
 

ECOLOGIA 

Ecologia por definição designa o estudo do comportamento do ser humano em 

relação ao mundo vegetal e animal. 

António Gonçalves escreveu: 
 
“ (…) O homem arrastado pelas exigências do progresso e da civilização, afastou-se, 
lamentavelmente, do caminho natural da vida e criou hábitos e vícios que, contrariando a 
natureza, o expuseram as consequências lógicas desse erro — as doenças.” 
 
      LIVRO: (A Natureza ao serviço da Saúde)  
 

O nosso comportamento ecológico deve estar sempre em conta em todas as nossas acções. 

Todas as acções têm reacções, e as reacções são um espelho ampliado das acções. 

 Quando podemos minimizar o nosso impacto no meio onde vivemos e não o fazemos 

aumentamos a possibilidade de o voltar a fazer, ou mesmo de aumentá-lo, que levará a uma 

reacção com várias frentes. Começa com a despreocupação de algumas das pessoas que 

podiam ter preocupações ecológicas e que vendo comportamentos repetidos e multiplicados 

ao seu redor não ecológicos, começa a aceitar como normal um comportamento de 

superioridade sobre tudo, e pensa: alguém já se preocupou com o impacto que “EU” posso ter 

no ambiente, e arranjou mecanismos para o “EU” melhorar o comportamento ecológico (leis e 

reformas da E.U.). 

 EX: os sacos do supermercado. Os supermercados fazem uma campanha de sensibilização 

ecológica. Onde incentivam as pessoas a comprar os seus sacos de plástico reutilizáveis para 

diminuírem o seu impacto ecológico. E muitas pessoas acreditam estar a contribuir para a 

preservação do meio ambiente. Mas a verdade é que as pessoas hoje provavelmente usam 

mais plástico do que antes. Porque o mesmo supermercado que diz estar a trabalhar para que 

a sua empresa seja mais ecológica e que os seus clientes são pessoas preocupadas, oferece ao 

mesmo tempo uma quantidade de plásticos para embrulhar fruta, legumes, carne, brinquedos, 

pratos talheres, etc. Portanto na realidade não há uma baixa do consumo de plástico pela 

população. 

Alvin Toffler escreveu: 
 
“ (…) Não á duvida que o mundo do comércio conspira para encurtar as esperanças de vida dos 

produtos (…) é também verdade que o consumidor é apanhado numa teia bem arquitectada, 

um produto no qual a sua morte foi deliberadamente encurtada pelo construtor é 

imediatamente substituída por um novo produto tecnologicamente mais avançado com a nova 

tecnologia milagrosa (…) A tradicional noção que cada objecto tem uma única função vai de 

encontro aquilo que nós sabemos sobre psicologia humana, sobre o valor da tomada de 

decisão e também contra o senso comum. Todos os produtos são multifuncionais.” 



 

A destruição da camada de ozono devido aos fumos das fábricas de produção, embalagem, 

transporte, armazenamento e venda de produtos derivados do plástico é pior hoje do que 

antes de qualquer campanha de sensibilização. 

Aristóteles: 
 
Conhecido como um explorador com uma espantosa capacidade de ver os aspectos contrários 
e contraditórios da experiencia. Acreditava na unidade e na continuidade da natureza. 
 
Disse: “ Os factos observados mostram que a natureza não é uma serie de episódios, como 
uma má tragédia. Quanto aos que acreditam nas ideias, estas dificuldades escapa-lhes, porque 
constroem dimensões espaciais a partir de matéria e número.” (Metafísica). Portanto, adeus 
formas. São conversa fiada e se existem são totalmente irrelevantes.”  
Para Aristóteles, a natureza apresenta movimento e mudança contínuos. Em tudo Aristóteles 
via um fim e todas as espécies da natureza eram a concretização duma potencialidade única. E 
potencialidade queria dizer crescimento e movimento dentro dos limites da espécie. 
Charles Darwin, cujos dois “ Deuses” eram Lineu e Cuvier, achava-os “ simples meninos de 
escola em comparação com o velho Aristóteles.” 

LIVRO: (Os Pensadores; de Daniel J. Boorstin). 
 

A destruição de habitats para a matéria-prima necessária para fazer plástico, toda a logística 

na construção de abrigos, transportes, caminhos e extracção continua. Os objectos necessários 

no dia-a-dia, “roupa própria”, etc., são impingidos às pessoas que são levadas a acreditar que 

precisam mesmo daquilo que lhes é oferecido pelo mercado. Este sistema torna possível a 

destruição e exploração de seres vivos, e a impunidade de quem os comete, em nome de 

melhores condições de saúde e de segurança do cidadão e de sociabilidade. EX: Copos, 

pratos, talheres, papel, água, energia, petróleo, objectos, móveis, carros, etc. 

A criação de animais, principalmente para consumo, mas também para peles, é o principal 

inimigo da camada de ozono e das águas, a libertação de gases para o ar e a contaminação das 

águas pelas indústrias alimentar, são dos piores exemplos de comportamento ecológico que se 

pode ter. A reacção da natureza é conhecida de todos. Porque continua? 

Charles Patterson escreveu: 

“Este capitulo foca-se na escravidão (domesticação) de animais e como se tornou o modelo e 
Inspiração para toda a opressão que se seguiu. 
Na primeira parte descreve-se a emergência do Homo Sapiens como espécie dominante, e 
como isso levou à domesticação de ovelhas, cabras, porcos, vacas e cavalos e a sua exploração 
para leite, carne, abrigos e trabalho. Depois olha-se como a escravatura animal inspirou e 
levou à escravatura humana. Depois fala-se sobre a ideologia da escravatura animal que 
justificou os degraus hierárquicos do mundo em seres superiores e inferiores. (Este capitulo 
relata o uso do verso da bíblia, que segundo muitos, garante a dominação do homem sobre as 
criaturas inferiores na terra (génesis 1:26) como a maior causa da exploração animal e 
destruição ambiental pelo ocidente (…)” 
 
   LIVRO: (Eternal Treblinka: Our treatment of animals and the Holocaust) 



Qualquer movimento libertário deve-o ser para todos os seres conscientes do meio que o 
rodeia. A pirâmide social contra a qual os movimentos anarquistas lutam para derrubar, e que 
os socialistas ou comunistas lutam para reformar, devem ter em conta os animais não 
humanos e o mundo vegetal. 
Se defendemos que a igualdade de direitos é o melhor comportamento social para a 
sobrevivência do ser humano, não podemos esquecer que dependemos do ecossistema para 
sobreviver. E para nos mantermos uma sociedade sã, precisamos de ter comportamentos 
positivos. E agredir, matar, torturar, manter em cativeiro, transformar ou usar simplesmente 
para bem-estar, sem necessidade de sobrevivência, animais ou plantas é um comportamento 
repressivo e de superioridade. 
Os sentimentos cruéis e desumanos tanto o são em acções contra o homem como contra 
qualquer ser vivo, uma pessoa que seja cruel com os seres mais indefesos também o será 
contra os seus semelhantes. 
A nossa subsistência não deve ser obtida através de actos voluntariamente violentos, não deve 
ser obtida de forma desleal, e deve evitar sempre que possível a morte. Num ambiente social 
natural e equilibrado não precisamos de ser predadores. Pode-se por exemplo optar por uma 
dieta vegetariana/vegan, e tratar todos os alimentos como tratamos a macieira, comemos dela 
e não a matamos. Os aborígenes no deserto têm o cuidado de comer parte da planta sem a 
matar (partes da raiz, troncos, bagas, sementes), para que os próximos tenham alimentação 
que é rara no deserto. 
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