
ECOLOGIA SOCIAL 
 

A ecologia social é uma união entre o ecologismo e o anarquismo que procura voltar a um comportamento 
ético com o meio ambiente. Defende haver uma relação “holística” entre todos os seres naturais, onde não 
é necessária autoridades nem comando centralizado. A ordem natural é descentralizada e funciona em 
redes, onde a natureza se auto-regula e que de igual forma também os seres humanos se podem 
“organizar”. E que viver fora da regulação natural, com processos autoritários só trás problemas 
ambientais e sociais. 
Propõem o desenvolvimento sustentável da biotecnologia, a arquitectura sustentável, e na “politica” a 
gestação de instituições livres, locais e interligadas. 
Um ponto importante é o respeito pela biodiversidade como principio que assegura a estabilidade, 
quanto maior a biodiversidade mais estável o ecossistema. A ecologia social localiza as origens dos 
problemas ecológicos nas relações de domínio entre a humanidade. O domínio sobre a natureza é visto 
como uma continuação do domínio dentro da sociedade humana sob domínio da ordem capitalista. 
A ecologia social é uma visão radical da ecologia e dos sistemas sociopolíticos, onde se defende que os 
problemas ecológicos advêm da política capitalista de estado, defende que não é o numero de pessoas 
mas sim a forma como se relacionam umas com as outras e com o meio envolvente que produz as crises 
sociais e ecológicas no mundo. 
A superprodução e o consumismo são os sintomas, não as causas, de um assunto mais profundo ao redor 
das relações éticas. 
A ecologia social é influente no eco-anarquismo, é relacionada com os pensamentos de Murray Bookchin, 
que tem escrito sobre o assunto desde os anos 50 e que tem relacionado e combinado estes temas com as 
do anarquismo societário. 
 
Não consigo compreender a diferença entre anarquismo e ecologia social. Existe realmente uma diferença? 
Não existe realmente diferença entre anarquismo e ecologia social, considero esta última como uma 
extensão do anarquismo, não vejo uma oposição entre ambos; penso que a ecologia social é uma extensão 
do anarquismo para uma esfera mais ampla de interesses humanos (…) No período de decomposição no 
que vivemos. O capitalismo produziu novas transformações, a preocupação que trouxe corresponde com a 
divisão de classes tradicionais. Trata-se preocupações relativas à guerra, à paz, ao médio ambiente, novas 
tecnologias, novas instituições, a redução de poder das pessoas em prol do poder de estado e dos 
monopólios multinacionais (…) MURRAY BOOKCHIN 
 
O movimento ecologista tem 3 raízes principais: conservação e regeneração dos recursos naturais; 
preservação da vida silvestre e o movimento para reduzir a contaminação; melhorar a vida “urbana”. 
Rachel Carson, nos finais do sec.XX, autora do livro “Primavera Silenciosa”, criou a primeira linha de 
discussão sobre a morte do planeta devido à actividade humana. 
Hoje vários grupos apelam ao bio-regionalismo e á permacultura como forma de resolver os problemas 
ambientais do sec. XXI. 
A nossa sociedade deve procurar conseguir uma vida saudável, através da alimentação. Num mundo 
tecnológico a ciência da biotecnologia é trabalhada na agricultura, conhecimento dos alimentos e 
medicina. É o uso de organismos vivos ou parte deles, para a produção de bens e serviços. O homem no 
passado criou produtos usando a biotecnologia, como a produção de alimentos fermentados, tais como 
pão, vinho, iogurte, cerveja, etc. Nos dias de hoje a biotecnologia faz uso da informação genética, 
incorporando técnicas de ADN. A biotecnologia, como todo o conhecimento do funcionamento da 
natureza pode ser perigoso se usado pelas mãos erradas.(OGM)  
No vasto mundo da arquitectura sustentável, vamos desde a moderna, que usa estratégias inovadoras e 
tecnologias modernas transformando e usando material reciclado, passando pelas construções com 
material ecológico (adobe, terra comprimida). 

http://ambienteesociedade.org.br/numeros_anteriores/ano1num1/s-vn01a05.pdf
http://permaculturaportugal.ning.com/


A sustentabilidade local é um ponto importante na ecologia social, sendo o municipalismo libertário o seu 
expoente máximo. O municipalismo libertário defende uma “política” baseada em assembleias directas 
locais em alternativa ao Estado. 
Apoia a convivência em substituição da concorrência, como motor de mudança para acabar com 
mercantilismo e o corporativismo. Pretende a derrocada do municipalismo burguês e dependência do 
estado, e através da “democracia” directa, definir pelos locais a vida comunitária produtiva, cultural e 
lúdica. 
A ecologia social é influente no eco-anarquismo, influenciado pelos pensamentos de Henry David 
Thoreau, onde defendia uma vida simples e auto-suficiente, integrada no meio natural, resistindo ao 
avanço da civilização industrial. Ideias precursoras do anarquismo primitivista. Onde se defende que a 
mudança de caça-recolector para a subsistência da agricultura deu lugar à estratificação social, coação e 
alienação. Pretendem voltar a uma vida não “civilizada” através da industrialização e certos graus de 
abandono da tecnologia. Alguns, como Ted Kaczynski, vêem unicamente a revolução industrial como 
problema, outros, o uso de ferramentas de metal, o patriarcado, a escritura ou o monoteísmo. Todos 
recusam a ciência moderna e mecânica como um meio de entender o mundo. 
 
PRIMITIVISTAS: John Zerzan ; Derrick Jensen ; Ted Kaczynski   
 
ECO-ANARQUISTAS: Murray Bookchin ; Henry D. Thoreau 
 
Os dados em cima foram retirados da Net. 
 
 

P.S: 
 
 AS DOENÇAS POR INADAPTAÇÃO; As doenças provêm unicamente, das desobediências às leis da vida. As 
faltas cometidas dão origem mais ou menos rapidamente à intoxicação e à inadaptação do organismo (…) 
Todas as vezes que se inflige a um organismo condições de existência contrárias às adaptações da sua 
espécie, do seu temperamento individual ou dos seus hábitos recentes, provoca-se nele uma desordem 
vital, uma revolta material e um declinar das resistências gerais que abrem a porta às diversas doenças 
catalogadas (…)  
As experiencias biológicas, feitas em animais ou nos homens, e que procedem por mudanças bruscas e 
radicais só podem pois fornecer resultados enganadores e ensinamentos falazes. Não se lhes deve 
conceder nenhum crédito para a instituição dos regimes ou das medicações, porque são verdades 
ocasionais e não definitivas. (…) 
 
O ESPIRITO DE JUSTIÇA E DE VERDADE; A religião (…) deve consistir sobretudo num esforço individual, 
consagrado à ideia fixa de realizar em todas as coisas o espírito de justiça e de verdade. A melhor maneira 
de honrar a “Deus”, é cria-lo e realizá-lo em nós mesmos (…) È difícil de imaginarmos como a vida se torna 
simples, brilhante, quando decidimos conservar-nos invariavelmente honestos, verídicos, justos e 
caritativos (…) 
 
LEI DA LIBERDADE; Duas vontades se exercem ao longo da corrente da evolução: a do criador e a do 
criado. 
A vontade criadora é a energia oculta que toda a natureza possui para se desenvolver e se transformar 
pelos nascimentos, reproduções e mortes materiais. È a força irresistível de vida e de progresso que faz 
vibrar todo o cosmos (…) A inteligência e a vontade apenas se vislumbram no reino vegetal e animal. O 
domínio da razão e da livre direcção aparece mais claramente no homem. Esta liberdade do homem, que 
comporta vantagens de domínio natural, cria também os pesados encargos da responsabilidade. (…) 
  

Excertos do livro: As leis da Vida Sã, de Paul Carton, 2ª edição, 1928 
  

http://www.johnzerzan.net/
http://www.derrickjensen.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bookchin/Bookchinarchive.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
http://vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=652&Itemid=128

