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Resumo 
 
A Ecologia Humana tem uma inequívoca origem marcada no tempo e na 
geografia: a Escola de Chicago da segunda década do século XX. Centrada nas 
estreitas relações entre Sociosfera e Ecosfera, as quais se revestem de uma 
constante mutabilidade, a atual Ecologia Humana é uma área científica 
imbuída de forte vitalidade, com intensa produção científica e frequentes 
encontros de investigadores. Este artigo começa por rever brevemente o seu 
historial e sua relação com a Demografia e a Ecologia clássica, após o que 
elenca alguns conceitos-chave desta ciência para propor a sua correspondência 
com a prática da Ecologia Humana. Numa tentativa de expor a dinâmica deste 
campo científico e relevância para as sociedades de hoje, ensaia-se uma 
sistematização das áreas temáticas inseríveis no seu âmbito, com base na 
análise da programação das principais conferências internacionais realizadas 
este século. 
 
Palavras-chave: Ecologia Humana, Ecologia Clássica, Ecossistema, 
Vulnerabilidade humana 
 
 
Abstract 
 
Human Ecology has an unequivocal origin booked in time and in geography: 
the American “School of Chicago”, in the twenties of twentieth century. 
Focused on the close relations between Sociosphere and Ecosphere, which 
assume a permanent mutability, current Human Ecology is a scientific land of 
great vitality, with intense scientific production and frequent researcher 
meetings. This paper begins by reviewing, on a brief basis, the history of HE 
and its relationship with Demography and classical Ecology, after which it 
proceeds by listing some basic ground concepts of this science, in order to 
propose a correspondence to the practice of Human Ecology. Attempting to 
portray the dynamics and relevance of Human Ecology for today’s society, we 
essay a systematization of themes which may be included in its boundaries, 
based on the programs of this century’s main international scientific 
conferences. 
 
Keywords: Human Ecology, Classical Ecology, Ecosystem, Human 
vulnerability 

 
Os capítulos I a III deste artigo correspondem substancialmente, com alterações de conteúdo e redação 
e algumas atualizações, ao Capítulo “O Rosto Humano da Ecologia” da tese de Mestrado em Ecologia 
Humana e Problemas Sociais Contemporâneos (Carvalho, 2009) defendida na FCSH – UNL. 

 
I. Introdução 
  
Os séculos XVIII e XIX foram palco da 
individualização e especialização de 
diversas ciências, produzindo um 
conhecimento cada vez mais rigoroso e 
sistemático sobre o ser humano, a Terra e 
as leis do Universo. Durante o século XX, 
novos contextos da humanidade exigiram 

o aprofundamento e revisão das 
perspetivas científicas tradicionais, cuja 
resposta foi, para algumas ciências, a 
diluição das suas fronteiras e subsequente 
abertura à cooperação com outros 
territórios científicos. Essa simbiose, 
particularmente entre as ciências naturais 
e exatas e as ciências sociais e humanas, 
desenvolveu-se sobre um suporte 
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metodológico inteiramente científico, 
abrindo novos e criativos caminhos..A 
Ecologia Humana, cujo desígnio inicial era 
responder à complexificação de problemas 
dos habitantes das grandes metrópoles 
americanas nos anos 20 do século XX, 
inscreve-se nessa lógica de novas formas 
de conhecimento. O enquadramento 
mundial da época, bem como uma 
população com um volume e exigências de 
manutenção sem precedentes, sedenta de 
recursos que ameaçavam escassear em 
qualidade e quantidade, colocava inéditos 
desafios às ciências que até então dela se 
tinham ocupado: a Demografia e a 
Sociologia Urbana. Esse quadro 
impulsionou a nova área científica que, 
numa perspetiva interdisciplinar e 
sistémica, procurou abordar a espécie viva 
ecologicamente dominante sobre a Terra – 
o Homo sapiens - integrando a sua faceta 
biológica com a dimensão sociocultural 
que a distingue das restantes espécies 
animais. Embora logo de início 
corporizando um modelo inovador da 
epistemologia da ciência, só a partir de 
meados do século passado a Ecologia 
Humana viria a expandir o seu campo de 
ação e a progredir no sentido de um novo 
paradigma do conhecimento humano e 
científico. 
 
II. Sobre a Demografia, a Ecologia e a 
génese da Ecologia Humana 
  
2.1. A ciência demográfica de cariz 
analítico tomou forma definitivamente em 
meados do século XIX. i Uma década 
depois, em 1869, o zoólogo alemão Ernest 
Haeckel cunhava o termo Oecologia - a 
partir dos étimos gregos oikos elogos, 
significantes, respetivamente, de “casa” e 
“estudo de” – para designar a abordagem 
funcional e integradora dos organismos 
vivendo numa estreita dependência do 
meio que habitam (Odum, 2007, 1973:4). 
  
Mas uma visão ecológica das espécies era 
já inerente à teoria da Seleção Natural 
que Charles Darwin, mestre de Haeckel, 
propusera dez anos antes n’A Origem das 
Espécies (2009,1859): a sobrevivência 
resultava da limitada capacidade de 
suporte do ambiente, a qual, por sua vez, 
induzia uma competição que selecionava 
os indivíduos mais aptos. ii 
  
Só em meados do século XX a palavra 
“ecologia” viria a conquistar espaço na 
linguagem corrente e a inspirar ideais e 
ativismos conducentes ao movimento 
ecologista. Enquanto ciência, detentora de 
uma estrutura conceptual e métodos de 
análise bem definidos, a Ecologia tem no 

seu percurso uma evidente 
contemporaneidade com a Demografia, 
em especial se compararmos os respetivos 
saltos qualitativos e as designações por 
que ambas passam a ser reconhecidas 
enquanto ciências individualizadas durante 
a segunda metade do século XIX. 
  
2.2 Durante a sua evolução, a 
Humanidade usufruiu sem preocupações 
de limitação do manancial de espaço e 
outros recursos proporcionados pelo 
ecossistema terrestre global. Da 
subsistência através da caça e recoleção, 
passando pela descoberta do fogo, pelo 
pastoreio, pela agricultura itinerante e 
mais tarde sedentária, depois pela 
expansão europeia que uniu mundos, até 
à sociedade urbanizada de hoje – o ser 
humano cumpriu uma escalada de 
expansão e conquista, onde os impactes 
sobre os ecossistemas passaram de 
mínimos a profundos, a uma escala que 
ao tempo da caça e do pastoreio era 
localizada, sendo hoje claramente global. 
Historicamente, os problemas ambientais 
cresceram, generalizaram-se e 
agravaram-se à medida que a população 
humana foi, também ela, “ganhando 
terreno”, quer do ponto de vista do seu 
volume mundial, quer, nomeadamente a 
partir da Revolução Industrial, com o 
intensificar dos padrões de consumo, 
potenciados por um avanço tecnológico 
que serviu também como arma de ataque 
à própria Natureza. Desde então, a 
atividade humana caracteriza-se por um 
duplo modus operandi: ora subtrai 
avidamente recursos naturais, por vezes 
até à depauperação mais completa 
dos stocks (veja-se os exemplos recentes 
e extremos do asiático Mar de Aral ou de 
vastas manchas abatidas da Floresta 
Amazónica), ora injeta substâncias 
residuais que aniquilam a qualidade dos 
meios naturais recetores. Extração e 
poluição - consumo de recursos e 
produção de resíduos - essa dupla 
intensificada durante o século XX, 
associou-se ao êxodo rural em direção às 
cidades e centros industriais, ditando 
consequências também no campo social. A 
estas somou-se o forte incremento da 
população mundial: os pouco mais de 
1600 milhões de humanos que habitavam 
a Terra em 1900 precisaram apenas de 
um século para se multiplicarem até aos 
mais de seis mil milhões que o povoavam 
em 2000 (Dupâquier, 2002) e até aos sete 
mil milhões atuais. Uma das 
características desse crescimento foi o 
diferencial entre vários pontos do Globo; 
outra foi a convergência demográfica nos 
grandes centros urbanos, levando a um 
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incremento da população urbana mundial 
de 15% para quase 50% durante o século 
passado, segundo o World Watch Institut 
(2007) e o Programa Habitat Nações 
Unidas (2011). Em cem anos, os laços 
entre a população humana e os meios 
naturais ou artificiais que ocupa sobre a 
Terra evoluíram rapidamente em número, 
intensidade e complexidade. 
  
Procurando tornar-se uma ponte sistémica 
entre a Sociologia Urbana e a Ecologia, a 
Ecologia Humana nasce no âmbito da 
Ecologia Urbana do conjunto de autores, 
suas teorias e obras conhecidos como “A 
Escola de Chicago”. Este grupo de 
urbanistas e sociólogos - onde se 
destacam R. Ezra Park, Ernest Burgess e 
Robert D. McKenzie – reagia, nos anos 20 
do século passado, às crescentes pressões 
demográficas daquela cidade americana, 
caracterizadas por inéditos fluxos 
migratórios e inédita rotação de 
habitantes (Hawley, 1986). O seu objetivo 
inicial - estudar as mal conhecidas 
relações sociais no seio de uma população 
condicionada pela nova realidade – era 
conservador e visava manter a estrutura e 
o equilíbrio urbanos originais, 
neutralizando ou evitando a mudança não 
planeada e não desejada. No seu 
contexto, Burgess (1925) comparava o 
crescimento urbano aos processos de 
organização e desorganização análogos 
aos processos anabólico e catabólico do 
metabolismo corporal, enquanto 
Mackenzie imputou à Ecologia Humana a 
responsabilidade de estudar as ligações 
interespaciais e temporais dos humanos 
“urbanos”, afetados por mecanismos de 
seleção, distribuição e de adaptação ao 
Ambiente – os mesmos fatores que 
entram no jogo de sobrevivência das 
restantes espécies vivas do Planeta. 
  
Em As Camadas Ecológicas do Homem, 
Lamy (1996) recorda como a espécie 
humana é praticamente a única espécie 
ubiquista da Biosfera, colonizando a Terra 
do Equador aos polos; e considera que, ao 
manter uma relação com o ambiente 
intensificada e complexificada desde o 
início do processo de hominização, o ser 
humano soube “inventar”, no momento 
mais crítico desse processo, a ferramenta 
para lidar com esse tipo de interação: a 
“Ecologia Humana”. Por outras palavras, 
os recursos de evolução do saber humano 
proporcionados por esta área híbrida da 
ciência estão ao dispor da humanidade 
também como resultado de um seu 
mecanismo da adaptação a um ambiente 
externo em franca mudança. 
  

Ao preservar os contornos holísticos da 
ciência ecológica tradicional, a Ecologia 
Humana, que Sautter (2010:992) 
considera “uma espécie de revolução 
cultural”, privilegia o reconhecimento do 
Humano como parte não opositora mas 
integrante da Natureza. Eugene Odum 
(1973, 2004:815) sublinha que a 
interação entre as esferas natural e 
cultural deve ser acolhida pela Ecologia 
Humana muito para além dos princípios da 
ecologia geral aplicados à espécie 
humana, já que lhe estão associadas a 
“tendência para desenvolver cultura 
independentemente do ambiente” e 
capacidades em matéria de conduta, de 
flexibilidade e de dominação do meio 
muito superiores às das outras espécies. 
Nesta sequência, acrescenta: 
  

“Chegou o momento de o homem 
administrar tanto a sua própria 
população com os recursos de que 
depende, dado que pela primeira 
vez na sua breve história se 
encontra perante limitações 
definitivas, e não puramente 
locais. O ordenamento dos 
ecossistemas e a ecologia humana 
aplicada tornaram-se assim novos 
empreendimentos que requerem a 
fusão de um conjunto de 
disciplinas e de missões”. 

  
Numa sociedade global crescentemente 
mais urbana, mais populosa e mais 
heterogénea, a Ecologia Humana vai além 
da posição assumida pelo grupo de 
Chicago, ao admitir a necessidade e a 
inevitabilidade da mudança. Reconhece 
nas variáveis ambientais, nomeadamente 
nas oscilações de disponibilidade dos 
recursos naturais, inegáveis fatores de 
mudança social a que os grupos humanos 
têm de se adaptar. E, ao fazê-lo, 
reequaciona a concentração e crescimento 
das populações urbanas e rurais; 
reequaciona a forma como o ser humano 
se organiza no território, por vezes 
geradora de desequilíbrios nos 
ecossistemas, em que medida é afetado 
pelo ambiente global, regional e local, mas 
também como o concebe e o influencia 
(Craveiro, 2007). 
  
Considerando a Ecologia Humana como “a 
mais social das ciências sociais”, Pires e 
Craveiro (2011:9) salientam a 
contribuição dos trabalhos de Émile 
Durkheim sobre divisão do trabalho na 
segunda metade do século XIX e a sua 
convicção de que “a adaptação cultural da 
espécie humana é um produto das 
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pressões demográficas e da 
disponibilidade de recursos” (p. 5). Em 
linha com este pensamento, os autores 
definem-na como o “estudo das formas de 
adaptação ao ambiente por parte das 
comunidades humanas”, centrando-a 
nesse processo tão caro à ecologia 
clássica que é a “adaptação” (p.6). Esta 
perspetiva encarna a evolução conceptual 
sofrida pela Ecologia Humana desde 
Chicago, que à época se centrava, 
segundo argumenta Miley (1980), no 
conceito “competição” (essencialmente 
competição pelo espaço). 
  
Ressalvando a divergência de atitude face 
à mudança, os investigadores de hoje, um 
pouco por todo o mundo, corroboram o 
que foi evidente para os autores 
americanos há nove décadas: que os 
desafios locais e globais em matéria de 
ambiente e sociedade terão de ser 
ultrapassados com a atuação conjunta das 
ciências naturais e das ciências sociais. 
Bruckmeier (2010:51) assinala o novo 
fôlego da análise da sociedade e suas 
relações com a natureza dado pelas 
escolas alemã e austríaca nas últimas 
duas décadas, que incluem “uma 
discussão crítica de diagnósticos 
naturalísticos, idealistas ou tecnocráticos 
de uma ‘crise ambiental”. 
  
Em 2010, o Congresso do Certificado 
Internacional de Ecologia Humana, com 
sede em Bruxelas, emitiu a Charte de 
l’Ècologie Humaine. Embora de contornos 
gerais, a Carta acentua as dimensões 
espacial e temporal e define os princípios 
gerais da disciplina: 

 
L’écologie humaine plus qu’une 
discipline est une attitude 
scientifique qui à travers une 
approche pluridisciplinaire des 
problématiques complexes liant 
l’Homme et ses environnements 
vise à apporter une meilleure 
compréhension des situations 
passées et actuelles, afin 
d’envisager le futur. 
Il en résulte que les interactions 
étudiées se rapportent davantage 
à un environnement « vécu » qu’à 
un environnement au sens 
écologique. L’écologie humaine 
doit ainsi se situer aux interfaces 
des sciences de la Vie, des 
Sciences de la Terre et des 
Sciences Humaines. iii 

  
III Conceitos básicos da Ecologia 
Clássica na Ecologia Humana 
  

Assumindo que o desejado rumo de 
Desenvolvimento Sustentável na atual 
pós-modernidade pressupõe um 
conhecimento aprofundado dos sistemas 
humanos e ecológicos, é evidente o papel 
contributivo da Ecologia Humana para 
esse fim. Em alternativa à ênfase da sua 
sobreposição com as ciências sociais, 
estabelece-se de seguida (Quadro I) um 
paralelismo entre os conceitos básicos da 
ecologia de Haeckel e a prática da atual 
Ecologia Humana. 
 
Tomemos o exemplo da capacidade de 
homeostasia. Qualquer ecossistema 
natural, bem como as populações, 
comunidades e os sistemas não bióticos 
nele incluídos, tem capacidade de se 
automanter e autorregular por 
mecanismos homeostáticos, resistindo às 
alterações exteriores e preservando o seu 
equilíbrio (Odum, 1973, 2004:51). A ação 
humana tem vindo, de forma crescente, a 
pressionar os limites a partir dos quais a 
tensão pode conduzir à disfunção ou ao 
desaparecimento - criando ruturas em 
tantos ecossistemas a nível mundial. Um 
exemplo é o conjunto de pressões de 
origem antrópica que após a Revolução 
industrial, e particularmente desde 
meados do século passado, vem 
interferindo na capacidade homeostática 
do sistema climático global, fazendo da 
mudança nos padrões climáticos uma 
questão universal e grave, de génese 
humana e de repercussões sociais 
(Santos, 2007; Carvalho, 2009). As 
alterações climáticas são um bom objeto 
de estudo da Ecologia Humana, podendo 
interpretar-se na sua tripla qualidade de 
multifacetado problema ambiental a que 
se associam variados riscos ecológicos, de 
consequente problema social, e ainda de 
motor de mudança da sociedade, ao 
induzirem transformação das comunidades 
e respetivos sistemas, inspirando novas 
políticas, novos movimentos ecologistas e 
de cidadania, nova organização do 
território e novos saberes profissionais 
(Craveiro, 2007). A Ecologia Humana 
equaciona assim o clima como fator 
potenciador ou condicionante do 
desenvolvimento social, abordando a 
nossa relação com um ambiente global 
gradualmente mais quente num mundo 
convulsionado por questões climáticas. 
 
Por outro lado, uma comunidade natural 
forma-se, em regra, por um número 
relativamente pequeno de espécies 
abundantes ou comuns e um número mais 
elevado de espécies pouco abundantes, 
que compõem a sua biodiversidade ou 
diversidade biológica. Num sistema, a 
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ausência de heterogeneidade / diversidade 
pode comprometer a sua plasticidade, i.e., 
a sua capacidade de adaptação às 
pressões exteriores. Os ataques de origem 

antrópica à biodiversidade local ou global 
continuam a aumentar, reflexo de uma 
relação disfuncional do ser humano com a 
ecosfera que lhe suporta a vida. 

 

Tabela 1. Conceitos Básicos de Ecologia Geral e sua transposição para a Ecologia Humana 

ECOLOGIA CLÁSSICA ECOLOGIA HUMANA 

Recursos Naturais Recursos naturais e 

e Recursos humanos: criatividade, inventividade, compromisso 
político, etc. 

Espécie viva Espécie Humana 

População População humana mundial, regional, local 
Comunidade Comunidades Humanas 

Ecossistema Sistemas humanizados e semi-humanizados 

Habitat de uma espécie Habitat urbano 

Homeostasia Homeostasia do ser humanos e sistemas humanos 

Resistênciaiv e Resiliênciav Resistência dos sistemas humano e sociais 

Biodiversidade Diversidade de indivíduos (genética, morfológica, 
comportamental, de aptidões, etc.); de sistemas humanos 
(sociedades rurais, urbanas…), de opções políticas, económicas 
e sociais 

Adaptação Adaptação cultural, científica, de governança, etc. (governos, 
agentes económicos e sectores da economia, organizações 
internacionais e cidadãos) 

Leis do Mínimo e da 
Tolerância 

Leis do Mínimo e da Tolerância 

Dominância Ecológica Dominância Ecológica da espécie humana sobre a Terra 

Sobrevivência da espécie 
e equilíbrio da População 

Desenvolvimento Sustentável assente na Trilogia Ambiente, 
Economia e Sociedade e dimensão Institucional subjacente 

Pressões naturais do 
meio 

Pressões ambientais decorrentes da atividade humana, 
pressões sociais. 

Competição inter- e intra-
específica 

Competição entre comunidades humanas, entre estratos 
dentro da mesma comunidade, etc. 

Cooperação Cooperação científica; entre governos; entre regiões e classes 
sociais; humanitária 

Solidariedade entre países mais ricos e mais pobres; entre 
sectores mais e menos robustos; Solidariedade intergeracional. 

  

Fonte: adapt. de Haeckel (1869) por Carvalho, 2009

A conduta de um ser vivo, definida como o 
comportamento ou atividade, inata ou 
adquirida, que ele desenvolve a fim de se 
ajustar às condições ambientais e garantir 
a sobrevivência ou para se integrar em 
comunidades organizados (Odum, 2004), 
pode transpor-se para os sistemas 
humanos em pelo menos três das suas 
componentes: os instintos, a 
aprendizagem e o raciocínio. Estando em 
causa recursos, algo indispensável à 
sobrevivência e prosperidade da espécie 
em disponibilidade limitante (Bernardo, 
1995), existe uma conduta de relação que 
se instala, entre espécies ou dentro da 
mesma espécie: a competição inter- e 
intraespecífica. Tratando-se da espécie 
humana, está em jogo o segundo tipo, 
com as comunidades e sistemas humanos 
a competir entre si por recursos como a 

água, terra arável ou o próprio espaço. Já 
as interações positivas, caso da 
cooperação, que desempenham um 
assinalável papel ecológico, são 
particularmente importantes no contexto, 
por exemplo, das políticas internacionais, 
na busca de soluções para problemas 
ambientais globais. 
  
Para crescer, prosperar e reproduzir-se 
num dado meio, uma espécie ou um 
organismo necessita de recursos numa 
quantidade mínima: “Lei” do Mínimo de 
Liebig (Odum, 2001, 1973) . Porém, não é 
apenas a deficiência de um fator, como o 
calor, a água ou a luz, mas também o seu 
excesso qualitativo ou quantitativo que 
ditam o sucesso do ser vivo. Estes limites 
mínimo e máximo ecológicos, dentro de 
cujo intervalo uma espécie sobrevive e 
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progride, representam os limites de 
tolerância com que V. E. Shelford (1913), 
citado por Odum (2004:170), construiu a 
“Lei“ da Tolerância. Uma mesma espécie 
pode manifestar larga amplitude de 
tolerância a um fator e estreita a outros, o 
que constitui um conceito importante 
dentro da questão das Alterações 
Climáticas ou de outras em que os limites 
ecológicos estejam em causa. A espécie 
humana deve a sua larga distribuição pelo 
Globo a uma grande amplitude de 
tolerância a muitos fatores ambientais, 
como o gradiente de temperatura e 
luminosidade natural. Para tal, 
desenvolveu ecótipos - populações locais 
adaptadas cujos limites de tolerância 
estão também adaptados às condições de 
cada local. Paralelamente a essa 
adaptação biológica da nossa espécie, 
ocorre a resposta adaptativa 
marcadamente cultural, objeto de estudo 
privilegiado da Ecologia Humana. 
  
Também o conceito de dominância 
ecológica reflete a presença humana na 
Terra, no sentido em que o ser humano 
afeta fortemente o ambiente de todas as 
outras espécies com quem divide o 
ecossistema planetário. Esta posição de 
dominante ecológico distingue-nos das 
demais espécies e coloca-nos como 
vorazes beneficiários do leque de 
“serviços” prestados pelos ecossistemas 
(UNEP, 2006). 
 
IV. Produção científica recente e 
divulgação escrita 
  
4.1. A Ecologia Humana percorreu um 
longo caminho no seio dos meios 
académicos internacionais, quer 
americanos quer europeus e australianos, 
até à edição da Charte de l’Ècologie 
Humaine. Área interdisciplinar por 
excelência, como delinear os seus limites 
conceptuais, sabendo que constitui um 
campo sobreposto a outros temas onde a 
relação ser humano – ambiente é nuclear? 
Um método possível de aproximação a 
esse objetivo parte da consulta 
ao website da Society for Human Ecology 
(SHE) vi e seleciona os temas na base dos 
painéis de comunicação e debate das suas 
conferências internacionais, entre 2000 e 
2011. 
  
Numa primeira análise foram encontrados 
trinta e oito temas, integráveis no 
universo e no espírito da Ecologia Humana 
(Figura 1), o que atesta a “pluralidade 
epistemológica” que Pires e Craveiro 
(2011:10) atribuem à Ecologia Humana, 
quando salientam o contributo especial da 

Geografia, Antropologia, Psicologia e 
Sociologia. Do conjunto de temas, seis 
remetem diretamente para a reflexão 
sobre a própria ciência (no centro), seus 
conteúdos e epistemologia ou para áreas 
específicas dentro da Ecologia Humana – 
caso da Ecologia da Saúde. Os restantes 
podem agregar-se em quatro grupos não 
estanques: no quadrante superior 
esquerdo da figura, os temas 
tradicionalmente ligados às Ciências do 
Ambiente, do lado direito os do domínio 
das Ciências Sociais e Humanas e da 
Filosofia, e na parte inferior esquerda 
grandes temas de investigação e reflexão 
com lugar cativo no meio científico e 
político nas últimas décadas, em matéria 
da relação da humanidade com o planeta. 
 
O tema “Vulnerabilidade Humana” é um 
bom exemplo da vitalidade desta área 
científica. Desde os anos 90 do século 
passado, a Vulnerability Science assume 
um crescente alcance no âmbito da 
Ecologia Humana. Enquanto conceito 
multifatorial, a vulnerabilidade humana 
estabelece uma ponte inequívoca entre 
questões ambientais e preocupações de 
ordem social. Explora o facto, nem sempre 
evidente, de, na presença de uma pressão 
ambiental comum, por exemplo um 
desastre ecológico agudo ou as graduais 
alterações de clima, diferentes 
comunidades ou estratos sociais poderem 
manifestar diferentes níveis de resposta, 
que são fator de também diferentes 
capacidades de adaptação, podendo 
resultar em magnitudes de danos também 
muito díspares. A catástrofe humana do 
furacão Katrina, que em 2005 inundou a 
cidade norte-americana de New Orleans 
causando mais de 1800 mortos, é uma 
imagem tristemente convincente de 
quanto uma comunidade menos 
favorecida no seu contexto nacional pode 
sofrer um golpe profundo por causas 
ambientais. À Ecologia Humana importa, 
assim, avaliar se os sistemas humanos 
dispõem de suficientes recursos 
(económicos, infraestruturais, tecnológicos 
e políticos, de informação) para garantir 
uma resposta de adaptação adequada às 
pressões ambientais a que estão sujeitos. 
Num mundo a diferentes velocidades de 
desenvolvimento humano, as sociedades 
mais pobres e mais dependentes dos 
ecossistemas naturais apresentam 
tendencialmente menor capacidade de 
adaptação e sofrem, em consequência, de 
maior vulnerabilidade a disfunções do 
meio biofísico em que se inserem. 
 
4.2. As publicações em Ecologia Humana 
destinadas ao meio científico ou ao público 
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geral, quer em língua portuguesa, em 
Portugal e no Brasil, quer a nível 
internacional mais alargado, foi objeto de 
revisão em Carvalho (2012), que 
pesquisou a produção de títulos em quatro 
idiomas (português, espanhol
francês e inglês) até 2010, a partir de 
diversas bases bibliográficas nacionais e 
internacionais. O estudo revela uma 
dinâmica científica importante desta área, 
acentuada nas últimas duas décad
século XX e primeira deste século. No 
total, foram recolhidos mais de duzentos 
títulos de livros editados em Portugal e no 
estrangeiro, da responsabilidade de 
centena e meia de autores e ou 
editores/organizadores. O panorama 
bibliográfico em documentos “Livro” (de 
texto único ou coletâneas de artigos de 
autoria variada) revela uma prevalência 
evidente de autores e escolas anglo
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saxónicos, nomeadamente dos Estados 
Unidos e Reino Unido, embora surjam 
autores de nacionalidade francesa e 
alguns portugueses e brasileiros.
conjunto total uma minoria, apenas 
quarenta, incluem no seu título ou 
subtítulo a designação “Ecologia Humana”. 
Destes, apenas duas dezenas são títulos 
portugueses, sendo que apenas o mesmo 
número de referências têm edição original 
em Portugal. Uma conclusão muito 
preliminar é a de que um número pouco 
elevado de autores portugueses reflete 
diretamente sobre este domínio científico, 
parecendo escassa a aposta de 
académicos e investigadores em divulgar 
esta temática de forma apelativa para
público exterior aos circuitos académicos 
editando o livro de texto único ou a 
coletânea de vários contributos.
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V. Considerações Finais 
  
Se já na Antiguidade clássica era possível 
encontrar escritos e filósofos ocupados da 
relação utilitária que o Ser Humano 
mantem com o ambiente biofísico, foi no 
início do século XX, no seio da Ecologia 
Urbana da Escola de Chicago, que a 
Ecologia Humana se afirmou como 
domínio do conhecimento científico, 
assente numa base conceptual e 
metodológica concreta. 
  
A sua evolução epistemológica leva a atual 
Ecologia Humana a enfrentar os desafios 
ambientais às várias escalas e a assumir 
que é tão fundamental o impacte dos 
indivíduos e sociedades sobre o ambiente 
quanto os efeitos da maior ou menor 
qualidade deste sobre aqueles. Indagando 
soluções que o tradicional hermetismo da 
ciência não providencia, esta área move-
se por um dinamismo perseverante que 
articula dezenas de disciplinas e áreas do 
conhecimento - das Ciências do Ambiente 
às Ciências Sociais e Humanas, à Filosofia 
e aos grandes temas de investigação e 
reflexão que ocupam o meio científico e 
político sobre a sustentabilidade das 
relações da Humanidade com o Planeta. 
Ativa nos cinco continentes, os seus 
pensadores e investigadores reúnem 
periodicamente no palco internacional, 
não deixando empalidecer a lógica inicial 
da interdisciplinaridade e da abordagem 
criativa subjacente à sua génese. 
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i A designação “Demografia” é atribuída ao 
autor Achille Guillard, que em 1855 a usou nos 
seus Elementos de Estatística Humana ou 
Demografia Comparada (Nazareth, 2007) 
  
ii Pires e Craveiro recordam em Ética e Prática 
da Ecologia Humana (2011) que a expressão 
“sobrevivência do mais apto” é oriunda dos 
domínios da Sociologia, tendo sido adotada por 
Darwin depois de usada pela primeira vez pelo 
sociólogo Herbert Spencer. 
  
ii “Mais do que uma disciplina, a ecologia 
humana é uma atitude científica que, por 
intermédio de uma abordagem pluridisciplinar 
das problemáticas complexas que ligam o 
Homem e os seus ambientes, visa contribuir 
para uma melhor compreensão das situações 
passadas e actuais, a fim de projectar o futuro. 
Daí resulta que as interacções estudadas se 
referem mais a um ambiente “vivido” do que a 
um ambiente em sentido ecológico. A ecologia 
humana deve assim situar-se no interface das 
ciências da vida, das ciências da Terra e das 
ciências humanas”. 
  
iv Entendendo por “Resistência” a capacidade de 
um organismo ou sistema suportar 
perturbações e persistir. 
  
v Entendendo por “Resiliência” a capacidade de 
um organismo ou sistema suportar 
perturbações e, após estas cessarem, regressar 
ao estado inicial (medida em tempo necessário 
para o regresso). 
  
vi Criada em 1983, por iniciativa de um grupo 
de pessoas ligadas a várias universidades dos 
EUA e à Smithsonian Institution (Borden, 
2008), a SHE é um fórum internacional de 
debate e divulgação de pesquisas 
interdisciplinares sobre a visão ecológica do ser 
humano, muitas das quais divulga na 

publicação de referência que se tornou 
a Human Ecology Review (HER). Após a First 
Pan-american Conference on Human Ecology, 
em 1981, a SHE já organizou dezasseis 
conferências internacionais em vários países, 
com investigadores não só dos EUA, Canadá e 
Europa, mas também da Austrália e da Índia. A 
SHE faz parte de um universo de mais de uma 
centena de organizações de Ecologia Humana 
espalhadas pelo mundo (op. cit.) 
 


