
Ecologismo e Ambientalismo

 Surgida na década de 1960,        

a Deep Ecology refere-se 
à linha de pensamento e 
ação para a qual a atual 

crise ecológica não se deve 
a “defeitos” setoriais e 
ocasionais no sistema 

dominante, mas é 
conseqüência direta de              

um modelo de civilização 
insustentável do ponto de 

vista ecológico. 



 Como filosofia, o 
ecologismo é fruto de um 

longo processo de 
DESPERTAR 

ECOLÓGICO que vem 
ocorrendo por mais de um 

século, o qual aponta a 
necessidade urgente de 

debater os  modelos 
políticos e econômicos  

em voga, assim como as 
atuais formas de 

distribuição de  poder                 
ou riqueza. 



 Os defensores do 
ECOLOGISMO – que são 
também conservacionistas e 
preservacionistas – não se 

limitam a atuar em “defesa da 
natureza”, mas ampliam o 
questionamento ao sistema 

socioeconômico como um todo. 

 Colocam que somente uma 
MUDANÇA GLOBAL nas 

estruturas econômicas, sociais 
e culturais pode encaminhar 
uma solução para atual crise 

ambiental. 



 Vários pesquisadores, 
cientistas e outros 

defensores do meio 
ambiente passaram a 

apontar para a urgência 
na tomada de decisões 

políticas que promovam      
a recuperação e a 

conservação dos bens 
naturais em todo o 

mundo, assim como a 
alteração do modelo atual 

de desenvolvimento. 



 A conservação do 
PATRIMÔNIO 
NATURAL E 
CULTURAL é 

imprescindível para a 
própria preservação do 
Homem, de sua vida e 

identidade, em um 
mundo que vem cada vez 
mais sofrendo devido à 

industrialização crescente 
e acelerada urbanização.



 Em nível mundial, a 
partir do final da década 
de 1970, o ecologismo
transcendeu o universo 

do movimento 
organizado em torno       

da defesa da natureza, 
tornando-se mais um 
modo de vida e uma 

visão de mundo 
preocupada com 

TODOS os problemas 
sociais. 



 Da inicial preocupação com            
a conservação da natureza, 

adquiriu novas feições, 
predominando hoje a busca 

de caminhos para se chegar a 
uma sociedade “sustentável” 

a partir, entre outros, do 
questionamento dos valores 

que norteiam as relações 
dentro das sociedades 

humanas e destas com os 
demais elementos do 

MEIO AMBIENTE. 



Problemas socioambientais



 De modo geral, denomina-
se environmentalism ou 

AMBIENTALISMO
uma nova postura dominada 

pela preocupação de 
proteger a natureza e 

também o próprio homem, 
contra a poluição, a 

alteração e a destruição 
diversas, oriundas de 
atividades predadoras 

pessoais e das sociedades 
pós-industriais.



 Acreditando ser possível conciliar desenvolvimento e 
preservação ambiental, os ambientalistas têm uma 
postura menos radical que os ecologistas e apóiam              

o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; para 
eles, a única garantia que gerações futuras possam 
usufruir os mesmos benefícios que se possui hoje, 

sendo fundamental se criar uma consciência. 

 A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, ou seja, o modo 
do indivíduo estar e se situar no mundo, é algo que se 

adquire – ou se desenvolve – com o tempo, 
relacionando-se a se saber quem é, em que mundo 

está e pelo que e por que é responsável.



 A busca de uma 
CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL envolve 
tanto a  preservação dos 

elementos naturais 
(paisagem) como também    
a manutenção dos centros 
históricos (memória), ou 

seja, a procura de um 
mundo ideal onde o 

homem, a natureza e a 
cultura possam viver 
harmoniosamente. 



 Sabe-se que a civilização nasceu junto às cidades, que 
não passavam de pequenas aglomerações de pessoas,  

que cresceram em tamanho e complexidade no 
decorrer dos tempos, através de um processo contínuo 

a que se denominou URBANIZAÇÃO.

 Este fenômeno demográfico expressa-se na tendência 
de concentração das populações nas cidades e, 

ultimamente, vem se estabelecendo como um novo 
estágio de desenvolvimento da humanidade, no qual a 
relação homem/natureza acabou sendo colocada em 

xeque, devido aos problemas ambientais.

Cidade e Meio Ambiente



 Embora consista em um 
processo bastante antigo, 

surgido por volta de 4.000 
a.C., foi a partir da 

REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL (1750-
1830), que esse fenômeno 
passou a ter uma dimensão 

não apenas local, mas a 
ocorrer em um ritmo 

acelerado tendendo a se 
estender em nível global. 



 Até o século XIX, não havia     
a preocupação de explicar               

a cidade enquanto um 
fenômeno socioespacial,   
como passariam a fazer 

historiadores e sociólogos. 

 O processo crescente de 
urbanização ocasionado pela 
sociedade industrial levou a 
problemas de equilíbrio da 
própria ordem social, o que 

originou e promoveu o estudo 
do espaço urbano. 

Paris Medieval
(século X dC)

Evolução Urbana de Paris no séc. XIX
(2,2 milhões de habitantes)



Crescimento de Londres



 Atualmente, a CIDADE
ou URBE é vista como uma 

entidade global; que é o 
ponto crítico das relações 

sociais, econômicas e 
políticas, as quais se 

expressam a partir de sua 
espacialização, sendo etapa 
de um processo histórico 
irreversível e dinâmico. 

Seul, 
Coréia do Sul

Mumbai 
(antiga Bombaim), 
Índia



 Recentemente, o Despertar 
Ecológico conduziu ao 

conceito da cidade como 
ORGANISMO VIVO, 

isto é, um gigantesco 
animal imóvel que 

consome oxigênio, água, 
energia e alimentos; e 

excreta despejos orgânicos 
e gases poluentes,  o qual 
não sobreviveria sem a 

entrada dos recursos 
naturais dos quais depende.



 Hoje, a metade da população do mundo mora em 
cidades. Para 2025, esta cifra aumentará para 75% do 

número de pessoas de todo o planeta. Segundo a 
Organização das Nações Unidas – ONU, o número 

de brasileiros vivendo em áreas urbanas já atingiu em 
2010 a cifra de 90% da população. 

São Paulo

Cidade do México



Concentração da população urbana mundial

Mais de 12 milhõesDe 8 a 10 milhões De 10 a 12 milhões



 Se em 1950, somente 

Nova York possuía 
mais de 10 milhões de 

habitantes, hoje já existem 
15 megalópoles no 

planeta, o que tende a 
crescer nos próximos 

decênios, podendo chegar 
a mais de 20 em 2015, 

assim como o número de 
áreas urbanas com 

população entre 5 e 10 
milhões, o qual irá de 7 

para 37. 
Nova York



As 10 maiores cidades do mundo (2008)
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As 10 maiores regiões metropolitanas (2008)
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Tóquio (Vista aérea do Shinjuku District)



 Hoje, a URBANIZAÇÃO é vista como uma 
realidade dinâmica, fruto de um longo processo, 

sendo o grande desafio do milênio como redefinir o 
modelo de desenvolvimento econômico, de forma a 

evitar uma catastrófica situação ambiental de 
completa insustentabilidade e auto-destruição.
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