-
dade das coisas; quando a mente é aquietada,
a multiplicidade das coisas desaparece.” (1967,
p. 78). Assim, tomar consciência da unicidade,
da interdependência do universo e de todas as
coisas faz transcender o ego.

Os perigos da crença neste cogito, nesta ra-
tio humana são imensos e devastadores. Vale
salientar que a ação humana sobre a natureza
tem sido contundente, principalmente, desde a
revolução industrial, sofrendo grandes e drás-
ticos avanços nas últimas décadas, a ponto de
cientistas cogitarem estarmos já em uma nova
era geológica: o antropoceno.

Segundo o historiador Chakrabarty (2009), as
atuais crises planetárias, com suas mudanças
de clima que tem afetado a vida e o ecossistema
na Terra e o aquecimento global, colocaram a
espécie Homo sapiens, em posição central, ante
o prisma da possível e breve extinção de todo e
qualquer tipo de vida no planeta.

Nosso senso do presente nos tem iludido
sobre o futuro da nossa espécie e da Terra,
tornando-se destrutivo e colocando qualquer
espécie de vida em xeque. Nesse contexto, os
estudos budistas não se isentam de tal realidade
e buscam, através das suas análises, ampliar o
olhar humano para a sua própria relação com o
meio ambiente através das suas próprias ações.

O termo antropoceno, aceito pela Sociedade
de Antropologia de Londres em 2008, foi defi-
nido pelo cientista holandês Paul J. Crutzen e
seu colaborador, o especialista em ciência mari-
nha Eugene F. Stoermer, diante das evidências
estratigráficas significativas da ação humana
no planeta. Na nova era geológica, a espécie
humana tornou-se um agente não só biológico,
mas geológico, potencialmente danoso para o
planeta e todo o ecossistema. De acordo com
Crutzen e Stoermer (apud CHAKRABARTY, 2009,
p.209)

Considering the major and still growing impacts of
human activities on earth and atmosphere, and at
all, including global, scales, it seems to us more than
appropiate to emphasize the central of rule of man-
kind in geology and ecology by proposing to use the
term “anthropocene” for the current geological epoch.
Considerando os principais e ainda crescentes impac-
tos das atividades humanas na Terra e na Atmosfera,

tudo, incluindo escalas globais, parece-nos mais do
que apropriado para enfatizar a regra central da hu-
manidade em geologia e ecologia, propondo o uso
do termo "antropoceno"para a época geológica atual.
(tradução nossa)

Agente biológico, agente geológico, duas dife-
rentes denominações para duas consequências
também distintas. Para que o humano tenha
se transformado em um agente geológico em
escala suficiente para mudar a era, significa di-
zer que nossas ações, em uma escala geológica,
tem impactado o planeta de tal maneira que nos
foge à imaginação. Como afirma Chakrabarty
(2009), chamar o humano de agente geológico
é conferir-lhe uma força da mesma escala da
de outros agentes anteriormente responsáveis
por destruições em massas de espécies. Assim
continua Crutzen (apud CHAKRABARTY, 2009,
p.211)

Mankind will remain a major geological force for
many millenia, maybe millions of years, to come. To
develop a world-wide accepted strategy leading to
sustainability of ecosystems against human-induced
stresses will be one of the great future tasks of man-
kind, requirring intensive research e"orts and wise
application of knowledge thus acquired... an exciting,
but also di cult and daunting task lies ahead of the
global research and engineering community to guide
mankind towards global, sustainable, environmental
management. A humanidade continuará a ser uma
grande força geológica por muitos milênios, talvez
milhões de anos, por vir. Desenvolver uma estratégia
mundialmente aceita que conduza à sustentabilidade
dos ecossistemas contra os estresses induzidos pelo
homem será uma das grandes tarefas futuras da hu-
manidade, requerendo intensivos esforços de pesquisa
e sábia aplicação de conhecimento assim adquirido
[...] uma experiência emocionante, mas também di-
fícil e uma tarefa assustadora está à frene da comu-
nidade global de pesquisa e engenharia para guiar a
humanidade em direção à gestão ambiental global e
sustentável. (tradução nossa)

No atual embate pela sobrevivência, o planeta
vive hoje um período de bruscas transformações
nas quais as ações antrópicas possuem grande
responsabilidade; e não assumir essa responsa-
bilidade sobre as próprias ações é o que Sartre
(2012) chama de má fé. Desequilíbrios ecológi-
cos, como os apontados por Crutzen e Stoermer
(2009) mostram que, se não forem remediados,
porão em risco toda a sorte de vida sobre a Terra.
Nesse sentido, os estudos ecocríticos na litera-
tura, unidos às lutas ecológicas e o pensamento
budista podem presentear esta reflexão, neces-
sária para que a atitude humana diante do meio
ambiente se modifique.
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ANTROPOCENO E ANIQUILAÇÃO DO
EGO

Muitas crises conhecidas ao longo dos séculos
afetaram as sociedades humanas em todas as
épocas e espaços. Entretanto, a atual crise glo-
bal tomou ares preocupantes, pois passou a ata-
car, de acordo com Boff (2011), nosso “modus
essendi: as bases da vida e de nossa civilização”.
Acreditava-se, anteriormente, que os recursos
naturais do planeta eram inesgotáveis e esta-
vam aqui para o nosso usufruto, para atender às
demandas da humanidade. Mas agora a Terra
encontra-se devastada, esgotada, carente des-
ses mesmos recursos antes infinitos. E a huma-
nidade começou a perceber que o planeta pode
acabar e a própria espécie humana aniquilar-se.

A atual crise ecológica global expõe uma hi-
pócrita verdade que foi imposta pela história
dominante: a de que os seres humanos são algo
de importante no planeta, que este está aqui
para servi-lo, provendo vegetais, animais e mi-
nerais para custear sua sobrevivência. Durante
milênios, a humanidade explorara o planeta ao
seu bel prazer e o exaure até os limites do in-
suportável com a própria espécie humana vul-
nerabilizada, degradada per si. Após extinguir
milhares de espécies, somos nós os ameaçados
agora.

A história humana nos colocou acima e além
do mundo natural, “com a excepcionalidade
de sua missão, a de dominá-la” (BOFF, 2011).
Mesmo quando aceitamos que somos parte de
um planeta, de um sistema solar, de uma ga-
láxia, de um universo, não conferimos a nós a
ideia de simetria e equidade diante das outras
existências, mas sim nos outorgamos a ideia de
sermos uma consciência, a própria consciência
viva do universo, a partir do qual desfilamos
categorias de valores para medirmos o que está
a nossa volta.

Colocamos o nosso Ego como centro irradi-
ador do cosmo. Entretanto, do ponto de vista
do pensamento budista, não há este sujeito que
estaria no controle das ações humanas e é o
responsável pelos eventos de sua própria exis-
tência. O eu não é um fato e, portanto, não há
qualquer si mesmo que esteja no comando dos

fenômenos que são vivenciados por uma pes-
soa. A visão ocidental da existência de um si fez
dele, como bem salienta Ferraro (2014, p. 17-29)
“o principal fundamento teórico e o alicerce de
todas as religiões, antropologias e psicologias
dominantes”, assim como também das institui-
ções jurídicas. Mas, para Buda, este Ego e todas
as suas necessidades individuais é apenas uma
ilusão, uma crença subjetiva humana que não
diz respeito a absolutamente nada na realidade
natural objetiva.

O Dharma é o caminho que Buda prescreveu
a fim de que fosse aniquilada essa dualidade
que nos separa da natureza e nos coloca acima
dela. Não haverá mais confronto entre eu e o
que está diante de mim, seja uma árvore, um
cão ou um livro, pois como parte do todo, do
Uno, estamos inseridos no processo cósmico,
natural, cíclico, sofremos as mesmas leis que
regem os movimentos dos planetas.

O antropocentrismo, entretanto, rompeu com
essa unicidade, nos isolou como algo a parte do
meio natural. Transformamo-nos em senhores
do Universo, dispondo da natureza como se dela
fôssemos donos, como se ela estivesse aqui para
responder às nossas necessidades biológicas e
subjetivas. O retorno a essa unidade natural é
a prática búdica, um caminho para frearmos o
colapso do meio ambiente provocado por ações
antrópicas ao longo do tempo, mas muito mais
presente nos últimos cento e cinquenta anos.

Quando este retorno acontece, desaparecendo
o que chamamos Ego, tornamo-nos parte do
todo e vemos a morte de um animal como se
fosse a morte de outro humano, pois não há
mais diferenças. No livro O que é Zen, podemos
observar que:

Existe na natureza um equilíbrio biológico, feito de
confrontos e retorno à harmonia. O imenso pé de
paineira está em equilíbrio. Recebe em suas folhas a
cão do vento e também a ação dos temporais. Ainda
que à mercê das intempéries, mantém-se em sintonia
com a natureza, da qual é parte integrante. Jamais o pé
de paineira se volta contra a natureza ou pode alterá-
la. O homem, ao contrário, rompe com a natureza e
tenta transformá-la, a seu bel prazer. Sua vantagem
sobre a paineira é possuir inteligência racional que, se
o leva a afastar-se da natureza, também pode fazê-lo
retornar a ela. (HANDA, 1991, p. 36)

A condição humana, sendo vista apartada da
natureza, manifestando-se distinta da biosfera,
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sempre trará o problema da reificação do meio
ambiente. O desprendimento da ordem natural
é o sinal do humano. Assim, é o humanismo,
como diz Ferry (2009, p.62) que precisa ser des-
construído e ultrapassado “para que se instaure
a possibilidade de adotar a preocupação ecoló-
gica”. Enquanto o ego humano não for suplan-
tado, o Antropoceno será cada vez mais uma re-
alidade amedrontadora e não só nossa espécie,
mas tudo o que habita no planeta Terra estará
comprometido pelas ações antrópicas. Por isso
é muito importante refletir sobre a assunção dos
impactos das ações antrópicas, ou esperamos
mais algumas gerações e as coisas se mostrarão
ainda piores.

O CENÁRIO NATURAL

A sociedade, de um modo geral, é materialista,
vemos indivíduos desesperados por prazer e ri-
queza, apáticos a ética e aos valores de respeito
à natureza. O luxo e o conforto da sociedade
são mantidos através de uma exploração sem
limites e implacável, não só do meio ambiente,
mas também dos próprios indivíduos da espécie
humana, como se não houvesse mais empatia.
O homem continua superficial, vazio, limitado
por suas próprias ambições, desejos e atividades
egocêntricas. Todo esse mecanismo visa única
e exclusivamente à satisfação, à realização do
Ego.

A nossa civilização consumista é desarmônica
e barulhenta. O ruído do trânsito nas grandes
cidades, por exemplo, pode atingir 80 decibéis.
Uma verdadeira hecatombe em nossos tímpa-
nos, que estouram a 190 decibéis. Segundo Feu-
erstein et al. (2011, p. 18), um barulho algo
acima dos 200 decibéis é capaz de matar um
ser humano. No entanto, vemos jovens na rua
com som de carros ligados em alturas que fica
difícil até distinguir o que está sendo ouvido,
em um desrespeito ao outro que talvez não te-
nha o mesmo desejo de ouvir o som estrondoso.
Da mesma forma, o uso desmedido do fone de
ouvido com volume alto, pode trazer não só a
perda da audição como também contribui para
o estresse, já que essa pessoa vai perdendo, aos
poucos, o costume de ouvir o que está ao seu

redor.
A situação dos oceanos, lagos e mares em

nosso planeta é ainda mais estarrecedor. Em-
barcações e dispositivos utilizados somente pelo
governo americano têm causado, segundo da-
dos do Grist (2019), um verdadeiro desastre nos
oceanos, prejudicando a vida marinha com o
barulho desagradável das hélices e a poluição
dos mares e do ar. Os jogos bélicos de políticos
e experimentos irresponsáveis de cientistas não
parecem incomodar a população.
Interferências eletromagnéticas nos bombar-

deiam constantemente e também atingem o
globo e o próprio espaço sideral, pois qualquer
máquina irradia campos eletromagnéticos. A
nossa biosfera está cheia de ondas produzidas
pela ação humana, que reproduzem padrões de
interferência genética nos seres vivos. Compu-
tadores e telefones celulares são especialmente
prejudiciais por essas mesmas razões, embora
na atualidade sejam instrumentos requisitados
para acompanhar a vida moderna.
Segundo publicações do Health Public Icon (San

Diego, Calif. Icon Health Publications, 2003), a
medicina ocidental não reconhece a nocividade
dessa situação e, interessados em reduzir gastos
com tratamentos de saúde mental ou psicoemo-
cional, a psiquiatria tem investido cada vez mais
em medicamentos. E as indústrias farmacêuti-
cas agradecem a iniciativa.
De acordo com 8º Relatório Anual do VoIP In-

dustry, publicado pela iLocus, em 2006, dez mi-
nutos ao telefone celular podem causar células
cancerígenas. As pessoas, além de não serem in-
formadas como deveriam sobre o assunto, ainda
desdenham dessa condição danosa. Ao falarmos
na agricultura, especialmente de cunho indus-
trial, vemos que os herbicidas, pesticidas, inse-
ticidas usados são letais para muitas criaturas
que vivem no solo, abaixo ou acima dele, inclu-
sive nós somos vítimas do uso de agrotóxicos. A
agricultura moderna, segundo Feuerstein et al.
(2011, p. 22), utiliza 2,5 milhões de dólares em
pesticidas por ano, porém rende outros tantos
para o setor industrial e, nesse processo, está
também o setor farmacêutico, já que o aumento
de inúmeras doenças é visível a cada dia.
Ressaltamos também as vítimas do descome-
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dimento humano como os animais, as árvores,
entre outros, como bem mostra Ferry (2009).
Dessa forma, podemos inferir que o cartesia-
nismo é considerado o modelo perfeito do an-
tropocentrismo, concedendo todos os direitos
ao humano e nenhum ao que, ao modo carte-
siano, denominamos de natureza. Ainda nas
palavras de Ferry (2009), o cogito não pode ser
o único polo de sentido e a natureza não pode
ser desinvestida de qualquer valor.

O espiritualismo cartesiano e judaico-cristão
é um dos contribuintes pelo desprezo aos bi-
chos, sob um pensamento de racionalidade que
tem origem ainda na Grécia antiga. O homem,
leva a extremos o delírio de uma alma oriunda
de um deus, que seria exclusividade da espécie
humana, categorizou-se como a mais extrema
medida de valor do qual os outros seres seriam
pautados. A relação conflituosa entre homem e
meio ambiente é antiga e o animal é sua maior
afirmação, pois o humano ignora sua própria
memória, como afirma Ronecker (1997, p. 17):

Existe, sem dúvida, uma história muito antiga de amor
e ódio entre homem e animal. Filhos do mesmo reino
natural, são semelhantes e dessemelhantes. Se o ani-
mal não esquece nem renega nada de sua essência, em
contrapartida o homem tenta, sem cessar, expulsar
da memória sua natureza animal e [...] não aceita ser
posto no mesmo nível que seu “irmão inferior”.

Essa visão humanista é a responsável pela
crueldade e maus tratos que infligimos aos ani-
mais desde tempos remotos. Isso advém dos
critérios completamente arbitrários que nós uti-
lizamos para valorizarmos o humano em detri-
mento dos outros animais. Através da predo-
minância da troca de mercadorias e do lucro,
as relações dos seres humanos entre si e com a
natureza passam a ser monetarizadas, ou seja,
mediadas pelas relações contraditórias do ca-
pital. Outra consequência resultante disso é a
particular combinação de uma racionalidade ba-
seada no mercado e uma irracionalidade global.
A lógica limitada da maximização dos lucros e
o produtivismo evidenciam que a ideia de um
“capitalismo sustentável” orientado no mercado
é ilusória.

De acordo com Andrioli (2009), Karl Marx já
previra a capacidade destrutiva do sistema capi-
talista e que importantes previsões sobre a ex-

tensão dos danos causados pelo expansionismo
imperialista do sistema do Capital podem ser
encontradas em sua obra, especialmente com
relação à industrialização da agricultura que, no
século XIX, já avançava mais fortemente nos
Estados Unidos:

Quanto mais um país como os Estados Unidos da Amé-
rica, por exemplo, partir da grande indústria como
base pra o seu desenvolvimento, tanto mais rápido
será o processo de destruição. Nesse sentido, a pro-
dução capitalista somente desenvolve a técnica e a
combinação do processo de produção social na mesma
medida em que destrói as fontes de toda a riqueza: a
terra e os trabalhadores. MARX, 1983, 529-530 (apud
ANDRIOLI, 2009, p. 04).

A crítica que Engels efetua, de acordo com
Andrioli (2009), em sua A dialética da natureza
(1979), é igualmente pertinente para a compre-
ensão da controvérsia sobre o desenvolvimento
tecnológico, servindo de advertência para os ris-
cos de um progresso desenfreado sem qualquer
ética ou cuidado pelo meio ambiente:

Não vamos nos orgulhar tanto com nossas vitórias
sobre a natureza. Para cada uma dessas vitórias ela
se vinga sobre nós. Cada uma tem, inicialmente, os
efeitos previstos, mas, num segundo e terceiro mo-
mento ela terá efeitos bem diferentes, consequências
imprevistas, que, muitas vezes, eliminam os efeitos
iniciais ENGELS, 1973, 452 (apud ANDRIOLI, 2009, p.
07).

A natureza possui sua própria inteligência,
não importando conceitos, teorias ou explica-
ções humanas, por mais elegantes, interessan-
tes ou absurdas que possam parecer. Entretanto,
com a perspectiva de conseguir cada vez mais
bem-estar material, o Ocidente colocou na ideia
de progresso científico e industrial, a esperança
de um mundo melhor, com conforto e facilida-
des, mesmo que estes não estejam ao alcance
de todos, pois as condições de vida inumana
aumentaram desde a Revolução Industrial.
Milhares de pessoas morrem de fome, de

sede, de doenças, pelas guerras, sãomaltratadas,
exploradas, escravizadas, a miséria aumentou
drasticamente, exibindo no continente africano
talvez a sua mais sórdida e cruel face. Como co-
loca Paldrön (2003), o erro em se disputar bens
materiais não advém da busca por si mesma,
mas da atitude egoísta que motiva essa procura,
pois a condição de se trazer bem-estar a todos
não está em pauta no projeto neoliberal, pois

O objetivo da nossa sociedade não é pôr à disposição
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dos seus membros aquilo de que necessitam, mas sim
criar-lhes no espírito o desejo insaciável de consumir,
persuadindo-os de que, graças a isso, irão sentir-se
mais felizes. Mas temos de reconhecer que nem os
carros, nem os telefones, nem a televisão fizeram de
nós seres humanos mais realizados ou mais felizes.
Alimentam, isso sim, a nossa inextinguível ânsia de
possuir, do mesmo jeito que a água salgada aumenta
a sede. (PALDRÖN, 2003, p. 14)

Os resultados ecológicos desta busca desen-
freada pelo progresso, pelo bem-estar material,
pelas riquezas, pelo Ter, revelam-se devastado-
res. Animais, plantas, montanhas, rios, mares,
ares, a camada de ozônio, são destruídos siste-
maticamente. Todos os dias, diversas espécies
animais e vegetais são extintos. O sujeito hu-
mano está convertendo o planeta em um deserto,
a tal ponto interferindo no ecossistema que as
pegadas de suas ações já modificaram, geolo-
gicamente, a Terra. A resposta budista a estas
questões é contundente. Tudo o que acontece é
fruto dos nossos atos, é a lei de causa e efeito.
Portanto, somos magistralmente responsáveis
por nossas ações e pensamentos, uma vez que
ambos podem modificar a realidade objetiva.

O BUDISMO É POSSÍVEL EM UM
MUNDO CONSUMISTA?

Pensarmos o budismo hoje é uma tarefa, no mí-
nimo, árdua, para não dizer quase insana para
alguns. Trazer à tona uma prática que derruba
todos os alicerces sobre os quais se ergue a atual
sociedade capitalista consumista ocidental, com
sua exacerbação do ego, do individualismo e do
egoísmo, soa como algo hilário ou utópico. Por
isso, enfatizamos que o sentido não é negar a
tecnologia, o progresso ou o desenvolvimento,
mas trazer uma reflexão sobre o que estamos fa-
zendo com a nossa vida e com omundo em geral.
Contribuir para uma visão mais igualitária com
relação aos elementos da natureza diferentes do
humano.

Na verdade, a primeira defesa em favor de
um animal deu-se precisamente pelo Buda. Na
Canção de Meditação, de Hakuin, vemos que “To-
dos os seres são budas desde o início.” (apud
WATTS, 2009, p. 46). Esses seres se referem
justamente a todos os seres no universo, sejam
eles humanos ou pertencentes a outras espécies,

pois todos têm natureza buda.
Buda resumia assim os seus ensinamentos:

“Cessai de fazer o mal; aprendei a fazer o bem;
limpai o próprio coração: este é o caminho dos
budas.” (apud WATTS, 2009, p. 62). A degrada-
ção do meio ambiente, as ameaças científicas,
industriais e tecnicistas fazem-nos conscienti-
zar de que o ecossistema é formado por espécies
vegetais, animais, minerais que são subjugadas
ao “gênio humano” Pena-Vega (2005, p. 19).
A espécie humana é responsável por sua ação
e não pode se abster de sua responsabilidade
ética.
A crise dos ecossistemas talvez permita a as-

cendência de reflexões diversas a respeito de
questões de interações entre os seres em um
âmbito global. A ruína ambiental é testemunha
da incapacidade da Ciência ocidental, dita uni-
versal, de fornecer uma saída compatível às ne-
cessidades humanas. Segundo Pena-Vega (2005,
p. 22), essa mesma ciência moderna tem por ca-
racterística “reivindicar um estatuto unilateral
privilegiado na descoberta de um conhecimento
verdadeiro e universal.” Nesse cenário, o pensa-
mento budista emerge como uma ética cabível
de ser empregada na prática, uma vez que os
ensinamentos budistas partem de uma reali-
dade imanente e não de conceitos teóricos ou
metafísicos. O pensamento oriental, em quase
sua totalidade, se baseia na realidade prática,
modificando seus conceitos de acordo com a ob-
servação do ambiente e não ao contrário.
Os princípios dos ensinamentos de Buda são

de extrema importância para tratar a questão
ambiental por seu viés de totalidade, de esvazi-
amento da existência individual. Dessa forma
é uma ilusão considerar-se separado da reali-
dade que nos cerca. O sentido de integração,
de unicidade cósmica permeia toda a filosofia
oriental de um modo geral, mas no âmbito bu-
dista ela perde um pouco sua religiosidade para
ser uma verdadeira ética da natureza universal.
No budismo Zen, nascido na China, a conclusão
do discurso de um mestre, quando um monge
recita os “quatro grandes votos”, diz: “Mesmo
que sejam inumeráveis os seres sensíveis, pro-
meto salvá-los.” (apud WATTS, 2009, p. 98).
Para um budista, embora sua prática possa pa-
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recer solitária ou dar a sensação de um aspecto
de solidão, o budista não pode nem conseguiria
se isolar dos outros seres, pois em cada criatura
ele vê a si mesmo.
Portanto, para o budista, todos os seres são

dotados de natureza búdica e, servindo-os, estão
servindo ao mais alto princípio do universo, tra-
balhando em harmonia com a lei natural que é a
de que todos os seres são budas ou budas em po-
tencial, como nós humanos, que fazemos parte
dos potenciais, enquanto o próprio Siddharta co-
locava todas as outras espécies como seres que
vivem no Nirvana, pois não sofrem pelo passado,
não anseiam pelo futuro, não se adiantam ao
presente. Vivem pura, exclusiva e sabiamente o
momento.
No pensamento budista, a ética diz respeito

a aprender a reagir positivamente ao que nos
acontece e jamais causar sofrimento aos outros
seres, mantendo sempre uma atitude constru-
tiva. Dentro da perspectiva budista, faz-se ne-
cessário colocar uma trava aos comportamentos
não saudáveis que se tornam habituais. Existem
dez ações, dentro da prática ética budista, que
o praticante do Dharma deve evitar; ações estas
que são destrutivas e causam dor e sofrimento.
A primeira e mais grave ação a ser evitada

é justamente matar. Para o budismo, não há
um só ser, o mais minúsculo que seja, que não
possua instinto de sobrevivência, que não tente
proteger-se e defender-se quando sua existên-
cia é posta em perigo. A morte sempre provoca
angústia e, por isso mesmo, esta é a mais grave
ação que pode ser cometida por um ser em re-
lação a outro. Para o budismo, matar não diz
respeito apenas à vida humana, mas a qualquer
ser: uma galinha, uma barata, uma formiga, um
mosquito, um leão.
O praticante do Dharma deve não somente

abster-se de matar, mas também proteger a
vida ativamente. Salvar a vida, não somente de
seres humanos, como também de não humanos,
praticar tudo que possa contribuir para a suama-
nutenção e qualidade de vida. Por esta razão, o
Budismo acredita que o ato de matar um animal
é uma ação negativa e grave e em função disto
o Budismo não aconselha o consumo de carne;
entretanto, não obriga que seus praticantes se-

jam vegetarianos ou veganos. Nada no Budismo
é dogmático. O sujeito é livre para escolher e
responsável consciente de suas escolhas.

Não é nossa intenção aqui dizer que todo
mundo deve entrar em um nirvana ou de ser um
budista, mas que os ensinamentos do Buda com
relação ao respeito ao meio ambiente em geral
seria de bom grado no mundo de hoje, para que
pensemos melhor sobre nossas ações com rela-
ção ao que chamamos de natureza. Siddharta
Gautama sempre se referiu ao Dharma como
um remédio que, visto hoje, 2.500 anos depois,
ainda pode ajudar o planeta com suas orienta-
ções psíquicas e ambientais. Não há contradição
ou diferenciação entre a contemplação e a ação
ambiental dhármica, elas são interdependen-
tes. A situação atual do planeta pode utilizar o
Dharma como uma atitude de benevolência para
com todos os seres.

A GÊNESE INTERDEPENDENTE DOS
FENÔMENOS

A visão budista do mundo não se constrói em
torno da ideia de um deus criador, o que se dife-
rencia diametralmente da visão de mundo oci-
dental judaico-cristã. O budismo considera a lei
de interdependência e o Karma como princípios
que regem os fenômenos. Nessa perspectiva, a
noção de causalidade representa o centro para a
elaboração da ética humanista budista que inde-
pendente de religiões e é absolutamente prática
e racional. Segundo Tenzin Gyatso (apud PAL-
DRÖN, 2003, p. 24) atual Dalai Lama, temos
que, segundo as escrituras budistas, “o criador
do mundo que conhecemos não é senão a força
resultante das nossas ações passadas ou karma.
Todas as ações que realizamos produzem uma
marca no espírito que influi na nossa evolução
futura”. Portanto, nossas ações são o ponto de
partida da lei de causalidade e esta lei deriva
da interdependência de todos os fenômenos no
cosmo.

A lei da gênese interdependente dos fenôme-
nos diz que tudo no cosmo está interligado e
que uma ação desemboca em um consequente
resultado. Toda ação traz uma reação, já o diria
Newton, muitos séculos após Buda. Toda causa
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gera um efeito e vice e versa e estando tudo
interligado, como na Teoria do Caos, um farfa-
lhar de asas de uma borboleta na África pode
alterar a existência de uma pessoa na América
do Sul. Trata-se do ciclo de causalidade, po-
rém vale ressaltar que o budismo não possui a
ideia de uma causa primeva, mas sim de elos
interconectados.
É importante ressaltarmos a responsabilidade

que a visão budista deposita nas ações, atitu-
des e pensamentos humanos, uma vez que fala,
ação e pensamento podem alterar a realidade
objetiva e a existência de tudo quanto se encon-
tra no cosmo. Tudo está conectado, tudo é Uno
e sob esta perspectiva as nossas atitudes tomam
uma dimensão planetária. Em outras palavras,
a felicidade que tanto almeja os sujeitos huma-
nos não está separada da felicidade alheia, seja
de um indivíduo humano ou não, nem pode ser
conseguida por meio de sacrifícios de terceiros.
De acordo com Paldrön (2003, p. 26), não

é uma questão moral ou de julgamento de va-
lores, mas antes de uma “mecânica universal
que decorre naturalmente da interdependência
fundamental entre tudo o que existe”. Somos
responsáveis por nossos atos. Antes de Sartre
(2012) já o dizia Buda, há 2.500 anos; porém a
fala de Buda ganha um peso maior ao se referir a
uma responsabilidade por todos os tipos de exis-
tência e não apenas a existência especificamente
humana como encontramos no existencialismo
sartriano.
Essa visão faz com que se termine a incons-

ciência do agir irresponsável humano. Para o
budismo, não só o agir, mas o pensar, a inten-
ção, pautam nossas atitudes e ações uma vez que
nos faz responsáveis por tudo o que acontece
no cosmo e não só a nós mesmos ou àqueles
que estão próximos a nós. As ações que realiza-
mos não são fruto de contingências irrefletidas,
mesmo quando parecem ser; estão sempre fun-
damentadas em uma prévia intenção, que sem-
pre precede o ato. A intenção, portanto, produz
consequências externas que produzem, por sua
vez, marcas pela sua repetição, como as cicatri-
zes deixadas pelo tempo em nossa pele. Essas
marcas constituem o Karma.
O Karma, ao contrário do que acredita o senso

comum, não diz respeito a efeitos negativos ou
ações negativas que serão cobradas em vidas
posteriores. O significado da palavra sânscrita é
ação e faz alusão a qualquer ação humana, sau-
dável ou não, pois dentro do budismo não há a
noção maniqueísta de bem e mal. A lei do Karma
faz com que nos responsabilizemos por criar o
futuro a cada momento, tendo a consciência de
que nossos pensamentos e ações modificam a
realidade e as existências ao nosso redor. So-
mos responsáveis estritos pelo que acontece a
cada ser e a nós mesmos e ao universo. A ideia
do Karma ajuda a colocar um freio nas atitudes
impensadas e irresponsáveis, ajudando-nos a
pensar soluções para conflitos existenciais e de
consciência, ensinando-nos a seguir melhor o
caminho da existência. Como salienta Paldrön
(2003, p. 29):

Mais do que um código moral, é um curso de gestão
que não nos impõe tabela de bem e mal, mas parâ-
metros flexíveis para a apreciação de cada situação
em função de critérios mais abrangentes no tempo e
no espaço que os habitualmente utilizados: no tempo,
a preponderância do resultado a longo prazo sobre o
resultado imediato e, no espaço, a total interdepen-
dência de nosso bem-estar e do bem-estar alheio.

Em vista disso, podemos apreender a impor-
tância da visão budista dentro de uma perspec-
tiva ecológica em meio as atuais crises pelas
quais estamos passando. Que a natureza sem-
pre foi vítima das ações antrópicas é algo mais
do que óbvio, basta que olhemos nos livros de
história, geografia, biologia, ecologia, etc. Mas
é inegável que o século XX trouxe problemáticas
que reduziram o tempo e aumentaram a exten-
são e a densidade dos impactos das ações hu-
manas a ponto de nos colocar em uma nova era
geológica que, de qualquer forma, não faz outra
coisa que não salientar ainda mais o Ego hu-
mano, enfatizando as importâncias de seus atos
e necessidades e recolocando o gênio humano,
para bem ou para mal, no centro da discussão
existencial do cosmo. Como a ética budista po-
deria, senão destruir, ao menos amenizar esse
eu destrutivo para si e para todo o planeta?

DHARMA ECOLÓGICO

Como seria possível interagirmos o nosso ecos-
sistema seguindo os ensinamentos do Dharma?
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A prática do desapego dentro do pensamento
budista é oposta à atitude de indiferença pre-
gada por aqueles que exploram o meio ambiente,
objetivando os seres, tratando-os como coisas
exploráveis, reificadas. O desapego, longe de
parecer ao conceito cristão medieval, parte do
princípio de que desapegar-se é deixar que a
natureza exerça livremente seu direito, “sem
projetar nosso senso artificial de eu e nossos
incontáveis projetos, ou desejos, sobre eles.”
(FEUERSTEIN et al., 2011, p. 207). É o respeito
pelo outro ser, pelo mundo, a bondade e um sen-
tido de responsabilidade planetária que é adqui-
rido pelo conhecimento da interconectividade
que há no universo.

A prática budista do desapego e do cuidado se
juntaram à sabedoria do vazio (shunyata) e a prá-
tica da compaixão (karuna). Quando aplicadas
juntas, podem fazer com que a biofilia (empatia
pela vida) possa frutificar positivamente. O pró-
prio Buda comparou seus ensinamentos a uma
barca que serve apenas para transportar até a
outra margem. Uma vez alcançada, a jangada
deve ser abandonada. Se pensarmos que temos
que nos preocupar apenas com nossa salvação e
sobrevivência, como o nosso bem-estar, jamais
conseguiremos superar o senso do eu.

O desafio ambiental, portanto, estaria na ideia
de progresso ou desenvolvimento, que é sinô-
nimo de domínio da natureza. Para o pro-
cesso civilizatório não há limites de dominação
do meio ambiente. Desenvolvimento torna-se
sinônimo de urbanidade, industrialização, tudo
que nos afasta da natureza e nos coloque em
contato com as construções humanas. Os ambi-
entalistas, ao tentarem criticar essa ideia, são
acusados de quererem voltar ao passado, como
se a ideia de proteção ambiental fosse algo ul-
trapassado. Nesse sentido, Carlos Walter Porto-
Gonçalves, diz que:

A ideia de progresso é de tal forma parte da hegemo-
nia cultural tecida a partir do Iluminismo, que mesmo
aqueles que se consideram os maiores críticos da ver-
tente burguesa da modernidade – isso é, do capita-
lismo – se assumem como progressistas, e é com base
nesses fundamentos que criticam os ambientalistas.
(2004, p. 24-25)

Ninguém vive fora de rede de relações que
sustenta o universo. Portanto, podemos tornar

a nossa vida mais ecológica através de práticas
para deixar o meio ambiente melhor. Alguns
fatores retirados dos ensinamentos budistas e
praticados no cotidiano podem ajudar na supe-
ração da catástrofe ambiental. O consumismo
talvez seja o principal vilão da exploração do
meio ambiente, pois visa a satisfação material
de toda uma sociedade. E esta é, até certo ponto,
refém dos meios de comunicações e da mídia
em geral que atendem aos preceitos capitalistas.
Simplificar a vida, tanto quanto possível, po-

deria ser um começo. Hoje em dia, o desenvol-
vimento sustentável é bastante comentado, mas
passou a ser apenas uma bandeira de susten-
tação das falácias, pois, na verdade, as ações
são inexistentes ou hipócritas. Ainda se pode
dizer que a perspectiva de sustentabilidade pode
desencadear efeitos contrários ao que se prega,
ao fazer disso uma oportunidade de simplifica-
ção do cotidiano e da existência, transformada,
pelas indústrias, em um comércio para gerar
lucros, em que “as facetas da vida devem ser
mais ecológicas a qualquer custo, mesmo que
isso implique um custo maior para o meio am-
biente.” (FEUERSTEIN et al., 2011, p. 216-217).
É necessário encontrarmos um meio de obter-
mos bem-estar sem que este seja alcançado em
detrimento de outros seres e do planeta.
Em outras palavras, vemos, por exemplo, par-

ques de que são criados, mas para isso, são reti-
rados milhares de famílias de seus habitats com
a desculpa de que residem em áreas de risco,
quando o que poderia ser feito seria melhorar
a qualidade de vida para estas pessoas. Por ou-
tro lado, estes mesmos lugares, em nome dos
quais essas famílias são retiradas, são invadidos
pelo poder capitalista que constroem, dentro
ou no seu entorno, condomínios privados para
famílias de alta renda que terão ali toda infra-
estrutura para seu dia a dia e pagará por ela,
coisa que não seria possível às famílias de baixa
renda, pois não gerariam lucro.
Os nossos padrões de consumo afetam o meio

ambiente e um dos mais importantes aspectos
de uma vida ecológica ou desenvolvimento verde
é que este não pode ser comprado. Nesse sen-
tido, é importante que haja a conscientização
de como o estilo de vida afeta a realidade. O
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consumismo desenfreado é um ponto cruciante
ao se pensar o meio ambiente e a natureza de
um modo geral. Será que precisamos de tudo
que consumimos diariamente? O budista não é
anticonsumista no sentido de se opor ao consu-
mismo ou capitalismo, o budismo não se opõe a
coisa alguma, apenas coloca em cada sujeito a
responsabilidade por suas próprias ações, pelas
consequências dessas ações para si e para ter-
ceiros. É a ideia de uma ética de simplicidade e
de reverência à natureza, à vida. Nesse sentido,
Duane Elgin diz que:

A simplicidade na vida, se escolhida deliberadamente,
implica uma abordagem compassiva da vida. Isso
significa que estamos escolhendo viver a nossa vida
diária com uma certa dose de avaliação consciente da
condição do resto do mundo. (1998, p. 102-103)

Com relação a sociedade de consumo pós-
moderna, não podemos esquecer que “quando
se trata do mundo do comércio, você é supos-
tamente um rei.” (FEUERSTEIN et al., 2011, p.
219). Assim, tornar-se um consumidor consci-
ente do ponto de vista socioambiental, ou seja,
consumir ou adquirir coisas que sejam fabrica-
das de modo socialmente responsável ou repen-
sar no que seja realmente necessário, poderia
ser um começo. É importante, sempre que pos-
sível, reduzir, reutilizar e reciclar. Comprar pro-
dutos com menos embalagens também é uma
saída. Produtos a granel é um exemplo. A lei
de Buda não fala de “bem” ou “mal” ditados
por um poder absoluto superior, mas sim de
ações saudáveis ou não, de atos que podem ou
não causar dor e sofrimento a um ser. O indiví-
duo humano necessita aprender a ver o universo
como uma existência independente de si e de
seus conceitos subjetivos e talvez só assim co-
meçar a entender que o indivíduo humano não
é a criação pinacular do universo, sua existên-
cia não possui um significado mais especial ou
superior que qualquer outra existência e que o
sentido de Ego é apenas um véu ilusório que o
mantém aprisionado em correntes que o levará
à aniquilação.

Considerações Finais

É óbvio que somos responsáveis pela situação na
qual nos encontramos, querer fugir desta res-

ponsabilidade seria agirmos de má-fé. Porém,
como responsáveis por nossas ações, temos a
capacidade para alterá-la. A recuperação do pla-
neta não acontecerá do dia para a noite, mas a
mudança pessoal pode ser o caminho e é passí-
vel de ser colocada em prática imediatamente.
É necessário começarmos a assumir a autoria
dos desastres ecológicos atuais, educando-se
ecologicamente a população para enfrentar as
consequências futuras de atos passados e pre-
sentes.
Há várias ideias práticas que não custam nada,

do ponto de vista financeiro e que podem ajudar,
em longo prazo, a permanência das espécies de
vidas aqui existentes. Enquanto nós, ociden-
tais, somos motivados por interesses próprios,
os budistas buscam guiar-se pela compaixão
universal, preocupando-se com falhas próprias
para benefício dos outros seres, do universo.
Com esse artigo, buscamos mostrar, de forma

resumida, o cenário atual do possível desastre
ecológico global. Apresentamos alguns dos prin-
cipais problemas que inquietam ambientalistas
e acirram as discussões sobre como resolver a
questão dos ecossistemas. Mostramos como a
prática budista se imiscui dentro da ecologia,
com seus preceitos de unicidade cósmica, de não
individualização, de vazio existencial do ponto
de vista de uma existência separada do todo.
A prática do Dharma pode influenciar e ajudar

a propagar mudanças das práticas cotidianas de
forma individual, visando ao todo global. Es-
peramos que os leitores avaliem as evidências
olhando para seu próprio comportamento, coti-
dianos e atitudes. A situação do planeta pode se
mostrar uma grande oportunidade de desenvol-
vermos a benevolência por todos os seres, assim
como o Buda, cujo ensinamento foi considerado
como “a religião da compaixão infinita.”
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