
A Ecologia Integral 

A Ecologia integral é uma forma diferente de (con)viver e olhar para o Mundo que, 

quando integrada nas nossas decisões, nos molda e transforma por dentro, gerando 

em nós um sentido de pertença à Casa Comum e despoletando uma forma 

diferente de ser Mundo e ser para o Mundo. 

É uma perspetiva que alarga o conceito de Ecologia – enquanto processo de análise 

sobre o ambiente que rodeia os seres vivos –, através de um olhar integrado e 

holístico da realidade, que não se restringe à esfera ambiental, mas alarga a sua 

intervenção ao ser humano e à sociedade com os seus diversos sistemas. 

É uma ferramenta científica para a leitura integrada dos problemas, que analisa o 

mundo com outros olhos, percebendo a interligação existente entre todas as coisas: o 

ser humano, a sociedade e o planeta. No sentido etimológico da palavra, é uma 

ecologia que nos remete para o Cuidar da Casa, que não se reduz à dimensão 

meramente ambiental e física e que enriquece o conceito com todas as dimensões da 

vida pessoal e coletiva, reconhecendo que o bem individual e o bem comum não 

se podem separar. Tudo está intimamente relacionado com tudo, por isso, o todo não 

deve ser fragmentado em partes, mas entendido nas suas relações de 

interdependência. 

A possibilidade de olhar para a realidade desta forma distinta posiciona-nos sempre 

face ao Mundo numa lógica de ecossistema de relações (naturais, sociais) que nos 

remete para uma realidade de interdependência e de co-construção do bem 

comum. Mais do que sermos o que temos, a Ecologia Integral recentra o nosso 

olhar nas relações que criamos, mantemos ou cortamos, e no quê e para quê do 

que fazemos circular nessas relações. 

As culturas ancestrais viviam em equilíbrio e respeito com a natureza. Sabiam que a 

ela deviam a sua sobrevivência. Com a revolução científica e tecnológica, esta relação 

mudou muito. Passou a pautar-se pela exploração e o consumo desmedidos e a 

fragmentação, que têm gerado desequilíbrios ambientais e desigualdades sociais. 

Precisamos então de transformar estas dinâmicas, de transformar a forma como nos 

relacionamos connosco próprios/as, com os outros seres humanos (quer estejam perto 

ou longe), com a natureza e com o planeta. Diferentes níveis de uma transformação 

que tem de ser feita em tempos e espaços interiores e exteriores, próximos e 

distantes, visíveis e invisíveis, quantificáveis e não quantificáveis. 

Precisamos de mudar a forma como nos comprometemos enquanto seres 

individuais e comunitários. Precisamos de transformar a forma como nos 

organizamos enquanto sociedade, transformando os nossos paradigmas muito 

assentes em estilos de vida e modos de produção e consumo insustentáveis. 

Precisamos de nos religar e acertar a relação com os outros seres humanos, com a 

vida, com a natureza, recuperando o respeito, a veneração e o cuidado que daí 

brotam. 

Para tal, é necessária uma ética do cuidado que nutra as relações que 

estabelecemos dentro dos nossos ecossistemas (familiar, comunitário, global) e 

que faça germinar sementes de transformação social. Escolhemos acreditar que a 

essência do ser humano se baseia nesta lógica do cuidado, que nos transforma e 



define enquanto seres relacionais vocacionados para o bem comum. Mas o contexto 

individualista e materialista atual reprime essa essência, enfatizando lógicas 

autocentradas e impelindo mais para a concorrência e a competição do que para a 

colaboração e o cuidado. 

É urgente resgatar esta essência de cuidar do Outro e da Terra, a Casa Comum. 

É essencial criar tempo e espaço para que nos possamos sentir próximos e em 

relação com o Mundo, o que exige: abrandar o ritmo, abrir os sentidos, conhecer com 

maior profundidade, procurar o essencial, deixar-nos inquietar, admirar... Há que 

conseguir uma relação empática com o Mundo, no qual se inclui a natureza e todos os 

seres humanos, para podermos iniciar uma nova forma de Ser Mundo e para o 

Mundo. 

A Ecologia Integral interpela-nos, primeiro, a olhar à volta, a (re)conhecermo-nos a 

nós, aos outros e ao planeta, e a valorizarmos o que somos a partir desta perspetiva 

holística. É esse reconhecimento que nos permite desenvolver um sentimento de 

gratidão e responsabilização pelas coisas e um sentimento de harmonia e cuidado 

com a Criação. 
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