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Parte I – Introdução 

 

1. Apresentação do tema 

 Os problemas ambientais fazem parte do nosso quotidiano. Ecologia e ambiente são 

vocábulos que contemporaneamente nos anunciam a nossa relação com o planeta. Nesta área 

existem problemas que vêm fazendo as primeiras páginas dos jornais, revistas e dos noticiários 

admoestando-nos sobre a objectividade da crise ambiental global. É hoje para nós pacificamente 

aceite que a poluição das águas ou do ar é preocupante ou que é uma causa nobre contribuir para 

que não se extingam espécies selvagens. (...) De tal forma estas questões fazem parte do nosso 

quotidiano que nos esquecemos de que elas nada têm de natural e são, de facto, temas de reflexão 

recentes nas sociedades ocidentais (Lima, Cabral, Vala, Ramos 2004:9). 

Desta forma começo por afirmar a actualidade e o interesse académico e intelectual do tema 

que me proponho a desenvolver na presente dissertação. 

Na mesma linha do relatório de estágio (Estágio Curricular, no âmbito da Licenciatura em 

Ciência Política, no Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade), parece-me relevante 

dar continuidade a uma modesta mas cada vez mais aprofundada incursão na temática do ambiente, 

não só porque já estou familiarizada com determinados assuntos nesta área mas também porque não 

existem muitas abordagens com o tema que pretendo desenvolver, nomeadamente na área do 

chamado ecologismo radical. Esta é sem dúvida uma área apaixonante e simultaneamente actual. 

 Hoje em dia, dentro do movimento ambiental há um conjunto de pessoas que vivem 

preocupadas com os efeitos causados pelo ser humano no meio ambiente. Estas pessoas são muitas 

vezes apelidadas de ecologistas radicais devido às metodologias e estratégias que adoptam. 

Contudo, de acordo com Brower (Scarce 2006) se fizermos uma leitura ecológica da história recente, 

as verdadeiras acções radicais não são as perpetuadas por estes ecologistas radicais mas são as 

levadas a cabo por aqueles que são responsáveis pelo aparecimento da chuva ácida, o efeito de 

estufa, a dizimação de espécies, e que pilharam as florestas antigas, os ecossistemas e os tesouros 

dos oceanos sem calcular o seu dano imensurável para a Terra e para o futuro das gerações 

vindouras. 

A ecologia radical surge do sentimento de crise no mundo industrializado (Merchant 1992:1). 

A sua importância emerge da destruição dos ecossistemas nas sociedades ocidentais (Scarce 2006). 

Actua de acordo com uma nova percepção de que o domínio da natureza implica o domínio dos seres 

humanos (...). A ecologia radical confronta a ilusão de que as pessoas são livres para explorar a 

natureza (Merchant 1992:1).  

A presença deste movimento pode ser visto de continente a continente. Desde 1990 que o 

activismo ambiental tem crescido dramaticamente. Nos últimos anos têm existido mais do que nunca 

eco-guerreiros a sentar-se em árvores, a navegar em alto mar para proteger a vida marinha, 

libertando animais, e atacando as forças da exploração dos ecossistemas (Scarce 2006). 

Entende-se por ecologismo radical a teoria e a prática de ecologismo que busca relacionar 

integralmente e harmonizar o ser humano com os restantes seres vivos que habitam o planeta. Nesta 

perspectiva ecologista a defesa da natureza vai mais além que o mero ambientalismo: o ecologismo 
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radical busca as raízes dos problemas ecológicos e tem por objectivo corrigi-los e não apenas mitigá-

los. 

De um modo geral, o ecologismo radical caracteriza-se pelas práticas de acção directa e anti-

autoritarismo. As bioregiões administrativas, a agricultura orgânica (ou biológica), comunidades 

integradas em torno da natureza e descentralizadas como as eco-aldeias, a desconcentração das 

cidades, em alguns casos o desenvolvimento sustentável, a utilização de energias verdes, a 

autogestão e a abolição parcial ou total do uso de automóveis para dar vez ao ciclismo urbano, assim 

como a economia ecológica, ecologia profunda, ecologia espiritual, ecologia social, e o ecofeminismo 

formam parte importante do pensamento ecológico radical (Merchant 1992). 

De acordo com Merchant (1992) a ecologia radical resulta da ruptura da ecologia social. A 

ecologia radical empurra os sistemas social e ecológico para novos padrões de produção e 

reprodução. A mesma contesta os aspectos de ordem política e económica que prevêem a satisfação 

das necessidades humanas, oferecendo teorias que explicam as causas sociais dos problemas 

ambientais e apresentando alternativas para os resolver. Merchant (1992) sustenta ainda a existência 

de movimentos sociais que visem a eliminação das causas da deterioração ambiental e o aumento da 

qualidade de vida.  

Pode dizer-se que o pensamento ecocêntrico inclui “eco-anarquistas”, “eco-feministas” e “eco-

pacifistas”. Todos eles partilham valores fundamentais acerca da necessidade de “sociedades 

orgânicas” mas alguns são anti-urbanos e anti-industriais (Pepper 1993:54).  

Existe uma relação política próxima entre ecologismo radical, anarquismo e a sua vertente 

anarco-sindicalista e anarco-pacifista. Na verdade, o ecologismo radical bebe influências nestas 

aproximações.  

O anarco-sindicalismo especificamente caracteriza-se pelas associações baseadas no 

trabalho e no papel dos sindicatos ou uniões de trabalhadores enquanto instrumento revolucionário 

para mudar a sociedade. O anarco-sindicalismo utiliza, à semelhança dos ecologistas radicais o 

método de acção directa para atingir os seus objectivos; no caso do primeiro para a defesa dos 

direitos dos trabalhadores e no caso do segundo para a defesa do meio ambiente (Pepper 1993).  

O anarco-pacifismo, por sua vez, é caracterizado pela resistência não-violenta e revolução 

(Pepper 1993:162). As comunidades libertárias são as unidades sociais principais, funcionando como 

uma (...) versão pacífica de “propaganda pela acção” [directa (Pepper 1993:162)].  

De acordo com Pepper (1993:152) Dobson e Atkinson não têm dúvidas acerca da importância 

do Anarquismo para o Ecologismo. (...) Para Atkinson, a Ecologia Política, que enforma a praxis da 

utopia verde, é basicamente uma filosofia política anarquista (Pepper 1993:152). 

Existe uma distinção importante entre o Anarquismo, que está enraizado nas preocupações 

do século dezanove (...), o Ecologismo, e os seus precursores – mesmo os mais notavelmente 

anarquistas tais como Roszak, Sale e Brookchin – parecem criar uma preocupação primordial pela 

relação sociedade-natureza (op. cit.:152). 

Houve desde sempre, de alguma forma, na tradição anarquista uma crítica também em 

defesa do ambiente. Compreendida na sua radicalidade, a perspectiva ecológica implica a abolição 

do capitalismo, a possibilidade de uma sociedade mais humana, justa, igualitária, democrática e 
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capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o ser humano e o meio ambiente (Pepper 1993). 

Para muitos ecologistas radicais o sistema capitalista baseado na acumulação (de capital e 

produção) nunca poderá estar em consonância com o desenvolvimento sustentável uma vez que os 

primeiros vêem os recursos como finitos devendo apenas ser usados para satisfazer necessidades 

que não se relacionam com a acumulação de lucro (capital), a razão de existência e móbil do sistema 

capitalista. Logo, capitalismo e sustentabilidade são incompatíveis. 

Da corrente anarquista, o ecologismo radical herda também o seu carácter libertário. A teoria 

libertária anarquista defende a ausência de qualquer tipo de governo visto que este implica o domínio 

de uma classe social sobre outra. Enquanto existir Estado, existe o Direito e existirão estruturas de 

toda a ordem que são incompatíveis com a felicidade e bondade do homem (Lara 2005:604). 

As estruturas criadas pelo ser humano tornam-no infeliz e perverso, fomentam desigualdades 

as quais provocam conflitos, como tal é preciso destruí-las. Torna-se assim necessária uma revolução 

social, uma quebra drástica, rápida e efectiva do Estado e de todas as estruturas por meio da acção 

revolucionária. Apenas após a destruição completa do Estado, sobre todas as suas formas, se torna 

tangível a liberdade (Lara 2005).   

Este tipo específico de ecologia necessita de pessoas capazes de fazer mudanças que sejam 

compatíveis com uma nova visão social e ética. Para Pepper (1993) os ecologistas radicais têm 

passado das palavras, da teoria à acção, marcando a diferença. 

Hoje, quando os ecologistas radicais vão directamente (acção directa) ao foro das questões 

ambientais e tentam imediatamente por termo às atrocidades cometidas são vistos como ideólogos 

aos olhos dos moderados (Scarce 2006). 

Segundo Scarce (2006) estes ecologistas fornecem um novo alento ao movimento ecologista. 

O autor (op. cit.) caracteriza-os como pessoas que anseiam pela frescura de técnicas inovadoras, 

estratégias, exigências, e soluções. Os ecologistas radicais desenvolvem estratégias e tácticas de 

afirmação de vida que acreditam ser benignas a todos os seres vivos. 

Os ecologistas radicais defendem assim ideias ditas revolucionárias para pôr termo á 

exploração do meio ambiente. Apelam á acção directa, chegando, numa vertente radical extrema, a 

sugerir o incêndio de plantações de alimentos transgénicos, sabotagem nos meios de transporte de 

transgénicos, incêndio e destruição de laboratórios de pesquisas onde existe experimentação animal, 

incêndios de pequenas fábricas e mercados, sabotagem de processos produtivos que impliquem o 

uso de experimentação animal, bloqueios nas estradas, entre outros. Estas são algumas das razões 

pelas quais, muitas vezes, os ecologistas radicais sejam igualmente denominados de eco-terroristas 

uma vez que estamos perante actos que são considerados crime perante a lei: tal é o caso da 

destruição da propriedade privada. 

Mas esta “nova guarda” de ecologistas também partilha alguns traços com a antiga: imploram 

para ser ouvidos e defendidos pelos legisladores. Mas, ao contrário dos seus antepassados, estes 

“novos ecologistas” odeiam o próximo passo, o compromisso. O tempo para um compromisso pelo 

movimento ambiental terminou há muito. Preferem sentar-se em frente de bulldozers, sentar-se em 

árvores, romper o molde conservacionista, e intervir expondo a crueldade que está escondida detrás 

da segurança e do progresso dos produtos (Scarce 2006).   
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A visibilidade dos movimentos ambientais radicais pode tornar os objectivos da corrente 

ambientalista mais aceitáveis. Acções radicais por vezes levantam a consciência pública acerca de 

assuntos embebidos nas tecnicidades burocráticas (Merchant 1992:14). O radicalismo pode ainda ser 

efectivo mudando atitudes, levantando a consciência e produzindo mudança social (Merchant 1992). 

Enfrentamos hoje as consequências do passado. O futuro reflectirá os problemas que as 

próximas gerações terão que encarar. A situação das gerações futuras é um produto directo das 

decisões e das actividades das gerações actuais. Estas serão responsáveis pelos benefícios e 

prejuízos que as gerações futuras irão experienciar (Smith 1998). 

Merchant (1992) vê no ecologismo radical uma solução para os problemas ambientais dos 

nossos dias. 

Esta corrente apresenta uma preocupação com (...) a necessidade de viver em comum, a 

capacidade de agir e, assim mudar o mundo da vida (Jacinto 2004:156). Existe uma clara vontade por 

parte dos ecologistas radicais que vai além da necessidade. Como qualquer ser humano político, o 

ecologista radical sofre a pluralidade. Assim, desenvolve também acção política uma vez que 

intervém na esfera pública. Sendo objectivo primordial do ecologismo radical mudar o estado das 

coisas em relação ao ambiente, a única via possível para a mudança é intervir na esfera pública. 

Como refere Jacinto (2004:158) só se pode mudar os outros quando se intervém na esfera pública. 

Quando o pensamento é comunicado, quando é tornado comum. 

O século XX fechou um ciclo quando revelou a falência da esperança na acção daqueles que 

pensam (op. cit:159). Muitos célebres autores deixaram de acreditar na (...) possibilidade de mudar o 

mundo, caindo na tentação da misantropia (op. cit:159). Para os defensores do movimento ecologista 

resta a vontade dos ecologistas radicais e a esperança que estes não caiam também na tentação da 

misantropia. 

Aos poucos, as mentalidades estão a mudar um pouco por toda a parte. A preocupação para 

com a preservação do planeta generalizou-se. Apesar do muito que ainda há a fazer, Portugal não 

foge à regra. Uns debatem no Parlamento as causas ambientais. Outros ensinam a sociedade a viver 

de uma forma mais responsável perante a natureza. Activistas ecológicos não faltam em Portugal. 

O principal objectivo da presente dissertação foi o de perceber de que forma é que algumas 

instituições não governamentais ambientais portuguesas “encaixam” na linha de pensamento e no 

método de acção do chamado ecologismo radical. Mas acima de tudo, procurámos, dentro de um 

determinado background teórico e conceptual (ecologismo radical), perceber de que forma é que 

algumas organizações portuguesas partilhavam princípios e métodos.  

Na verdade, enquanto os protestos radicais contra transgénicos ou a experimentação animal 

podem ser comuns em países como por exemplo Inglaterra ou Alemanha, o mesmo não é verdade 

para o panorama nacional. Perceber, dentro do leque de instituições não governamentais de foro 

ambiental no nosso país, quais seriam as que mais se aproximavam desta “linha de acção”, foi o que 

nos moveu. Será que poderíamos identificar, em algumas das organizações ambientalistas do nosso 

país, alguns traços partilhados com outras organizações apelidadas de ecologistas radicais (e que 

abundam em países como Inglaterra ou os Estados Unidos da América)?  

Perante o panorama existente no nosso país optámos por escolher duas organizações: a 
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Quercus e a ANIMAL. Enquanto a primeira é antiga e bastante conhecida pelo que a sua escolha nos 

pareceu óbvia, a segunda é mais recente. A escolha da ANIMAL prendeu-se com o facto de 

querermos também debruçar-nos sobre uma organização recente, que é activa e dinâmica. Existem 

preocupações que são partilhadas por ambas as organizações; tal é o caso do bem-estar animal. 

Mas existem também outras que aparentemente não parecem ser comuns (ex. touradas). Também 

importa salientar que enquanto a Quercus tem um campo de acção mais abrangente do ponto de 

vista da biodiversidade (flora e fauna), a ANIMAL direcciona mais a sua acção para casos concretos e 

específicos, envolvendo especificamente diferentes espécies sob o cuidado humano. Uma vez que o 

ecologismo radical influencia, pelo menos noutros países, associações que reúnem ambos os perfis e 

preocupações existentes em ambas as organizações (Quercus e ANIMAL), a escolha de associações 

com âmbitos coincidentes mas também divergentes foi uma das nossas preocupações. 

Aplicámos inquéritos por questionários a membros e apoiantes/simpatizantes de ambas as 

organizações de forma a puder identificar quais os princípios e métodos de acção partilhados por 

estas organizações (ao nível de membros e simpatizantes ou colaboradores) e aquilo que é 

denominado de ecologismo radical e defendido por organizações que são apelidadas (ou se auto-

denominam) de ecologistas radicais. Adicionalmente realizamos um inquérito por entrevista a um 

informante qualificado de forma a poder aprofundar alguns dos dados obtidos através dos 

questionários obtidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 6 

2. Enquadramento teórico – conceptual 

 

2.1 O surgimento da ciência ecológica   

Em primeiro lugar importa referir que não se pretende com este sucinto background teórico-

conceptual levar a cabo uma descrição e enquadramentos aprofundados e detalhados da área em 

questão. Tal seria impossível devido aos constrangimentos impostos a uma simples dissertação de 

mestrado. O objectivo deste ponto (enquadramento teórico-conceptual) é o de dar uma ideia, ainda 

que sucinta, do background teórico bem como dos termos e conceitos utilizados em algumas das 

diferentes áreas do ecologismo (e do ambientalismo). Procuraremos levar o leitor numa viagem que 

descreve resumidamente influências várias, dá exemplos e reporta a acontecimentos históricos 

importantes para compreender a realidade que se quer analisar (duas organizações governamentais 

portuguesas com preocupações na área escolhida por nós). O ecologismo foi (e é) pautado por 

diferentes tendências, sendo algumas apelidadas de mais radicais do que outras. Várias são as 

influências (políticas, sociais, filosóficas entre outras) que convergem e estas também serão 

sucintamente abordadas. Assim, mais do que expor de forma completa e detalhada todas as 

influências sociais, políticas, ideológicas, filosóficas (entre outras), todos os métodos de acção ou 

todas as ideologias políticas, procuraremos referir apenas aqueles aspectos que consideramos mais 

importantes para o presente tema. Este tipo de constrangimentos (de recurso, tempo e espaço) 

obrigam um aluno de mestrado a escolher caminhos e percursos, a tomar decisões. Tal processo 

constitui-se num exercício essencial de aprendizagem e de maturação académica. Tendo consciência 

que não existem dissertações de mestrado perfeitas, esperamos contribuir, ainda que modestamente, 

para um maior conhecimento desta problemática no nosso país. 

A ecologia tem um passado biológico, ou seja, nas duas últimas décadas a ecologia emergiu 

das suas raízes nas ciências biológicas para se tornar uma nova disciplina integrada que liga as 

ciências naturais e sociais (Odum 2001).  

Primeiramente, os ecologistas satisfaziam-se com o estudo da natureza na ausência de 

humanos pois era possível encontrar áreas não perturbadas. Agora os ecologistas sentem-se 

ansiosos por testar princípios ecológicos, ou procurar princípios novos, nos ambientes construídos ou 

alterados pelo ser humano, como os agro-ecossistemas e cidades (Odum 2001). 

A ciência da ecologia conheceu, ao longo da história, um desenvolvimento gradual. Desde os 

primeiros tempos da história, o ser humano interessou-se pela ecologia. Na sociedade primitiva cada 

indivíduo, (...) precisava ter um conhecimento concreto do seu ambiente, (...) para assegurar a sua 

sobrevivência (Odum 2001:3).   

As obras de Hipócrates, Aristóteles e outros filósofos da cultura grega contêm material de 

natureza claramente ecológica. Sem embargo, os gregos não tiveram uma palavra própria para a 

designar (op. cit.:3). 

Embora muitos dos grandes personagens do renascimento biológico dos séculos XVIII e XIX 

tinham contribuído para este tema, a designação “ecologia” ainda não era utilizada. Encontra-se a 

primeira referência a “economia da natureza” nas obras naturalistas de Kenelm Digby de 1658. 

Também se utilizou a mesma expressão no texto botânico de Lynnaeus em 1749. Mais tarde (1859), 
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Charles Darwin debruça-se acerca da mesma temática na conhecida A Origem das Espécies (On the 

Origin of Species by Means of Natural Selection). Esta análise de Darwin foi fundamental para a 

destruição do significado de privilégio que caracteriza a ideia de domínio humano sobre a natureza 

(Smith 1998). 

A palavra “ecologia” (do grego öikos, significa “casa”) é de aquisição recente e foi proposta 

pela primeira vez pelo biólogo Ernst Haeckel em 1869. Como domínio específico da biologia, a 

ciência da Ecologia surge por volta de 1900 (Odum 2001:3-4). Haeckel era um cientista ligado à 

biologia que tentou designar, uma ciência auxiliar da biologia que se destinaria a estabelecer a 

relação dos organismos com o seu meio. Há, portanto, na ideia inicial de ecologia, essa dimensão de 

uma ciência nova que aparece a ocupar um quadro científico-epistemológico numa ciência já 

existente (Moura, Ferreira, Correia, Telles, Soromenho-Marques 1999). Teixeira (2003), refere que 

Haeckel terá criado as bases científicas numa clara intervenção política do ecologismo.  

Edward O. Wilson define ecologia na sua obra The Diversity of Life (1992) como o estudo 

científico da interacção dos organismos com o meio ambiente, incluindo o físico e outros organismos 

que vivam nele (Thomashow 1998:30). O Webster’s Unabridged Dictionary, por sua vez, apresenta 

uma definição semelhante de ecologia: a totalidade ou o padrão das relações entre os organismos e 

o seu ambiente (Odum 2001:4). Usualmente ecologia define-se como o estudo das relações dos 

organismos ou grupos de organismos com o seu ambiente, ou a ciência das inter-relações que ligam 

os organismos vivos ao seu ambiente (Odum 2001:4).  

Graças à atenção do público geral sobre a ecologia, para muitos esta ciência significa 

actualmente a totalidade do homem e do ambiente (Odum 2001:4). 

Scarce (2006) aponta uma diferença fulcral entre a ecologia e as outras ciências. Este afirma 

que em vez de desmembrar o mundo em imensas partes, cada vez mais finas de modo a que o 

panorama pareça totalmente perdido, a Ecologia junta todas essas partes (Scarce 2006:33). O 

próprio John Muir confirmara esse facto: Quando tentamos escolher alguma coisa por si só, 

descobrimos que está ligada a tudo no universo. É a lição da Ecologia, acrescenta Scarce (op. 

cit.:33). Aldo Leopold, considerado por muitos o mentor da filosofia ecológica, também aponta as 

infindáveis ligações entre tudo (Scarce 2006). 

A ecologia é considerada uma disciplina científica e ocupa-se fundamentalmente com os 

níveis dos sistemas a partir do nível do organismo (op. cit.:4). Em ecologia, o termo comunidade 

(algumas vezes designada “comunidade biótica”) inclui todas as populações que ocupam uma área 

determinada (Odum 2001:6), isto é, grupos de indivíduos de qualquer tipo de organismos. 

Desta forma pode dizer-se que a ecologia estuda concretamente os ecossistemas, ou seja, a 

totalidade de organismos (a “comunidade”) que ocupa um meio físico concreto (lago, vale, rio, 

montanha, etc.) e interage entre si e também com o meio ambiente (Odum 2001). 

Por sua vez, o termo ecossistema foi proposto em primeira-mão pelo ecologista inglês A. G. 

Tansley em 1935, embora o conceito não seja, (...) tão recente (op. cit.:12).  

A agregação da ecologia apenas à biologia deixou de fazer sentido. Era evidente que o 

desenvolvimento da ecologia implicava o recurso a aspectos de outros ramos científicos como a 

Física, Química, Geologia, Geografia, etc., sem os quais os estudos empreendidos seriam pouco 
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rigorosos. Assim, a ecologia foi-se transformando numa ciência globalizadora, que logo se verá 

obrigada a ter em conta as ciências sociais, dada a alta capacidade do ser humano para transformar 

o meio ambiente e, portanto, a necessidade de explicações económicas, sociológicas ou históricas 

para superar teorizações demasiado estreitas e, inclusive, assentes em bases irreais (Cruz 1985:13-

14).   

Mas a ecologia não é utilizada apenas como um conceito científico. Muitas vezes o termo 

ecologia é utilizado, metaforicamente, para descrever a maneira como os seres humanos se 

relacionam com a natureza, aquilo a que nos referimos, frequentemente, como uma perspectiva 

ecológica global (Thomashow 1998:30). A utilização da palavra ecologia pressupõe a noção de 

identidade, esta identidade refere-se a todas as formas usadas pelas pessoas se interpretarem a si 

próprias relativamente à Terra, como se manifesta na personalidade, valores, acções e no sentido do 

“eu”. A natureza torna-se no objecto de identificação (op. cit. 30). 

Thomashow (1998) acredita que o estudo da ecologia origina o surgimento de uma 

“identidade ecológica”, uma nova identidade enformada de novos valores, novas perspectivas que 

conduzem a acções que têm como prioridade a defesa do meio ambiente. 

De facto, o significado da palavra ecologia parece ter-se largado, de modo a integrar as 

actividades da espécie humana como parte destes processos e relações. Isto acontece, em parte, 

porque os seres humanos alteraram radicalmente o meio ambiente e, em parte, porque os cientistas 

estão a dar resposta a um aumento da consciencialização relativamente ao impacte dos seres 

humanos sobre a natureza (Smith 1998:15).  

Ao longo dos anos a ecologia afirmou-se como uma ciência natural-social com enorme 

potencial de aplicação aos assuntos humanos, uma vez que as situações do mundo real envolvem, 

quase sempre, uma componente natural e componentes social, económica e política. Essas 

componentes não podem ser tratadas separadamente caso se espere encontrar soluções duradouras 

para problemas críticos (Odum 2001). 

Hoje em dia, as ciências do ambiente são instrumentos indispensáveis para criar e manter a 

qualidade da civilização humana. Em consequência, a Ecologia está rapidamente a tornar-se o ramo 

da ciência mais importante para a vida quotidiana de todo o homem, mulher e criança (op. cit.:4). O 

facto de o ser humano se ter tornado uma das peças vitais da biosfera, causador e vítima de grande 

parte dos desajustes actualmente existentes, explica o impulso de inúmeros estudos ecológicos, 

assim como o surgimento de amplos movimentos sociais que neles se inspiram para a sua actuação 

(Cruz 1985).  

Á primeira vista, o facto das organizações ambientalistas poderem apelar a apoios de 

carácter científico para fundamentar as suas reivindicações pode parecer uma vantagem decisiva em 

relação a outros tipos de grupos de pressão. A ciência pode ser considerada como um amigo do 

movimento ambientalista, mas verificamos de que se trata, na verdade, de um amigo (...) mais 

poderoso do que se poderia ser levado a supor. A autoridade científica tem fraquezas específicas, 

para além de se revelar insuficientemente ampla para se constituir como o grande alicerce da causa 

verde (Yearley 1992: 146-7). 
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Contudo, Scarce (2006) acredita que a ecologia, que tem sido denominada a “ciência 

subversiva”, pode ajudar-nos a ultrapassar os desastres criados por outras ciências e a mentalidade 

que as exaltam. 

Na verdade, o lado “subversivo” da ecologia pode ajudar-nos a ver para além da miopia dos 

limites convencionais. A ecologia subverte a visão ocidental dominante e convida-nos a pensar nos 

efeitos das nossas acções nas gerações vindouras e nos locais distantes dos nossos. Como afirma 

Soromenho-Marques (Moura et al. 1999), o aspecto mais interessante da ciência ecológica é a forma 

objectiva com que demonstra os limites da ciência dita auto-suficiente no que diz respeito aos limites 

naturais.   

A tensão fundamental surge do confronto entre um modelo tradicional e um modelo actual, 

dinâmico, operacional, de ecologia. 

 

2.2 Distinção entre ecologia e ambiente e entre eco logismo e ambientalismo  

O conceito de ecologia é muitas vezes confundido com o de ambiente, por sua vez, 

ecologismo também é muitas vezes dado como sinónimo de ambientalismo. Nunes Correia (Moura et 

al. 1999) ajuda a distinguir os conceitos em análise. O mesmo considera a ecologia uma componente 

indispensável da problemática ambiental sem se confundir com esta. A problemática ambiental trata-

se de um conceito mais vasto que vai para além da questão ecológica. As sociedades 

contemporâneas experienciam um amplo espectro de problemas que ultrapassam campo ecológico, 

como tal a problemática ambiental passou a integrar outras componentes que se tornaram 

socialmente relevantes (op. cit.:41). 

Enquanto (...) a Ecologia é uma ciência, o Ecologismo é um tipo de intervenção social ou 

política, inspirado em alguns elementos dessa ciência, transformados, para o efeito, em bandeira – 

afirma o mesmo autor (op. cit.:41). O ecologismo está ligado à interpretação, à leitura da natureza, do 

ponto de vista da interacção entre as espécies (espécie humana e as restantes). 

Outro autor, Ribeiro Telles (op. cit.:41) defende que ecologismo ou ambientalismo, são 

apenas palavras que modernizam uma discussão velha. O essencial é a natureza. A ecologia estuda 

a natureza como ciência. Francisco Ferreira (op. cit.:40) completa este raciocínio: Seja como for, não 

há dúvida de que é impossível falar-se de Ecologia ou de Ecologismo sem se falar de natureza. E 

exemplifica – até a Quercus aponta, nos seus objectivos, para a conservação da natureza. 

A natureza, apesar de indispensável ao ambiental, como pudemos verificar anteriormente, 

não o completa. Ribeiro Telles (Moura et al. 1999) justifica este facto defendendo que sendo a 

natureza o essencial, é necessário dar-lhe forma. Este autor refere que é o ser humano que possui 

essa missão ao tomar conta da natureza, ao conservá-la.  

Soromenho-Marques (op. cit.:42) também se debruça acerca desta temática. Este acredita 

que a separação não está entre Ecologia, por um lado, e Ecologismo ou Ambientalismo, por outro1. A 

separação que deve ser feita segundo este autor (...) está entre a compreensão da temática 

                                                 
1
 Tendo em conta os autores referenciados neste tópico de pesquisa não existe diferença entre ambientalismo e ecologismo. 

Notar-se-á que ao longo do estudo, por vezes faço referência ao movimento ambientalista, outras, porém, faço referência ao 

movimento ecologista. Isto pelo simples facto de pretender manter-me fiel às diferentes referências bibliográficas que enumero.  
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ecológica, enquanto inserida numa certa concepção de episteme e de ciência (aparecendo como 

elemento fundamental dos curricula universitários na área da biologia, ou como carreira profissional) 

e o Ecologismo ou Ambientalismo (que corresponde aos anos de reflexão de trabalho científico sobre 

a sociedade, sobre a política e sobre a organização social). Conclui-se que a distinção está entre uma 

dimensão científica e uma dimensão política.    

 

2.3 A ideologia ecológica  

Henry David Thoreau, John Muir e Rachel Carson abrangem cento e cinquenta anos de 

experiência histórica e pode dizer-se que são arquétipos do ambientalismo tradicional americano. As 

experiências das suas vidas foram de tal modo ricas, os seus desafios profundos e as lutas tão 

intensas que se tornaram figuras que parecem, hoje, maiores do que a própria vida. Inúmeros 

ambientalistas inspiram-se nas experiências destes autores pois estes lutaram intensamente pela 

formação da identidade ecológica (Thomashow 1998).  

Thoreau, Muir e Carson (...) tentaram viver de acordo com aquilo que entenderam como 

sendo os princípios morais da natureza, colocando-se contra a corrente actual predominante, muitas 

vezes sem apoio, (...). Assumiram riscos penosos, lançaram-se no desconhecido, demonstraram uma 

coragem e visão extraordinárias (Thomashow 1998:65). Razões essas que levam a que os seus 

livros e ensaios se tornassem textos sagrados da ideologia ecológica, adequando-se a todos os 

tempos.  

Estes autores exploraram trajectos difíceis, estudos direccionados e circunstancias vulgares, 

procurando a natureza onde quer que fossem, mostrando aos leitores como e para onde deviam 

olhar, ensinando lhes que se pode entrar em contacto com a natureza em qualquer lugar se forem 

livres e estiverem preparados. 

Thoreau foi o primeiro educador ambiental. O seu ensaio intitulado Caminhada (1979) 

[(Thoreau in Thomashow 1998)], é uma forma de observar a natureza e descobrir o seu eu. É assim 

que Thoreau inicia a busca da identidade ecológica.  

 Muir será eternamente associado ao Sierra Club, uma organização fundada no princípio dos 

seus passeios na selva (Thomashow 1998:74). O Sierra Club e muitas outras organizações 

ambientais salientam a experiência no exterior, como um meio de envolverem as pessoas numa 

busca mais pessoal, com o intuito de que surja uma nova sensibilidade.  

Carson por sua vez, caracteriza o projecto de conservação local. Inspirou milhares de 

cidadãos interessados a fim de se organizarem, executarem a pesquisa própria, “reunirem os peritos”, 

e conceberem o ecossistema como sendo intrínseco à saúde da comunidade (op. cit.:75). 

Os três autores referidos anteriormente foram excelentes naturalistas, observadores muito 

interessados da botânica, geologia, meteorologia e ecologia no terreno. Os seus ensaios baseavam-

se nas observações da história natural2 e estão repletos de observações ecológicas e interessantes. 

Por exemplo, Thoreau antecipou o pensamento ecológico moderno ao reflectir acerca de vários 

esquemas taxionómicos. As observações de Muir e Carson sobre as interligações complexas entre os 

                                                 
2
 O ensaio de história natural foi utilizado para expressar ideias sobre a natureza, educação, filosofia e política. Grande parte 

da literatura ambiental clássica assumiu esta forma. 
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organismos e os seus ecossistemas traduzem a reiteração dos princípios ecológicos básicos. Esta 

última, foi pioneira ao alertar o público americano para a ameaça dos pesticidas (Thomashow 1998). 

Thoreau, Muir e Carson observam, categorizam, interpretam e teorizam simultaneamente (op. 

cit.:76).  

O ecologismo, acima de tudo, chama a atenção para a condição dos sítios comuns. Requer o 

envolvimento do público. John Muir e Rachel Carson, em especial, reconheceram esta necessidade e 

lutaram com as responsabilidades da cidadania ecológica. (op. cit.:77). Foram porta-vozes eloquentes 

da preservação da natureza servindo de modelos da identidade ecológica. Foi-lhes exigido muito do 

seu tempo para se debruçarem nos diversos domínios da política ambiental tornando-se verdadeiros 

activistas ambientais (Thomashow 1998). 

Já Thoreau, raramente esteve na mira do público. Contudo lutou com as noções de 

responsabilidade cívica e dever público, como podemos observar nas suas obras On Civil 

Disobedience e Life Without Principle (Thoreau in Thomashow 1998). Ainda não era tempo para a 

defesa ambiental pois Thoreau viveu na época anterior á politica ambiental moderna. Mesmo assim 

este era um grande defensor de um estilo de vida simples, uma verdadeira excepção entre aqueles 

que o rodeavam. 

Também Muir era um modelo interessante de uma vida simples. Mas este último 

compreendeu que tinha também a responsabilidade de entrar na política tradicional americana, 

tornando-se um dos primeiros ambientalistas norte-americanos que lutou pela protecção da selva na 

forma de parques naturais (Thomashow 1998).  

Muir, (Thomashow 1998:79) sofreu a dor e a perda quando fracassavam os esforços de 

defesa e prevaleciam interesses utilitários. Porém, aprendeu a reunir coligações e desenvolveu um 

discurso de preservação em que (...) a protecção da Natureza requeria o pensamento político a longo 

prazo – uma política de posterioridade.  

A grande paixão de Rachel Carson era a ecologia no terreno. Como escritora popular das 

ciências e figura literária emergente, compreendeu que devia transmitir o seu entusiasmo e sentido 

de encantamento a todos. Silent Spring (1962) [(Carson in Thomashow 1998:81)] é considerado um 

dos livros mais importantes da história do ambientalismo. A pesquisa de Carson tornou-se intrínseca 

ao seu sentido de identidade ecológica. Quando tomou consciência das ameaças à vida 

representadas pelos pesticidas, não teve outra alternativa excepto entrar para o domínio público 

utilizando a sua força como escritora da natureza e a credibilidade como “escritora científica”. Apesar 

de tudo, Carson foi largamente criticada pelas instituições científicas, mas teve grande apoio do 

público e, no fim, outros estudos confirmaram a sua avaliação.  

Indivíduos tais como Henry David Thoreau, John Muir e Rachel Carson são considerados as 

raízes do pensamento ecológico, precursores da identidade ecológica que mais tarde veio enformar a 

ideologia ecológica (Thomashow 1998)3.  

                                                 
3
 Thomashow é bastante sugestivo na sua obra A Identidade Ecológica (1998), ao criar uma analogia do movimento 

ambientalista. Associando o mesmo a uma árvore (Árvore do Ambientalismo), nesta as raízes representam o legado filosófico e 

os alicerces morais, incluem os grandes professores, livros e ensaios clássicos (Henry David Thoreau, John Muir e Rachel 

Carson). Os ramos demonstram a evolução das ideias defendidas pelos últimos (John Muir, Theodore Roosevelt e David 
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Mas como fazer a ponte entre ecologia e ideologia? Soromenho-Marques responde que basta 

identificar os ingredientes que tornam as questões ecológicas propícias a novas interpretações 

ideológicas. O primeiro ingrediente é a forma como se tornou visível aos olhos de todos, a mudança 

social, económica, política e da própria paisagem natural. O segundo ingrediente diz respeito ao 

aumento da literacia verificada a partir do século XIX nos países ocidentais, facto esse que permitiu à 

ciência a construção de representações sociais e ideológicas. No entanto, muitas vezes, a utilização 

de estudos científicos na linguagem quotidiana das grandes massas distorce a realidade4. O terceiro 

e último ingrediente está relacionado com a falta de pensamento crítico do cidadão comum para filtrar 

resultados científicos difundidos pelos media como verdades absolutas (Moura et al. 1999).  

Outro autor, Ferreira tem outra perspectiva. Este em vez de falar na ignorância fala na 

incerteza que está na base de um sentimento de ameaça, de catástrofe. É a função dos 

ambientalistas anunciar admoestações e encontrar soluções para estas ameaças (Moura et al. 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1- Árvore do Ambientalismo sugerida por Thomash ow (1998:60). 

 

                                                                                                                                                         
Brower). As folhas dizem respeito a pessoas, organizações e perspectivas do ambientalismo contemporâneo traduzindo a 

diversidade do movimento (ecologia profunda, ecofeminismo, bio-regionalismo). O tronco é visto como o local onde a seiva 

circula, onde se realiza o intercâmbio de ideais e acções ligando o presente ao passado. Segundo Thomashow é aqui que se 

manifesta a identidade ecológica. Ao longo deste estudo poderemos observar os inúmeros constituintes desta árvore 

ambiental. 
4 Um exemplo do impacte da ciência na opinião pública é o nazismo. Hitler é um exemplo, (...) ofensivo, de um quase 

analfabeto numa sociedade complexa e tecnocientífica (Moura et al 1999:50).  
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De facto, o ambientalismo moderno envolve uma dimensão catastrófica. Revela cenários tais 

como a primavera silenciosa5, a chuva ácida, os resíduos tóxicos, escassez de recursos, buraco de 

ozono, aquecimento global, extinção de espécies, entre outros. Fenómenos que surgem como 

consequência do estilo de vida extravagante (Thomashow 1998).  

As soluções a que Ferreira (Moura et al. 1999) faz alusão assumem, no discurso verde a 

forma de alternativas. Por exemplo a energia segura, a agricultura orgânica ou biológica, a 

reciclagem, a recuperação ecológica e sustentabilidade, são soluções que implicam a colaboração de 

todos. O planeta está em dificuldades e toda a gente tem a responsabilidade de fazer qualquer coisa 

(Thomashow 1998:216). No entanto, ao apresentarem estas alternativas a maior responsabilidade é 

suportada pelos ambientalistas. O ambientalista enfrenta um desafio enorme. Ao promover uma 

perspectiva global do ambiente, independentemente da intenção, transmite um juízo moral 

(Thomashow 1998:224). 

Retomando a perspectiva de Ferreira (Moura et al.1999), é necessário reter a ideia de que a 

gestão dos problemas ecológicos, com toda a sua incerteza, exige um reequacionamento a longo 

prazo, um planeamento estratégico eficaz virado para a acção. Porém, vai uma grande distância das 

boas intenções à prática efectiva6.  

Soromenho-Marques avança com outra sugestão para o surgimento da ideologia ecológica. O 

autor afirma que a dimensão ideológica da ecologia pode justificar-se pelo facto desta ter terminado 

com um período de duzentos anos, marcado pela esquizofrenia entre a ciência e as ideologias 

quotidianas. Actualmente, a ciência, em termos fragmentários, já não funciona bem. Já não inspira a 

mesma sensação de segurança. Passa (...) a exigir uma representação do todo (op. cit.:54). 

 

2.4 Antropocentrismo e ecocêntrismo 

Numa procura das origens do ambientalismo moderno é recorrente encontrar posições 

antropocêntricas ou ecocêntricas dependendo da inclusão ou posse da natureza pelo ser humano. 

 As filosofias da natureza de Theodore Roosevelt e John Muir divergiam grandemente. O 

pensamento de Muir era ecocêntrico considerando os seres humanos apenas uma das várias 

espécies num contexto cósmico mais alargado, sem quaisquer segundas intenções humanas. Já 

Roosevelt tinha um pensamento antropocêntrico que dava importância às questões humanas: do lado 

prático defendia que os recursos tinham de ser utilizados e preservados mas confiava na sabedoria 

humana para alcançar o equilíbrio. Mesmo assim, pode dizer-se que ambos se debruçaram acerca 

das mesmas questões ambientais. Questões essas que viriam a tornar-se grandes temas de reflexão 

até aos dias de hoje (Thomashow 1998).  

Desde o fim do século XX que parece existir uma questão que cativa o ser humano: a relação 

entre a sociedade e a natureza. Desde o século XVI que predomina uma forma de pensar esta 

relação através de uma abordagem antropocêntrica ou centrada no ser humano (Smith 1998). Esta 
                                                 
5 Em inglês Silent Spring, obra que celebrizou Rachel Carson (1962). Para mais informações consulte pp.10 -11; 20. 
6
 Um inquérito realizado à população portuguesa mostra que apesar das pessoas estarem mais sensibilizadas para as 

questões ambientais, o seu comportamento demonstra que pouco ou nada fazem para minimizar os problemas ambientais. O 

mesmo sucede no campo político. Ferreira afirma que a nível político-partidário a unanimidade em relação a uma visão mais 

sustentável, mais ideológica do ambiente, não é acompanhada de medidas concretas (Moura et al 1999:53).  
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concepção defende que o ser humano domina o mundo natural e que as coisas naturais existem para 

o uso e bem-estar do ser humano. Muitas vezes o ser humano nem sequer faz parte do Reino 

Animal, sendo um ser etéreo, sem existência aparente no mundo orgânico. 

O antropocentrismo pressupõe que os seres humanos, são o modus operandi de qualquer 

tentativa de pensar o ambiente ecológico. Esta abordagem parte do princípio que a natureza só é 

valiosa enquanto os seres humanos possuírem utilização para a mesma, ou que as coisas naturais 

apenas têm valor em si mesmas se os seres humanos as tiverem transformado num produto útil 

(Smith 1998). 

Associado à abordagem antropocêntrica está o tecnocentrismo, que advoga a superioridade 

humana pelo facto do ser humano possuir conhecimentos científicos, para compreender e controlar 

os processos naturais. Esta abordagem “orientada tecnologicamente” defende que o ser humano 

encontrará sempre solução para as consequências da sua intervenção na natureza (Moura et al. 

1999). 

 Mas existem diferenças entre o antropocentrismo e o tecnocentrismo, talvez a mais 

importante seja o facto de o pensamento científico ter surgido como uma tentativa de eliminar 

pressupostos antropocêntricos do conhecimento científico. Além disso, o pensamento científico 

moderno tem, afinal de contas, no seu âmago, o objectivo de desenvolver o progresso humano e de 

beneficiar as necessidades materiais humanas. A ciência foi concebida para conquistar e dominar as 

forças da natureza (Smith 1998:18). 

Contudo, esta visão começou a ser questionada. É no pensamento romântico dos séculos 

XVII e XVIII, quando se reivindica uma natureza selvagem na crítica ao capitalismo emergente, que 

se apontam as raízes filosóficas do ecocentrismo moderno (Teixeira 2003).  

O ecocentrismo apresenta-se como a solução para a relação entre a sociedade e a natureza. 

Esta nova abordagem assenta num conjunto de pressupostos que afastam os seres humanos da 

posição central que ocuparam na avaliação social e política. Esta é uma posição que defino como 

Ecologismo (Smith 1998: 14). 

O ecocentrismo coloca os seres humanos numa relação diferente com o ambiente natural. O 

ecocentrismo tem como objectivo o próprio ecossistema. Ou seja, os seres humanos fazem parte de 

um sistema mais complexo e já não se encontram no topo da hierarquia ética. Nesta visão 

ecocêntrica existe a necessidade de a acção humana ser orientada por uma ética natural que é 

externa à sua natureza (Teixeira 2003). Esta abordagem levanta questões acerca da abordagem 

antropocêntrica ao problematizar os limites e as distinções em que esta se baseia (Smith 1998).  

Thomas (Thomas in Smith 1998), tenta responder a estas questões no seu livro Man and the 

Natural World 1500-1800 de 1982. Este autor defende que os ensinamentos bíblicos cristãos foram a 

base para se colocar o ser humano no centro da criação. As escrituras mostram que os seres 

humanos podiam consumir os animais tal como estes se podiam consumir uns aos outros, ou 

consumir plantas e insectos. Pode-se dizer que, a ordem divina, desde logo, colocou o ser humano 

no topo da cadeia alimentar, como um ser superior a todas as outras formas de vida. Esta 

superioridade justificava-se pela aptidão dos seres humanos para o pensamento racional, o 
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julgamento e a opinião política, a crença religiosa, a utilização de instrumentos científicos e, até 

mesmo, a capacidade de rirem. 

No primeiro período moderno, René Descartes desenvolveu este pressuposto de 

antropocentrismo subjacente ao pensamento científico, construindo a analogia de que as coisas 

naturais se podiam considerar máquinas. Para este, os animais eram simplesmente máquinas 

complexas com impulsos e reflexos, pois não estavam equipados com a capacidade da sensação, da 

linguagem, do pensamento racional e do sofrimento (Smith 1998:20).  

Segundo Thomas (Thomas in Smith 1998), esta foi uma época em que se criaram fortes 

linhas divisórias entre os seres humanos e os outros animais de modo a justificar-se a caça, a 

domesticação, a vivissecção e o consumo de carne, a devastação de florestas, entre outros (Smith 

1998). 

De facto, existem fortes conexões entre o antropocentrismo e o cristianismo (e o paradigma 

judaico-cristão na sua generalidade). Contudo a ética cristã não oferece uma linha comum no 

tratamento da natureza. 

Lynn White Junior (White in Smith 1998), salienta o papel que o cristianismo judaico teve no 

estabelecimento da separação dos seres humanos da natureza. Acrescenta ainda que, o cristianismo 

judaico difundiu a ideia de hierarquia das coisas naturais em que o ser humano é superior a todas as 

outras partes da cadeia de existência.  

O problema da explicação de White reside na distinção usada para se caracterizar o 

cristianismo judaico em oposição ao cristianismo grego (o último possuía grande respeito pelas 

coisas naturais). Nesta corrente da ética cristã, considera-se mais apropriada a administração da 

natureza do que a exploração desenfreada (Smith 1998).  

Por sua vez, Locke (Locke in Smith 1998), defendeu que a propriedade, a vida e a liberdade 

eram direitos naturais concedidos por Deus. Nas sociedades em industrialização da Europa Ocidental 

e do Norte da América, este sistema de valores considerava que as coisas naturais estavam abertas 

à exploração, em benefício humano. 

A variedade de concepções da “natureza” do cristianismo e doutras religiões sugere que 

devemos ser mais sensíveis ao carácter contestado da ideia de natureza7.   

Arne Naess, (Naess in Smith 1998:28), que tem influenciado o pensamento ecológico recente 

pela diferenciação entre “ecologia profunda” e superficial8 explica que, o ser humano é incapaz de 

reconhecer a importância do ecossistema sem ter em vista o interesse humano, pois a maioria das 

suas formas de pensamento são antropocêntricas.  

O autor também acredita que os ambientalistas que abordam as questões do aquecimento 

global e da diminuição da camada de ozono colocam os interesses humanos em primeiro lugar sendo 

que têm a tendência em tratar as coisas naturais de forma instrumental (são por isso “ecologistas 

superficiais”). Arne Naess defende uma “ecologia profunda” que reconheça que todas as formas de 

vida têm valor intrínseco. Acrescenta que, as actividades humanas destroem a diversidade e, caso os 

seres humanos tivessem apenas de satisfazer as próprias necessidades vitais, a vida social teria de 

                                                 
7 Voltaremos a esta temática pp.35; 45-47. 
8 Conceitos abordados posteriormente no capítulo 2.6.2, p.41-44. 
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ser alterada de forma dramática (op. cit.:29). A crença no valor intrínseco, segundo Naess deixa uma 

certeza: é necessário agir de forma a alterar o estado vigente.  

O grande problema com o qual nos deparamos nos dias de hoje é a escassez de recursos. 

Esse facto obriga-nos a repensar as nossas acções e os seus impactes no ambiente. O homem só 

teve essa noção quando verificou que estava a destruir a sua própria essência (Moura et al 1999:43). 

Sendo o ser humano parte integrante do ecossistema, participando no processo natural, está 

“de dentro” como refere Ribeiro Telles (Moura et al. 1999). Desta forma, tem que aceitar limites à sua 

actuação.  

Contudo, é muito difícil condicionar o ser humano na sua intervenção na natureza. Ele é 

incondicionável (Moura et al. 1999). Senão recordemos a Cimeira de Copenhaga que decorreu entre 

dia 7 a 18 de Dezembro de 2009. A Cimeira do Clima que acarretava tanta esperança9, tinha por 

objectivo um acordo que vinculasse a redução dos gases de efeito de estufa perto dos 40% por parte 

dos países desenvolvidos, que estes suportassem financeiramente os países em desenvolvimento 

para que pudessem ter um crescimento económico mais amigo do ambiente (que não fosse assente 

na queima de combustíveis fósseis) e se pudessem adaptar às alterações climáticas. No entanto, o 

acordo não chegou a ser assinado. 

 

2.5 O movimento ecologista 

Nem todo o percurso da história da humanidade teve preocupações ecológicas. Como tal, de 

seguida irei apresentar os antecedentes do movimento ecologista “puro” e as razões do seu 

surgimento. Posteriormente irei debruçar-me acerca do desenvolvimento do movimento ecologista, 

desde os primeiros autores (que demonstraram uma consciência ambiental), ao movimento 

ecologista per se: a criação das primeiras organizações em torno do ambiente e o “esverdeamento” 

da opinião pública e dos partidos políticos.   

 

2.5.1 Antecedentes 

De forma designativa e antes de uma exposição mais reflectida, fará sentido recordar, na 

cronologia mundial, os passos que evidenciam preocupações com o quadro ambiental de pertença10. 

A extensão e a popularização dos movimentos ecologistas estão intimamente ligadas a 

determinadas etapas da história do ser humano com o meio ambiente (Cruz 1985). 

As relações que as sociedades pré-industriais têm com o ambiente não alteram o equilíbrio 

entre ecossistemas, ou pelo menos só o afectam de forma limitada e localizada. O contacto do ser 

humano com a natureza leva-o a respeitar as leis desta última, mudando periodicamente de habitat 

quando existia escassez de recursos ou os solos se encontravam desgastados (Cruz 1985). 

Mais tarde tornou-se possível acumular excedentes permitindo aumentar a população e dividir 

desigualmente o produto da actividade económica, ao mesmo tempo que os danos do meio ambiente 

aumentavam. Ao desenvolver-se este processo nas sociedades divididas em classes, a ciência e a 

                                                 
9 Também intitulada a Cimeira da Esperança (Hopenhagen). 
10 Para uma análise pormenorizada acerca dos acontecimentos que antecederam o movimento ecologista consultar o Quadro 

1 e 2 (Anexo I). 
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tecnologia eram utilizadas para satisfazer apenas os interesses apenas dos grupos dominantes (Cruz 

1985).  

A crescente divisão social do trabalho levou a um afastamento da vida humana dos 

condicionantes naturais. O domínio de algumas sociedades a partir do século XV levara à 

predominância de uma visão etnocêntrica11 e antropocêntrica12 do ponto de vista ideológico (Cruz 

1985). 

Os efeitos nocivos do industrialismo foram vivenciados por certas camadas da população há 

mais de dois séculos. Segundo Enzensberger (1974:23), as condições ambientais nas fábricas e nas 

minas inglesas, eram um atentado à vida humana: (...) o ruído que reinava era infernal, o ar que 

respiravam aqueles operários estava impregnado de gases venenosos e explosivos, assim como de 

partículas indutoras de cancro e portadoras de bactérias, o cheiro era indescritível; no processo de 

trabalho lidava-se com venenos de todo o tipo, as condições de segurança não estavam previstas ou 

eram ignoradas, era notória a chacina da população nos bairros proletários. A situação das águas 

potáveis e residuais era desoladora; tão pouco estava organizada a eliminação dos resíduos ou 

sequer prevista. 

Esta situação não provocou reacções imediatas enquanto a industrialização pôde trazer lucro 

às camadas dominantes do capitalismo visto que, só afectava directamente as camadas mais pobres 

da população. Ainda mais estando essa degradação do meio ambiente localizada em regiões 

isoladas, não afectando (pelo menos a curto-prazo), a grande massa do planeta. Não era ainda 

visível a probabilidade de uma grave degradação ambiental fruto da actividade industrial (Cruz 1985). 

Foi necessário que a classe média das sociedades contemporâneas fossem afectadas e que 

a indústria sofresse as consequências – excesso de poluição, escassez de matérias-primas, por 

exemplo – para que o problema ganhasse importância e começasse a preocupar todas as camadas 

da população. 

Contudo, para Cruz (1985:26) torna-se claro que o discurso ecológico aclassista não faz 

senão encobrir os responsáveis do sistema, procurando diluir a responsabilidade por todos, sem 

diferenças, atitude esta muito em voga em certos Movimentos Ambientalistas norte-americanos e do 

âmbito anglo-saxão em geral, que propõem uma visão catastrófica da evolução do mundo, 

separando-a do modelo político-económico que a provoca.  

Cruz (op. cit.:26), ao contrário de Enzensberger não associa directamente a intervenção dos 

trabalhadores afectados pelo processo na luta ecologista à orientação pequeno-burguesa do 

movimento. O primeiro, defende que a união dos movimentos sindical (o surgimento dos partidos 

operários e sindicatos) e ecologista, (como se verificou na Austrália e noutros países), se revelou (...) 

particularmente fecunda e poderia ser uma via eficaz de impor alternativas. 

                                                 
11 Conceito utilizado na antropologia (século XIX) que parte de um conceito civilizacional “superior”, ignorando as diferenças 

em relação aos povos tidos como “inferiores”.   
12 Visão que defende o ser humano como o centro do Universo, tendo este total domínio sobre a natureza. A visão 

etnocêntrica e a visão antropocêntrica contrariam a visão ecocêntrica que defende que o ser humano se insere na natureza 

como qualquer outro ser vivo. Esta última visão é advogada largamente pelos defensores do meio ambiente (ecologistas). 

Tema analisado em pormenor capítulo 2.4, p.13-16. 
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A ecologia passa a ocupar-se das condições da actividade económica e dos limites que esta 

deve respeitar. É a partir daí que a ecologia começa a servir de base para movimentos que se 

debruçam sobre o modelo sócio-económico e sobre as condições de vida e não apenas sobre a 

extinção de certas espécies, destruição de habitats ou a poluição localizada em pequenas regiões 

(Cruz 1985). 

A partir da revolução industrial o ser humano passou (...) a uma economia baseada em 

recursos não renováveis, particularmente favorável à degradação do meio ambiente, e que segue a 

par de uma crescente centralização e radicalização das desigualdades e injustiças, assim como de 

um processo de subordinação de todo o planeta aos interesses das classes dominantes dos países 

dominantes (Cruz 1985:29-30).  

Os principais problemas ecológicos causados por este sistema que levaram à origem do 

movimento ecologista podem, segundo Cruz (1985), agrupar-se em três grandes blocos, 

nomeadamente: 

1. Surto demográfico e desigual distribuição de riqueza – Este problema surge do debate 

entre Neomalthusianos (precursores das ideias de Malthus) e aqueles que se lhes opõem13.  

A realidade mostrou-nos que enquanto 29% da população mundial (o mundo industrializado) 

utiliza 80% dos seus recursos, a outra parte vive abaixo do limiar da pobreza, numa situação 

de fome crónica (cerca de 400 milhões de pessoas) segundo dados da FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (Thomashow 1998). 

É fundamental lutar simultaneamente por uma melhor distribuição do consumo e por um 

crescimento que implique uma redução do consumo supérfluo e uma política de controlo 

demográfico dos países industrializados. Adicionalmente há que delinear uma política que 

possa favorecer o aumento do consumo médio de bens essenciais e uma política 

demográfica adequada à situação de cada zona de cada país desenvolvido. Isto leva-nos a 

um novo problema: a distribuição da população e os inconvenientes da sua concentração em 

determinadas zonas (Cruz 1985:33). A concentração da população em grandes cidades 

concentra também os problemas de poluição, habitação, trânsito, que em conjunto favorecem 

o esbanjamento e o agravamento dos problemas enumerados. 

2. Penúria e degradação dos recursos – O sistema industrial irá necessitar cada vez mais 

da utilização de matérias-primas e de energia podendo-se enfrentar o esgotamento de certos 

                                                 
13 Os opositores das ideias neomalthusianas acreditam que não é necessário limitar o crescimento da população visto que o 

incremento é assumido pelo progresso científico-técnico, e os índices de crescimento tendem a baixar por si. Mas esta teoria é 

difícil de sustentar visto que, mesmo admitindo uma diminuição substancial desses índices, num período de sessenta/setenta 

anos a população terá atingido os 10 000 milhões e os recursos alimentares não poderiam abastecer toda a humanidade. Os 

Estados Unidos da América consomem uma parte excessiva da energia e dos recursos escandalosamente desproporcional 

com a sua percentagem da população mundial; (...) as empresas transnacionais, muitas das quais estão sediadas nos Estados 

Unidos, são responsáveis pelo grau extraordinário da poluição ambiental; (...) o crescimento económico, (...) tem causado a 

devastação ecológica; (...) os diversos projectos de desenvolvimento desarreigaram as culturas indígenas e assim por diante 

(Thomashow 1998: 229). Voltaremos a falar de Malthus e das crises de carácter ambiental previstas até 2020 p.26. 
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recursos (por exemplo recursos minerais, combustíveis fósseis como o carvão, petróleo ou 

gás natural)14. 

Além destas matérias, a extensão do sistema industrial causa a extinção de espécies, 

destruição de ecossistemas que são recursos não renováveis. 

Falando em termos de energia renovável, mesmo estas (por exemplo a água, o ar), são 

gravemente afectadas por este sistema económico dominante. A crescente poluição de 

ambos, (...) os diversos obstáculos opostos à sua reciclagem (...) ameaçam transformá-los 

em recursos cada vez mais escassos (...) (op. cit.: 39).  

Também a utilização massiva dos solos, juntamente com a utilização de adubos químicos fez-

nos encarar outro problema ambiental: a escassez crescente de solos aptos para gerar 

alimentos. 

3. Poluição crescente – Enumerando algumas formas de poluição: 

Por exemplo a poluição do solo, como acabámos de referir, na tentativa de acelerar a 

produção agrícola através de fertilizantes, é uma das principais causas de poluição 

contaminando também toda a cadeia de produtos alimentares. Por sua vez, a poluição da 

água, ameaça graus de degradação irreversíveis em certos locais do planeta devido aos 

excessos de poluentes vertidos pelas indústrias e pelas grandes concentrações urbanas. A 

poluição do ar não afecta apenas as concentrações urbanas e industriais. Isto porque a 

atmosfera já ressente as consequências da poluição com as alterações climáticas, destruição 

da camada de ozono, entre outras consequências (Cruz 1985). 

 Em consequência da acção combinada destes três problemas pode explicar-se a destruição 

massiva do meio ambiente e a rápida degradação da qualidade de vida. 

 

2.5.2 Surgimento do pensamento ecológico 

A própria dinâmica das sociedades desenvolvidas, com o acumular de problemas enunciados 

anteriormente leva à confluência da preocupação pelo meio ambiente. 

No Reino Unido, o pensamento ecocêntrico e holístico tendia a confundir o ambiente natural 

com aquele construído pelo ser humano. Nos EUA criara-se uma linha divisória entre a sociedade 

americana e os povos indígenas americanos. Os índios americanos (que viviam em harmonia e 

equilíbrio com o meio ambiente) eram vistos como selvagens que não se tinham apercebido dos 

benefícios que a terra e os recursos naturais podiam trazer (Smith 1998). A propriedade aparece aqui 

ligada ao valor atribuído à forma como servia as necessidades e os objectivos dos colonos. Segundo 

os colonos, os índios não possuíam os direitos da propriedade que ocupavam. 

O desafio colocado por escritores tais como Thoreau e Muir era direccionado para os valores 

fundamentais da própria sociedade. Os documentos naturalistas de Thoreau, (Thoureau in Smith 

1998:25), forneceram uma forma de transformação da apreciação humana da natureza numa forte 

                                                 
14 Os recursos estão desigualmente distribuídos pelo planeta, como tal, a distribuição do consumo é novamente o cerne desta 

problemática. Existem duas soluções: ou se estabiliza o consumo nos países desenvolvidos e se bloqueia a industrialização 

dos restantes, o que é injusto além de pouco provável, ou o consumo multiplicará de uma forma exorbitante nos próximos anos 

levando ao esgotamento de certos recursos muito antes do previsto.    
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mensagem política, que tem caracterizado o pensamento ecológico até hoje. O autor reafirmou a 

necessidade de os seres humanos viverem em harmonia com a natureza, uma visão claramente 

oposta à visão “imperialista” humana sobre a natureza. 

Na mesma linha, também Muir se debruçou sobre estes mesmos temas, centralizou um 

pouco mais o seu pensamento com o intuito de deixar uma parte da vida selvagem fora das 

tendências exploradoras e de vandalização dos seres humanos. Na obra Our National Parks (1901), 

Muir defendia que a vida selvagem apenas ficaria assegurada através da criação de parques 

naturais, mediante acção do Estado. O autor viu-se enclausurado no meio de um debate entre os 

defensores da gestão de recursos naturais para uso humano e não para a preservação dos 

ecossistemas (Muir in Smith 1998). 

Pinchot (Pinchot in Smith 1998), todavia, terá sido o impulsionador do movimento 

conservacionista mais importante. Este movimento tenta moderar as pressões na perspectiva 

exploradora inerente aos incentivos que impulsionam as acções nos mercados económicos. Desde 

então, a diferença entre a preservação e conservação ajudou a moldar os debates e as decisões em 

relação ao ambiente ecológico. 

Leopold em A Sand Country Almanac (1949) [(Leopold in Smith 1998)], afirmou que a 

mecanização da sociedade transformou as formas de valorização e de compreensão da terra e do 

ecossistema. Esta reavaliação dos valores em relação à natureza de Leopold, deu frutos nos finais de 

anos 60, início de 70, confirmando os impactes humanos sobre o ambiente. Eram já impactes reais 

pois tornaram-se mais imediatos e visíveis. 

O despertar dessa consciencialização ecológica pode traçar-se através da sucessão de 

trabalhos sobre os impactes provocados pelos seres humanos no meio ambiente. Por exemplo, o já 

mencionado trabalho de Rachel Carson, Silent Spring (1962) [(Carson in Smith 1998)]15, provou que 

os ecossistemas eram muito mais frágeis do que se imaginara e que as actividades humanas podem 

ter consequências graves e imprevistas.  

 Outras obras de referência deste período são The Limits to Growth (Meadows, Meadows, 

Randers, Behrens III 1972) e A Blueprint for Survival [1972 (Goldsmith16, Allen, Allaby, Davoll, 

Laurence in Smith 1998)]. O relatório de The Limits to Growth, elaborado pelo Clube de Roma 

demonstrou que as actividades económicas humanas estavam a exceder a capacidade de carga da 

Terra e que a continuação destas actividades tornar-se-ia insustentável a longo prazo. O relatório A 

Blueprint for Survival surge na publicação britânica de ambiente The Ecologist evidenciando a 

necessidade de se reavaliar os valores culturais de ordem social. A obra defende que os valores 

culturais em questão terão de ser alterados para se resolver os problemas ecológicos criados pelas 

                                                 
15 Esta obra mostra como os pesticidas compostos por DDT utilizados na produção agrícola são maléficos para as aves e os 

animais (incluindo o ser humano) que ocupam uma posição na cadeia alimentar. O título resulta das conclusões a que o estudo 

levou, as zonas em que esses pesticidas foram utilizados originaram o desaparecimento das aves. A obra de Rachel Carson é 

analisada pormenorizadamente p.10-11. 
16 Goldsmith foi responsável por uma visão ecológica do mundo particular. Fundador da revista científica The Ecologist, o autor 

defendia o regresso da educação aos níveis da família e comunidade para a continuação da sociedade ecológica, colocando 

de parte essa função social básica ao Estado (Goldsmith 1995).  
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sociedades industriais.  Por exemplo, teria de existir uma reflexão sobre a divisão do trabalho na 

ordem social. Pode dizer-se que o pensamento ecológico trata de transformação. 

Estes dois estudos foram fundamentais conseguindo realçar a forma como a política 

convencional seja ela de esquerda, ou de direita, se baseava no materialismo, no crescimento 

económico em benefício próprio e na visão instrumental das coisas naturais (Smith 1998). Estes 

estudos criaram ainda um ambiente propício ao aparecimento de uma “ecologia profunda”. 

 

2.5.3 Desenvolvimento do movimento ecologista 

As primeiras reacções à problemática ecológica surgem de problemas pontuais que levam 

diversos grupos lesados a lutar perante atentados flagrantes às suas condições de vida (Cruz 

1985:58). Neste grupo pode incluir-se moradores que lutam contra lamentáveis condições de 

habitação ou contra a poluição nos seus bairros, camponeses que pretendem evitar danos das 

indústrias mais próximas, barragens e centrais térmicas ou nucleares ou habitantes de zonas 

costeiras afectadas por marés negras17. 

As primeiras acções que traduzem uma preocupação ambiental surgem nos finais do século 

XIX nos Estados Unidos, mas somente cem anos mais tarde elas iriam conhecer uma ampla 

divulgação pública, com os movimentos ambientalistas18. 

Os movimentos ambientalistas começaram associados aos grupos conservacionistas que, no 

século XX, promoveram a criação das primeiras áreas protegidas nos EUA e mais tarde na Europa 

(Lima et al. 2004:10)19.  

Apesar de tudo, estes movimentos não tinham as características dos grupos ambientalistas 

de hoje em dia. Eram movimentos ligados às elites intelectuais que se preocupavam com o 

crescimento da civilização e queriam preservar a natureza selvagem (Lima et al. 2004:11). Os 

verdadeiros movimentos ambientalistas tiveram o impulso da academia e dos cientistas. Era um 

grupo de biólogos, agrónomos e também geógrafos que além de se empenharem na constituição de 

sociedades protectoras da natureza, levavam a cabo acções de sensibilização que hoje poderiam ser 

consideradas reformistas (Cruz 1985). 

 Posteriormente este impulso foi dado por grupos de interesses e organizações não 

governamentais e mais tarde pelos meios de comunicação social, que fazem a divulgação junto do 

grande público (Smith 1998). 

A partir dos anos 60, cientistas e ambientalistas alertaram para as evidências crescentes da 

relação dos problemas ambientais com a actividade humana. As 

                                                 
17 Em 1870 houve uma proposta da Manchester Corporation para a construção de uma barragem no distrito de Lake (Reino 

Unido). Foi nessa altura que surgiu o primeiro grupo de pressão activo que teve apoio de um público mais vasto. Apesar dos 

desejos dos industriais terem vencido esta situação levou à criação da Sociedade de Defesa do Distrito de Lake com o 

objectivo de contra-atacar a ameaça de mais reservatórios e de ligações ferroviárias (Smith 1998). 
18 Para um conhecimento mais aprofundado acerca dos acontecimentos mais marcantes do movimento ecologista a nível 

internacional consulte o Quadro 3 (Anexo I).   
19

 A este propósito e a título de curiosidade, importa referir que o primeiro Parque Nacional não é, como refere a literatura 

Anglo-Saxónica, YellowStone, mas sim a Reserva das Berlengas (Vicente, Comunicação Pessoal).  
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evidências científicas vieram mostrar, que os problemas ambientais constituem ameaças globais, 

dada a amplitude de causas e consequências de fenómenos como o aquecimento global e, 

sobretudo, da particularidade cumulativa dos seus efeitos. Essas evidências vieram na sequência dos 

desastres ecológicos ocorridos nos EUA, nomeadamente, as experiências atómicas e as suas 

consequências nos anos 40, a sobreutilização dos pesticidas e as suas consequências na cadeia 

alimentar nos anos 50 (Lima et al. 2004:11). 

Todos estes factos fizeram com que o ser humano reflectisse sobre a gravidade dos efeitos 

que a sua actividade pode tomar, uma vez que, dada a envergadura de fenómenos como a poluição, 

escassez de recursos e as suas consequências sobre a ecoesfera podem tornar-se irremediáveis 

nalgumas situações chegando a pôr a própria vida em risco. 

A abordagem científica da dependência entre o ser humano e o ambiente chega também às 

ciências sociais. Sociólogos, urbanistas e economistas começaram também a desenvolver uma 

preocupação com o crescente caos urbano e a deterioração das relações sociais favorecendo o 

surgimento de movimentos citadinos que apontavam alternativas de organização espacial e social 

(Cruz 1985). 

 A par deste movimento em diversas ciências, assiste-se, por um lado, à constituição de 

grupos dedicados à resolução de problemas ambientais concretos e, por outro, à criação de agências 

governamentais responsáveis pela sua resolução (Lima et al. 2004:12). Pode mesmo dizer-se que os 

estudos, propostas e elaborações teóricas dos investigadores dos mais variados sectores “ao serviço 

do sistema, não evitará que outro sector passe a militar activamente no Ecologismo, pondo os seus 

conhecimentos ao seu serviço e que, inclusive os estudos conservadores e menos politizados 

possam, uma vez demarcados, servir para o desenvolvimento do próprio movimento (Cruz 1985:60). 

Desde então, assistiu-se a uma consciencialização generalizada da responsabilidade moral 

na construção da mudança ambiental, ao mesmo tempo que se gerou um estímulo para a acção 

política. Pode mesmo dizer-se que, é nesta altura que a questão ambiental ganha força, passando a 

ser incorporada pelas agendas de governo, movimentos sociais, sectores empresariais e intelectuais.  

A ideologia ecologista enquanto movimento social e político surge entre 1960-70. Na senda 

da grande explosão de Maio de 68, grande número de militantes políticos e sindicais, desiludidos com 

a prática das suas organizações, orientaram-se para os diversos movimentos autónomos20 que 

tinham a virtude de afrontar problemas reais (...). Progressivamente, estes grupos que se iam (...) 

abeirando do nascente ecologismo, deram-lhe uma importante base de militância, a par de uma certa 

experiência política que evitará, (...) a sua absorção pelo sistema (op. cit.:60). 

Esta ideologia visa um melhor equilíbrio entre o ser humano e o seu meio natural, assim 

como a protecção deste. Defende que a degradação ambiental não pode ser evitada dentro das 

estruturas existentes (industrialismo e capitalismo) e que é necessária uma mudança social, política e 

económica. Pode dizer-se que esta ideologia coloca em primeiro lugar em causa a relação ser 

                                                 
20 Grupos tais como os vegetarianos e macrobióticos; defensores de uma alimentação mais saudável; clubes ciclistas, 

defensores de formas de transporte não poluente; clubes de campismo e montanhismo; regionalistas de acção não-violenta; 

feministas; grupos defensores da autogestão, etc.  
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humano-natureza e só depois o crescimento e desenvolvimento (Merchant 1992). A associação entre 

o crescimento económico e os fenómenos ambientais tornou-se evidente. 

Pode dizer-se que, as acções práticas feitas ao longo da década de 70, vão desde: a 

celebração do Dia da Terra pela primeira vez em 1970 e a criação da Environmental Protection 

Agency (EPA), nos EUA; o surgimento dos Grupos Ambientalistas mais conhecidos 

internacionalmente (Greenpeace e Friends of Earth), em 1971; ao nível da União Europeia, em 1972, 

ocorre o encontro de Paris em que a discussão do ambiente passa a ser objecto ao nível comunitário; 

ainda em 1972 realiza-se em Estocolmo a I Conferência da ONU sobre o Ambiente21, desta nasceu o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente [UNEP (Lima et al. 2004:12)]. 

Nos finais da década de 70, início de 80, começam a ser criados em vários países órgãos 

governamentais nacionais especializados no ambiente como é o caso de Secretarias de Estado ou 

Ministérios do Ambiente (Lima et al. 2004).  

Como refere Steven Yearley na sua obra A Causa Verde (1992), nos finais da década de 80 a 

atenção dirigida aos problemas do ambiente era uma realidade largamente difundida, popular e que 

estava “na moda” em todo o mundo ocidental. 

Fortalece-se o aparecimento dos chamados Partidos Verdes. O australiano United Tasmanian 

Group e o neozelandês Values Party surgiram em 1972 sendo considerados os primeiros partidos 

políticos com plataforma verde. No Canadá os partidos verdes formam-se em 1983 existindo uma 

divisão entre partido e movimento político. Nos Estados Unidos, os verdes não são um partido, mas 

sim um movimento. Os grupos locais são coordenados através de comités de correspondência 

verdes. Em 1987 desenvolvem o processo de Estratégia e Política de Aproximação de Áreas Chave22 

[SPAKA (Merchant 1992)].  

Contudo, foi principalmente na Europa que os partidos verdes se multiplicaram, por exemplo, 

o Green Party no Reino Unido (em 1973), os Grünen23 na Alemanha, Les Verts24 em França (ambos 

no início dos anos 80), o Miljöpartiet de gröna25 na Suécia (em 1981) e os Verdi26 na Itália (em 1984). 

                                                 
21 O resultado final da Conferência de Estocolmo foi a Declaração de Estocolmo com os seguintes tópicos: Plano de luta contra 

a poluição e medidas para a protecção da Natureza; Grandes princípios da conservação da Natureza; Plano de Acção para o 

Ambiente; Criação do programa das Nações Unidas para o Ambiente (Almaça et al. 2008: 51).   
22 O programa verde norte-americano inclui tópicos acerca de justiça social, paz e não-violência, política, economia geral, 

água, florestas, comida e agricultura, povos indígenas, liberação animal, eco-filosofia, ecofeminismo e espiritualidade verde. 

Desde então, os verdes norte-americanos têm apoiado candidatos em eleições locais estando a começar a actuar ao nível do 

Estado. Em 1989 os activistas verdes ganharam as eleições em Gloucester, Holyoke, Cambridge Massachusetts, Ithaca New 

York e Chapel Hill North Carolina (Merchant 1992). 
23

 Os verdes alemães surgiram de um movimento de massas que utilizava a acção directa para confrontar os problemas da 

comunidade local [ex. paz, direitos das mulheres, direitos dos homossexuais, entre outros (Merchant 1992)]. 
24 Les Verts iniciaram-se como um partido ecologista e em 1992 conquistam 14 por cento dos votos (Mercahnt 1992) 
25 Conseguem acento parlamentar nas eleições de 1988 perdendo essa representação em 1991. Este partido promove uma 

agricultura orgânica auto-suficiente, a abolição do poder nuclear, o desenvolvimento de energias renováveis, descentralização, 

redução da dependência da deslocação automóvel e a manufactura de bens que satisfaçam as necessidades vitais do ser 

humano (Merchant 1992). 
26 Os verdes italianos, por sua vez, surgiram de grupos de activistas anti-nucleares, ecologistas e religiosos (Merchant 1992). 
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O ecologismo assume-se como ideologia de governo e dá-se o já referido esverdeamento transversal 

dos Partidos (Lara 2005: 638). 

Na Alemanha, mais precisamente no Estado de Bremen, em 1979 foram eleitos pela primeira 

vez quatro deputados de um partido ecologista, um acontecimento histórico para o ecologismo 

mundial (Teixeira 2003). 

Na Grã-Bretanha, um dos mais curiosos sinais deste interesse pelo ambiente foi, o teor dos 

discursos emanados por Margaret Tatcher (na altura Primeira Ministra do Governo Conservador), em 

1988. Esta dirigiu-se à Royal Society e à Conferência do Partido Conservador aliando o 

tradicionalismo Tory com a ideia da conservação da natureza. Outro sinal curioso ocorrido na Grã-

Bretanha deu-se em 1989 quando o partido verde obteve 14,5% dos votos para o parlamento 

Europeu (Yearley 1992).  

Nos outros países da Europa, a intervenção dos verdes nas disputas partidárias mostrou-se 

mais determinante. A oportunidade dos verdes acederem a uma representação parlamentar nesses 

países significa que o lobbying é aí decisivo. A curto prazo, a política internacional irá ter uma 

importância cada vez maior na acção legislativa e na uniformização das políticas dos diferentes 

estados, e não deixa de ser muito significativo o facto de os principais grupos de pressão da defesa 

do ambiente estarem já a operar ao nível internacional, reflectindo em muitos casos o carácter 

transnacional dos problemas ambientais (Yearley 1992:111). 

Segundo Merchant (1992), a plataforma política dos Verdes baseia-se em 10 pilares que se 

passam a enumerar: 

1- Ecologia; 

2- Democracia das raízes; 

3- Justiça social; 

4- Não-violência; 

5- Descentralização; 

6- Economia baseada na comunidade; 

7- Princípios pós-patriarcais; 

8- Respeito pela diversidade; 

9- Responsabilidade global; 

10- Importância do futuro. 

 

Até hoje constituíram-se partidos ecologistas por quase todos os países da Europa (Lara 

2005:638). Os demais partidos aliam partes do discurso ecologista nos seus programas e criam 

departamentos governamentais e mesmo ministérios tutelando expressamente as questões 

ambientais. Todavia a ideologia ecologista estrutura-se contra esta reacção (op. cit.:638). 

Os partidos políticos têm incorporado questões da ideologia ecologista nos seus discursos e 

têm sido levados a agir em defesa do meio ambiente, muitas vezes, devido a acções bem sucedidas 

de grupos de pressão ou em virtude da concorrência de outros partidos políticos (Yearley 1992). 

A mediatização das questões ambientais foi um passo fundamental para a divulgação dos 

ideais ambientalistas junto do público. Os Grupos Ambientalistas foram muito activos e criativos na 
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criação de acontecimentos mediáticos que davam notoriedade visual chamando à atenção para a 

questão ambiental (Lima et al. 2004:13). Alguns acidentes de poluição transmitidos com enorme 

cobertura televisiva facilitaram a adesão das massas às ideias ambientalistas. Foi o que sucedeu com 

a transmissão quase em directo da fuga de gás radioactivo ocorrida na central nuclear americana de 

Three Miles Island em Novembro de 1979 (ou posteriormente com Chernobill).  

Embora os políticos se mostrem sensíveis à opinião pública (em relação às questões 

ambientais), ainda não possuem a mesma agilidade para convencer o eleitorado como aqueles que 

aliciam o público dia após dia com estratégias de marketing e publicidade na comunicação social 

(Yearley 1992). Na verdade, a difícil delimitação do que é ou não verde acentuou-se a partir do 

momento em que os interesses comerciais se associaram a esta temática. O consumidor verde, que 

busca produtos “naturais” ou ecologicamente sãos, hoje em dia, tem ao seu dispor uma espantosa 

lista de produtos referenciados “amigos do ambiente”, “amigos da vida selvagem” ou que mantêm as 

suas propriedades “naturais”. 

Este sector foi acompanhado pelo mundo da decoração de interiores e pela indústria 

cosmética. Em geral, (...) os fabricantes tendem a apresentar cada vez mais os seus produtos como 

naturais (Yearley 1992:5). Foi a combinação das pressões comerciais com a acção dos lobbies e da 

legislação que esteve na base do que de verde existe hoje na indústria.   

Contudo, têm sido principalmente os consumidores mais ricos que têm aderido ou beneficiado 

dos produtos “verdes” 27. Resta ficar à espera que o capitalismo seja ele próprio o grande motor capaz 

de gerar e desenvolver estes padrões de oferta e de procura do que é verde (Yearley 1992). 

Apesar de parecer razoável aceitar que os grupos de protecção da vida selvagem, como a 

RSPB28, ou outras organizações de protecção do ambiente, como a Greenpeace, detenham um lugar 

central neste movimento, muitos outros grupos não deixam de ser motivo de controvérsia. Existem 

grupos que defendem o ambiente com base em interesses específicos como vimos anteriormente. 

Mas os grupos que originam controvérsia a que nos referimos são as associações desportivas como 

é o caso dos grupos de caçadores (Yearley 1992). 

Hoje fica bem ser-se “verde” e, subitamente, o ambiente conquistou um lugar privilegiado nas 

prioridades de todos, desde os políticos, industriais e professores até às agências de publicidade e 

editores (Yearley 1992). 

Pode dizer-se que se deu um enverdecimento da opinião pública, dos partidos político e ainda 

do comércio e da indústria.  

O Ecologismo é claramente uma ideologia de segunda geração em que a realidade material 

concreta determina uma acção política e, consequentemente, uma principiologia simples e uma 

doutrina simplista, enunciativa e justificativa (Lara 2005: 636). É uma ideologia contemporânea, trata-

se de um renovar ideológico.  

                                                 
27 São os clientes com melhores condições económicas quem tem a possibilidade de escolher as compras em função do 

“verde” do que do preço dos produtos (por exemplo, carros com catalisadores são os mais caros, vegetais isentos de 

tratamentos químicos também). 
28 Royal Society for the Protection of Birds. 
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Surgida em 1972, a ideologia ecologista (...) apesar de ser colocada “à esquerda” da maioria 

dos Movimentos e Partidos Ecologistas, mormente pela sua acção anti-industrial sistemática (Lara 

2005:637), deverá alcançar uma autonomia cada vez maior. 

Não se deve confundir ecologismo com ecologia, embora o primeiro se sirva da ecologia para 

actuar politicamente. Ecologismo é uma ideologia que visa intervir a nível económico, social e político 

com base nas análises e nas conclusões conseguidas pela ciência da ecologia. 

Malthus foi talvez dos primeiros autores a dar uma componente política a um fenómeno 

natural: a relação entre o movimento natural da população e o crescimento da produção alimentar 

(op. cit.:637).  

Para Lara (2005), muitas das crises que se prevêem até 2020 são de carácter ambiental:  

a) A urbanização crescente e imparável (que gera aumento de criminalidade, marginalidade, 

suicídios, doenças nervosas, poluição atmosférica e sonora, problemas de abastecimentos, 

transportes e de habitação);  

b) A exploração desenfreada dos recursos naturais (que causará extinção de espécies, entre 

outros aspectos);  

c) A alteração climática mundial devido ao “efeito de estufa” (por si só esta alteração levará à 

desertificação);  

d) A necessidade de energia eléctrica barata que leva à exploração de centrais nucleares (os 

riscos deste tipo de exploração são catastróficos) ou ainda 

e) As chuvas ácidas fruto da poluição atmosférica.   

 

Duas das tácticas levadas a cabo pelos ecologistas são, em grande medida, a politização da 

defesa do Ambiente (influência da acção internacionalista do marxismo-leninismo) e, o pacifismo 

[outra estratégia desenvolvida no combate anti-capitalista internacional pelos países e partidos 

marxistas-leninistas de acordo com Lara (2005)]. 

As principais críticas do ecologismo aos paradigmas vigentes põem a descoberto a falácia do 

crescimento ilimitado (os recursos na terra são finitos, ou seja, existem limites à expansão do 

crescimento). Esta limitação não é compatível com a própria natureza do sistema capitalista: a 

acumulação. Outra das críticas nega a ideia de que a tecnologia solucionará todos os problemas. 

Para os ecologistas as soluções trazem consigo novos problemas. Como já foi referido anteriormente, 

a crítica geral dos ecologistas também gira em torno do materialismo insaciável e consumismo 

excessivo. Criticam igualmente a hierarquização e centralização, ou seja, são contra a burocratização 

e a ideia de que maior é melhor. Por último, a crítica sustentada à racionalidade científica. Os 

ecologistas acreditam nas formas de conhecimento tradicional e desconfiam do uso instrumental da 

ciência para dominar, transformar e explorar a natureza. Desconfiam também do Estado enquanto 

aliado da indústria e do capitalismo transnacional (Lara 2005:638). 
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2.5.4 O ecologismo em Portugal 

Pode ser prematuro afirmar que já existe uma consciência verde a nível universal, mas a 

verdade é que o conceito e as preocupações ambientais têm vindo a amadurecer na cabeça dos 

cidadãos de todo o mundo chamado ocidental e Portugal não é excepção. 

Em Portugal, todos os nossos reis da I, II, III dinastias e alguns da IV, dando Cartas de 

Coutadas e, por regimentos e forais, regulamentando os cortes das matas e montados, reais e 

particulares, (...) muito contribuíram para que até hoje ainda nos chegasse conservada grande 

quantidade de espécies vegetais e animais (Teixeira 2003:21)29.  

Segundo Teixeira (2003), a manifestação da consciência ambiental portuguesa desenvolveu-

se primeiramente através de uma abordagem (naturalista e proteccionistas) conservacionista (anos 

30) em que a prioridade era a preservação de habitats naturais, evoluindo posteriormente para uma 

perspectiva mais alargada da ecologia e do ambiente no âmbito social, político e humano.  

Com o nascimento das ideias proteccionistas a partir dos anos 30 estava criado o ambiente 

propício para a génese do movimento ecologista em Portugal30. A Guerra Mundial II (1939-1945) 

desencadeou inúmeros problemas a nível dos recursos naturais em Portugal. A necessidade de 

energia obtida através da lenha, para as máquinas a vapor e de madeira para as construções deixou 

o país desarborizado levando o governo português posteriormente a adoptar medidas de arborização 

(Almaça, Pimenta, Sequeira, Catarino, Ferreira, Telles, Freitas, Vasconcelos, Melo, Paiva, Palmeirim, 

Alho, Fernandes, Cunha, Palma, Schmidt, Ramalho, Andrade, Marques 2008). 

Pode dizer-se que o movimento ecologista surgiu em Portugal no ano de 1948 com o 

aparecimento da primeira Organização Não Governamental do Ambiente (ONGA), a Liga para a 

Protecção da Natureza (LPN). Esta é a mais antiga ONGA a nível da Península Ibérica. A LPN surge 

como uma resposta da sociedade civil ao repto lançado em 1947 pelo poeta Sebastião da Gama 

contra a destruição da Mata do Solitário na Serra da Arrábida (Almaça et al. 2008)31.  

Sebastião da Gama (Gama in Almaça et al. 2008:21), dirige-se ao Engenheiro Miguel Neves: 

 

 Socorro! Socorro! Socorro!! 

 O José Júlio da Costa começou (e já vai adiantada) a destruição da metade da Mata do 

 Solitário que lhe pertence. 

 Peço-lhe que o trave imediatamente. 

Se for necessário, restaure-se a pena de morte. 

Socorro! 

 

De entre os autores portugueses, para além do contributo de Sebastião da Gama, são de 

destacar os contributos dos escritores Raul Brandão com a sua obra Os Pescadores (1923) e 

Aquilino Ribeiro em Quando os Lobos Uivam [1958 (Teixeira 2003)]. 

                                                 
29 Para um conhecimento mais aprofundado acerca dos acontecimentos mais importantes que antecederam o movimento 

ecologista em Portugal consultar o Quadro 2 (Anexo I). 
30 Consultar o Quadro 4 (Anexo I) para conhecer os acontecimentos mais marcantes do movimento ecologista em Portugal.  
31 Este movimento deu origem à criação do Parque Natural da Arrábida em 1976 (Almaça et al. 2008). 
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A década de 70 foi muito importante historicamente em Portugal devido ao 25 de Abril de 

1974 e também pelas primeiras actividades cívicas e políticas para a protecção da natureza e do 

ambiente. De entre estas podemos encontrar: a criação do Parque Nacional da Peneda-Gerês pelo 

Decreto-Lei n.º 187/71, de 8 de Maio; a Constituição da Comissão Nacional do Ambiente32 pela 

Portaria n.º 316/71, de 19 de Junho e a Publicação da Lei n.º 9/70, de 19 de Junho sobre a criação de 

Áreas Protegidas (Almaça et al. 2008). 

Apesar dos cerca de 30 anos de acções em matéria ambiental na União Europeia (UE), e se 

bem que em 1974, com o I Governo Provisório, se detectem os primeiros passos firmes na área do 

“ambiente” em Portugal, só no fim dos anos 80 se começa a delinear uma estratégia coerente neste 

domínio (Lima et al. 2004:15).  

Contudo, nos I, II, III, IV e V Governos Provisórios (1974-1975) Portugal dispunha de um 

Ministério de Equipamento Social e do Ambiente com um (Sub) Secretário de Estado do Ambiente 

(Gonçalo Ribeiro Telles)33. Durante o VI Governo Provisório (1975) são criados vários órgãos, 

nomeadamente a Comissão Nacional de Ambiente, o Serviço Nacional de Parques, Reservas e 

Património Paisagístico (mais tarde Instituto da Conservação da Natureza e actualmente Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade), o Serviço de Estudos do Ambiente e as Comissões 

Regionais de Ambiente (Teixeira 2003). Em 1976 os direitos fundamentais do ambiente são 

contemplados na Constituição da República Portuguesa no artigo n.º 66 ambiente e qualidade de 

vida) 34. 

Os anos 80 representam a institucionalização do ambiente no aparelho do Estado, a 

adaptação da legislação ambiental existente ao direito comunitário, a elaboração dos primeiros 

programas de despoluição e saneamento básico, a recusa da opção nuclear e a criação da legislação 

básica de conservação da natureza e ordenamento do território.                                             

 Da década de 80 destaca-se a integração da rebaptizada Secretaria de Estado do Ambiente e 

Recursos Naturais (SEARN) no Ministério do Plano e Administração do Território. A SEARN 

aumentou o orçamento disponível para a área ambiental, passando a tutelar a gestão dos recursos 

hídricos e a gerir as áreas protegidas. Segundo Pimenta (Almaça et al. 2008), as preocupações do 

Estado Português para com o ambiente atingiram o seu auge com a aprovação da Lei de Bases do 

ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril). 

Em paralelo a este esforço de institucionalização dos órgãos responsáveis pelas questões 

ambientais assiste-se, no caso português, nos anos 80 à criação das associações ambientalistas 

como a Geota e a Quercus, em actividade desde 1981 e 1985, respectivamente (Lima et al. 2004) e 

que se vem assim juntar à já existente LPN. 

                                                 
32 A Comissão Nacional do Ambiente (CNA) tinha por objectivo (...) estimular e coordenar, de acordo com as directivas do 

Governo, as actividades do país relacionadas com a preservação e a melhoria do meio natural, a conservação da Natureza e a 

protecção e valorização dos recursos naturais (Almaça et al. 2008:50). 
33 Ribeiro Telles, arquitecto e posteriormente Secretário de Estado do ambiente, é considerado pioneiro do lançamento das 

bases da política de ambiente em Portugal devido à introdução do conceito de ordenamento do território na política ambiental 

Portuguesa (Almaça et al. 2008). 
34 Constituição da República Portuguesa, artigo n.º 66, versão inicial: Todos os cidadãos têm direito a um ambiente de vida 

humana, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever indeclinável de o defender (op. cit.:54).  
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As associações são as entidades que mais contribuem para alertar a opinião pública para as 

questões ambientais. Estas também pressionam os governantes para políticas ambientais mais 

coerentes. Segundo Pimenta (Almaça et al. 2008:77), são (...) as entidades em que os cidadãos mais 

confiam em matéria de Ambiente, muito à frente da comunidade científica, da comunicação social, 

das instituições oficiais e das empresas.  

No ano de 1987 a lei portuguesa reconhece o valor destas associações designando-as 

“oficialmente” Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e atribuindo-lhes direitos e 

deveres como parceiras sociais e participantes em processos de decisão na defesa do ambiente (op. 

cit.:78). 

Porém, cinco das maiores organizações de defesa do ambiente portuguesas, no seu 

conjunto, contam com apenas 16 mil associados. Nota-se uma desproporção enorme: 2 filiados por 

cada 1000 habitantes em Portugal contra 70 a 80 por cada 1000 habitantes na Alemanha e 190/1000 

na Holanda. Isto permite que, nestes países as ONGA tenham uma base mais consistente. Permite 

também que exista um partido como o dos verdes (Alemanha) que funciona com regras diferentes às 

dos outros partidos [por exemplo defendem uma paridade total para homens e mulheres (Moura et al. 

1999)]. 

É após a adesão ao espaço comunitário (então designado como Comunidade Económica 

Europeia – CEE) em 1986, que se definem as linhas programáticas de actuação ambiental nacional, 

consolidadas ao longo da década de 90. Portugal adoptou no seu direito interno as directivas e 

regulamentos já ratificadas pelos outros Estados pertencentes à antiga CEE. 

A década de 90 caracteriza-se pela componente internacional de desafios ambientais. A 

Cimeira do Rio de 1992 (onde são assinadas as Convenções da Diversidade Biológica e das 

Alterações Climáticas) e o Protocolo de Quioto (1997) são exemplo desse facto. Os anos 90 

revelaram também activismo ambiental português. A Quercus, a LPN e o GEOTA travaram lutas com 

alguma visibilidade social35 passando a influenciar a agenda política. Também se desenvolveram 

esforços na educação e sensibilização ambiental. Argumentos mais do que suficientes para que o 

ambiente se tornasse respeitável, assumindo um lugar na opinião pública, no discurso político, no 

marketing empresarial36 e nas práticas das organizações (Almaça et al. 2008). 

Segundo Joanaz de Melo (Almaça et al. 2008:101), a nova credibilidade pública das ONGA 

assenta em dois aspectos: a fundamentação científica das posições (...); e a constatação pelos 

jornalistas de que os Ambientalistas são muito mais dignos de crédito que os governantes, e são um 

contra-poder muito mais eficaz e coerente que as oposições partidárias. 

As questões ambientais desde o início século traduzem novas preocupações em que se 

realçam áreas como a energia, as alterações climáticas e a extinção de espécies e da biodiversidade. 

 O ano de 2000 é o ano de implementação da Rede Natura 2000. Dá-se cumprimento à 

                                                 
35 As lutas travaram-se em torno da nova travessia sobre o Tejo, o empreendimento do Alqueva, o tratamento de resíduos 

industriais e urbanos, as barragens de Odelouca e Foz Côa e a auto-estrada do Sul (Almaça et al. 2008). 
36 As empresas começam a adoptar sistemas de gestão ambiental e a certificá-los segundo as normas europeias ou 

internacionais. Torna-se mais frequente o aparecimento de rótulos ecológicos, produtos verdes e campanhas de marketing que 

mostram o esforço das empresas em melhorar o seu desempenho ambiental (Almaça et al. 2008). 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 30 

Directiva de Aves e Habitats e assiste-se a uma reorganização das áreas protegidas em Portugal. Em 

2001 é aprovada a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e embora a 

política ambiental pareça ter estagnado em 2002 é neste ano que surge a primeira versão da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Neste ano é criada a linha SOS-Ambiente 

suportada pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR com o intuito de 

receber queixas e denúncias dos cidadãos. No ano de 2003 o Governo apresenta um novo plano 

para tentar resolver o problema dos resíduos industriais perigosos que prevê a construção de Centros 

Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (Almaça et al. 2008). 

Em relação às alterações climáticas, Portugal continua a distanciar-se dos objectivos 

estipulados no âmbito do Protocolo de Quioto que entrou em vigor a 15 de Fevereiro de 2005. No ano 

de 2007 é aprovado o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, ano em o 

Governo delibera que os Planos Municipais deixam de estar submetidos à ratificação do Conselho de 

Ministros, uma medida que facilita os contratos de ajuste directo favorecendo a especulação 

imobiliária e permitindo às autarquias a alteração de instrumentos nacionais como a REN (Reserva 

Ecológica Nacional) e a RAN [Reserva Agrícola Nacional (Almaça et al. 2008)]. 

Freitas (Almaça et al. 2008), refere que na primeira década do século XXI existe uma 

intensificação dos compromissos internacionais no sentido da conservação da biodiversidade e 

Portugal adere a todos os acordos políticos importantes. Contudo, estes acordos requerem metas e 

prazos apertados para o seu cumprimento e Portugal não tinha no momento recursos económicos 

suficientes para responder atempadamente a estas questões. Este facto justifica-se pelo abandono 

da conservação como área política prioritária privilegiando projectos que se explicam pela crise 

financeira do país. O estado de “abandono” a que chegou a estar vetado o ICNB demonstra bem 

quais as prioridades dos governantes. Sequeira (Almaça et al. 2008), no entanto prefere realçar a 

importância entre as práticas agrícolas e a conservação da natureza e da biodiversidade visível pela 

proliferação de medidas, regulamentos, directivas e programas de fomento e apoio, desenvolvidos 

nos últimos anos. Assim, o desenvolvimento rural, através das medidas agro-ambientais, passou a 

ser uma forma de obter alimentos seguros e de qualidade (biológicos) permitindo também o equilíbrio 

ecológico, qualidade de vida, enriquecimento cultural e a diversificação da economia rural através do 

agro e ecoturismo37. 

Acerca dos partidos políticos portugueses pode dizer-se que apenas a partir dos anos 80 

“esverdearam” o seu discurso. O Partido Popular Monárquico (PPM) fora o primeiro a debruçar-se 

sobre questões ambientais seguindo-lhe o Partido Ecologista Os Verdes (PEV), o Movimento 

Democrático Português (MDP) e por último o Movimento Partido da Terra [MPT (Almaça et al. 2008)].  

                                                 
37

 Um exemplo da importância das práticas agrícolas e a conservação é dado pela LPN e o seu Programa Castro Verde 

Sustentável. Este programa tem por objectivo implementar medidas agrícolas compatíveis com o ambiente. Desde 2000 tem 

promovido acções que mostram como é possível desenvolver uma actividade agrícola salvaguardando os recursos naturais e 

promovendo a recuperação de biodiversidade, aumentando em simultâneo os rendimentos dos agricultores. Em parceria com 

Associação de Agricultores do Campo Branco e a Câmara Municipal de Castro Verde, foi possível aumentar significativamente 

os efectivos de espécies em vias de extinção como a Abetarda, Peneireiro-das-torres e o Sisão (Almaça et al. 2008).  
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O PEV surge em 1982 com a denominação Movimento Ecologista Português – Partido Os 

Verdes. Trata-se de um partido da ala esquerda ecologista que possui uma intervenção e 

conhecimentos aprofundados na área do ambiente e da ecologia (http://www.osverdes.pt)38.  

O surgimento do PEV está associado à vontade de um grupo de cidadãos em promover uma 

intervenção ecologista mais activa na sociedade portuguesa. Preocupados com os desafios 

ecológicos que se avizinhavam mostraram-se empenhados em alertar a opinião pública. Para tal 

dinamizaram os chamados colectivos regionais (que têm aumentado desde então) e promoveram 

iniciativas que abrangem áreas muito variadas: discussões de problemas ambientais através de 

perguntas ao governo; interpelações ou requerimentos; audições públicas; votos de protesto; debates 

de urgência; estratégias políticas que garantam a expressão de uma voz ecologista na Assembleia da 

República e no poder local; propostas concretas para um desenvolvimento sustentável em Portugal 

(http://www.osverdes.pt)39. 

Actualmente, o PEV encontra-se representado na Assembleia da República com um Grupo 

Parlamentar de dois deputados (José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia)40, no poder local com cerca 

de cinquenta eleitos (vereadores, membros de assembleias municipais e freguesias), na Comissão 

Nacional de Eleições e no Conselho Nacional de Educação (http://www.osverdes.pt)41.  

O partido possui entre 5300-6000 militantes e integra desde 1987 a Comissão Coordenadora 

dos Verdes Europeus. Em 1993 foi fundador da Federação dos Partidos Verdes Europeus. Foi 

também, membro fundador da Federação de Jovens Ecologistas Europeus (Ecolojovem) e integra a 

Rede de Jovens Ecologistas do Mediterrâneo (http://www.osverdes.pt)42.   

Ferreira (Almaça et al. 2008:77) afirma que, o PEV, viria a eleger regularmente deputados ao 

Parlamento através de coligações eleitorais dominadas pelo PCP. No meio Ecologista, o 

aparecimento inesperado do PEV e a sua dependência do PCP foram acolhidos com desconfiança43, 

nunca estabelecendo uma colaboração regular entre o partido e o movimento associativo.  

Apesar de tudo – afirma Nunes Correia – o discurso ambiental foi razoavelmente assimilado 

pelos partidos políticos convencionais apesar de, nalguns, ter daí resultado mais conversa do que 

acção (Moura et al.1999:81). 

Por sua vez Ribeiro Telles integrou o Partido Português Monárquico com a pretensão de o 

tornar um partido ecologista. Tal pretensão mostrou-se irreal. Mudou então de orientação, passando a 

colaborar directamente com o Estado, na administração central. Foi na qualidade de deputado 

independente que este, juntamente com Augusto Ferreira do Amaral, apresentou um Projecto de Lei 

de Bases do Ambiente, aprovado na generalidade. Em 1993 Telles associou-se também à criação do 

                                                 
38

 Consultado em Janeiro de 2011. 
39 Consultado em Janeiro de 2011. 
40 Eleitos pelos Círculos de Lisboa e Setúbal respectivamente.  
41 Consultado em Janeiro de 2011. 
42 Consultado em Janeiro de 2011. 
43 Segundo Pimenta (Almaça et al. 2008), a desconfiança parte dos partidos políticos convencionais e deve-se ao facto do 

PEV surgir ligado a ex-activistas de extrema-esquerda convertidos ao ecologismo.  
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Partido da Terra mas, uma pequena formação partidária dificilmente funciona. As campanhas 

eleitorais, televisões e as burocracias requerem financiamento (Moura et al. 1999). 

No caso português, todos os caminhos foram tentados. (...) O caminho do partido autónomo. 

O caminho da ONG. (...) De longe, o mais eficaz tem sido o da independência no quadro das ONG: o 

mais estável, o que revela maior capacidade de se fazer ouvir, nomeadamente pelas estruturas do 

poder central e do poder autárquico (Moura et al 1999:88-89). 

Desta forma, a intervenção ambientalista portuguesa é levada a cabo por vários agentes de 

estatutos diversos cujas iniciativas não se excluem. Tratam-se de pessoas ligadas aos partidos (o 

mesmo do próprio PEV) e com influência. São lobbies, tanto no campo científico como no campo dos 

media. E são, necessariamente, as ONG (op. cit.:90). 

É visível, de entre todos os agentes, que os lobbies mais activos, com mais reflexo na 

comunicação social são também as ONG. Ferreira justifica este facto com a sua vantagem de 

estabilidade e continuidade. Nem se sujeitam à aleatoriedade própria dos media, onde interesses 

comerciais e interesses políticos se cruzam (...), nem se sujeitam aos condicionalismos impostos por 

quatro anos de agenda eleitoral (op. cit.:91). Uma ONG pode determinar uma agenda a médio e 

longo prazo. Realiza uma verdadeira actuação política pela via da comunicação social e via lobby 

junto dos decisores, da opinião pública, do Governo, dos partidos políticos. Contudo, muitas das 

vezes não resolve o problema não se conseguindo fazer valer nas altas instâncias. Acontece também 

atenderem aos seus argumentos quando já é tarde demais. Tal sucedeu aquando da construção da 

segunda travessia sobre o Tejo44. Quanto à suposta não sujeição a interesses políticos, nenhuma 

organização é totalmente isenta de influências de agenda, de timmings e interesses políticos. 

As ONG podem pronunciar-se acerca de impactes ambientais, avaliar um PDM45, comentar 

um Projecto-lei, denunciar incumprimentos de disposições legais e relembrar aos partidos políticos as 

suas promessas eleitorais em torno do ambiente. 

Pode dizer-se que nas últimas duas décadas, Portugal tem assistido a um lento despertar 

para as causas ambientais. Mais que uma moda passageira, a ecologia firmou raízes na sociedade. 

                                                 
44 Palmeirim (Almaça et al. 2008) recorda que a LPN, numa campanha conjunta do o Geota, a Quercus e outras ONGA, se 

debateu durante anos contra a actual localização da Ponte Vasco da Gama. As razões principais foram o desrespeito da 

legislação ambiental (a localização da ponte veio a afectar a Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo violando a 

Directiva Aves e Habitats) e não resolveu na totalidade os problemas de tráfego da Ponte 25 de Abril criando uma nova 

intensificação urbana na margem sul. Apresentaram como alternativa a construção de uma ponte rodo-ferróviária que ligaria o 

Barreiro a Chelas apostando na requalificação destas zonas e diminuindo o impacto ambiental da referida ZPE. Contudo, o 

Ministério das Obras Públicas optou pela ponte rodoviária a partir de Alcochete. As ONGA (e o PEV) denunciaram 

publicamente que esta decisão dava à Lusoponte o monopólio da construção de pontes sobre o Tejo. Anos depois, o antigo 

Ministro das Obras Públicas Ferreira do Amaral torna-se presidente do Conselho de Administração da Lusoponte... Na 

verdade, nem os grandes partidos políticos se mobilizaram contra a decisão do antigo ministro. Ao que parece estavam a 

receber financiamentos dos promotores da obra para as suas campanhas eleitorais... 

As ONGA elaboraram pareceres, enviaram uma queixa para a Comissão Europeia, colocaram uma acção em tribunal. Sem 

frutos, resolveram iniciar uma campanha internacional procurando ajuda junto do Parlamento Europeu e das ONG 

internacionais que exerceram pressão sobre a CE (principal financiadora do Projecto). Em Portugal conseguiram o apoio do 

Presidente da República Mário Soares e do líder da oposição António Guterres (PS). Entretanto as obras tinham começado e a 

construção da Ponte tornara-se inevitável. 
45 Plano Director Municipal. 
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Existe uma maior consciencialização das pessoas, que já começam a sentir na pele algumas 

consequências práticas das barbaridades infligidas à natureza. 

 

2.6 O ecologismo radical: caracterização 

Existem pessoas que agem, ou desenvolvem a sua personalidade tendo como base a sua 

perspectiva ecológica do mundo. Por exemplo, (...) quando uma família decide que o seu estilo de 

vida é esbanjador e desperdiçador e que participará na reciclagem, no consumismo verde e 

contribuirá com dinheiro e tempo para as organizações ambientais, está envolvida numa importante 

mudança de vida (Thomashow 1998:33-34). 

Os caminhos mais apropriados de acção ambiental podem envolver um risco pessoal 

significativo fruto não só da controvérsia pública e do sacrifício pessoal, mas também do desafio de 

valores próprios que permitem abraçar uma forma de vida diferente, a partir de uma perspectiva 

ecológica (Thomashow 1998).  

Na verdade, o pensamento ecológico levanta problemas que diferem de quaisquer outros que 

os seres humanos alguma vez enfrentaram. Estes problemas radicalmente novos exigem soluções 

radicalmente novas (Smith 1998). 

Os (...) numerosos sinais inquietantes, ligados ao processo de globalização, de mundialização 

da economia, aumentam as exigências de uma maior justiça distributiva, de uma maior justiça entre 

classes, entre grupos e entre regiões. Estas exigências, que dão conteúdo a uma nova vaga crítica 

anticapitalista, estão a ser geradas em torno de movimentos políticos ambientais. Como refere 

Soromenho-Marques, trata-se de um radicalismo, de um tipo novo, que nasce de uma renovada 

consciência do ambiente (Moura et al 1999:59). 

O movimento ecológico radical deriva (...) de visões, nomeadamente ideológicas, fortemente 

marcadas por um espírito messiânico, redentor, virado para a procura de uma nova ordem que 

redima o homem destes males do mundo, desta má relação com a natureza assim vitimizada (Moura 

et al 1999:46). 

Os ecologistas radicais levam ao extremo a sua perspectiva ecológica e possuem uma 

acentuada identidade ecológica.  

Do ecologismo “puro” ao ecologismo radical vai um passo. O movimento ecologista radical 

desenvolveu-se nos anos 60 e 70. Trata-se de uma versão do ecologismo. O clima cultural gerado 

nos anos 60 foi fundamental pela notoriedade internacional que a questão ambiental assumira: um 

clima impregnado de críticas radicais ao industrialismo, capitalismo, belicismo, entre outros. Os 

ecologistas radicais, defendiam que esta questão era do foro político baseada na relação entre 

Estado e sociedade civil. Pretendiam então, uma mudança social. 

Com o fim da II Guerra Mundial, o retorno das tropas americanas ao seu país levou a uma 

ética consumista nunca antes vista, uma imensurável onda de progresso que alarmou a comunidade 

conservadora de então. Este facto deu origem a um verdadeiro movimento conservacionista que 

procurava preservar rios e floresta segundo o espírito de Muir (Scarce 2006). 

As primeiras lutas sobre as terras públicas nos Estados Unidos ocorreram no início do século 

XX dando origem a grupos que advogavam um desenvolvimento mínimo dos locais selvagens (por 
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exemplo o Sierra Club46 e a Audubon Society). O seu esforço inicial fora a conservação de floresta e 

parques para o benefício da classe média americana (Merchant 1992). Estes reconheceram que para 

influenciar os legisladores precisavam adoptar tácticas de lobby e de defesa. No fundo, teriam que 

desempenhar o papel de “políticos de compromisso”. 

O Sierra Club e a Audubon Society fazem parte do conhecido Grupo dos Dez (Group of Ten), 

uma organização ambientalista da corrente principal47. O que unia estes grupos era a sua vontade 

para deambular – na sua essência, para se comprometer – com os temas ecológicos e a sua 

inquestionável participação nos meios legais para garantir a preservação ambiental. Pode dizer-se 

que o Grupo dos Dez estava (...) intimamente ligado com a Reforma Ambientalista deixando algum 

desencantamento entre aqueles que pretendiam usar a Acção Directa (Merchant 1992:162). 

Brower, juntou-se aos eco-guerreiros ao condenar o Grupo dos Dez por usarem quase 

exclusivamente uma aproximação pragmática nos seus objectivos para tentar deter a destruição 

ambiental. Brower nunca foi um amante do compromisso [ver nota 46 (Scarce 2006:20)]. Brower 

defende que o movimento ecologista deve excitar as pessoas e não apenas fazer o esperado. Com o 

“fim da natureza” cada vez mais perto, a criatividade nas batalhas ambientais é o necessário, não o 

compromisso. Segundo Brower apenas se conseguem mudanças desenvolvendo uma relação 

poderosa com as raízes tentando construir uma consciência ambiental em todas as esferas da 

actividade humana.  

Os anos de lutas ambientais levados a cabo por Brower fizeram-no assumir uma posição 

firme tal como qualquer ecologista radical. Ele partilha a sua visão e a sua filosofia sobre o tipo de 

acção necessária para acordar o gigante verde adormecido nas raízes. Este exemplifica: As pessoas 

tomam atenção quando existe um confronto. Esta é a melhor oportunidade existente para uma 

                                                 
46 No fim do século XIX, John Muir, juntamente com outros defensores dos locais selvagens estabeleceram o Sierra Club, em 

S.Francisco. Desde então, este grupo tem-se tornado o líder dos grupos ambientalistas da corrente principal com mais 

visibilidade e prestígio. Contudo, com a morte do seu fundador Muir um ano após a constituição do grupo, este perdeu uma 

parte do seu espírito.  

Brower foi o primeiro director executivo do Sierra Club. Segundo muitos, Brower reincarna Muir. Tal como este, Brower atraiu 

milhares de defensores do ambiente para o movimento e, os radicais viram neste a validação para a sua visão 

descomprometida. Poucos anos depois foi forçado a deixar o clube devido a pontos de vista divergentes. Não obstante, Brower 

viu a oportunidade de fundar a sua própria organização – Friends of the Earth – onde pôde agir livremente e activamente com a 

sua energia contagiante para defender causas ambientais (Scarce 2006).   
Brower é o “arquidruida”, um defensor obstinado da protecção, que passa a vida a defender a selva; alterna entre vaguear 

pelas montanhas elevadas e lançar campanhas pelo país, expressa os seus pontos de vista abertamente, planeia estratégias 

políticas, trabalha diligentemente e, por vezes, com afronta, pela causa da protecção do ambiente. Poucas figuras 

contemporâneas têm sido mais firmes na abordagem á política ambiental ou mais francas na filosofia da natureza (Thomashow 

1998:86). 
47 Deste fazem parte também a Wilderness Society, Natural Resources Defense Council, National Wildlife Federation, Izaak 

Walton League of America, Defenders of Wildlife, Environmental Defense Fund, National Parksye Conservation Association, 

Environmental Policy Institute. As dez maiores organizações do ambiente (Group of Ten), surgiram na primeira e segunda onda 

de ecologismo (Merchant 1992:159). Durante os anos 80, todos estes grupos cresceram exponencialmente.  

Os seus membros são, maioritariamente, americanos de classe média com estudos. Preocupavam-se com os locais selvagens, 

a preservação da vida selvagem nos Estados Unidos e no Terceiro Mundo (Merchant 1992). 
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educação de conservação imediata. (...) As pessoas tomam posições. De alguma maneira a verdade 

vem ao de cima. O nosso lado irá vencer! (Scarce 2006:21).  

Percebe-se então que o envolvimento das raízes nos temas ambientais é uma realidade 

política essencial. Sem ela o “muro ecológico” nunca se irá desmoronar (Scarce 2006)48. 

Antes de mais, o mais importante na confrontação dos problemas ecológicos por parte dos 

ecologistas radicais é o facto de utilizarem a acção directa. Isto, por vezes, implica fazer piquete em 

frente a escritórios de legisladores, (...), ou a um laboratório que leva a cabo experimentações cruéis 

em animais. Também pode significar o incumprimento da lei. Alguns Radicais utilizam a 

Desobediência Civil para atingir os seus pontos de vista, como os “Earth First!ers” (...). Outros vão 

mais longe, destroem máquinas e outras propriedades utilizadas para construir estradas, escavar 

minas, cortar árvores e matar animais (Scarce 2006:4-5). Estes últimos são também apelidados de 

eco-guerreiros. 

A força de vontade destes ecologistas em sabotar as ferramentas do “progresso” desvia-os 

dos seus antecessores no movimento ambientalista. As acções levadas a cabo por estes, sejam elas 

protestos ou acções de preservação, todas têm como objectivo a defesa da diversidade ecológica, 

isto porque a interferência humana tende a diminuir esta biodiversidade (Scarce 2006). 

Também é preciso ter em conta que a maioria dos eco-guerreiros agem por vontade própria, 

sem qualquer associação a uma hierarquia organizacional, juntam-se em pequenos grupos. Muitos 

são pobres ao ponto de destituição, por escolha própria. Têm vários talentos e alguns possuem 

mesmo um nível educacional superior. Contudo, o seu compromisso para pôr fim aos abusos 

cometidos ao planeta leva-os a ocupar empregos com salários baixos ou a trabalhar apenas parte do 

ano para juntar dinheiro suficiente para a sua próxima acção ambiental. Os ecologistas radicais 

escolhem estilos de vida que causam poucos impactos no ambiente, alguns não têm carros, muitos 

são vegetarianos e quase todos evitam ocupações que envolvam directamente a destruição do 

ambiente (Scarce 2006). 

Algumas das características destes radicais são partilhadas, pelo menos, parcialmente pela 

corrente principal. Cada vez mais, a biodiversidade é um assunto para as elites ambientalistas que 

por vezes dependem da pressão pública para ajudar a criar as mudanças pelas quais lutam. 

O que distingue a sua sensibilidade dos temas ecológicos é o acreditar em que os humanos 

não são a medida de todas as coisas. Os Eco-Guerreiros sentem que o papel da humanidade no 

mundo natural não deve ser nem mais nem menos importante que o das outras espécies, 

exceptuando quando nós somos os únicos que podemos reparar os estragos no planeta que nós 

causámos (Scarce 2006:6-7). Os ecologistas radicais são guiados por uma consciência ecológica 

intuitiva que serve de força ao movimento, levando os activistas a sentar-se em árvores e em frente 

de bulldozers, afundar barcos de baleeiros, e a libertar animais utilizados em experimentação 

laboratorial.  

Existe uma barreira filosófica e psicológica, tangível que separa os ecologistas radicais do 

que eles apelidam da inércia do sistema vigente (Scarce 2006).  

                                                 
48 A ideia que defende a existência de um “muro ecológico” (Eco-Wall) é desenvolvida na p.36. 
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Tal como foi referido anteriormente, a própria religião cristã ajudou a criar esta separação. Na 

Bíblia a natureza é vista como algo contra o qual se deve lutar, conquistar e dominar49. Com base 

nesta ética, os humanos durante centenas de gerações construíram um muro contra a realidade 

ecológica nas suas vidas, um “muro ecológico” [Eco-Wall (Scarce 2006)]. 

O muro ecológico é uma versão ambiental do muro de Berlim. Tal como este, o muro 

ecológico foi construído unilateralmente, embora os seus construtores não sejam apenas comunistas 

mas também capitalistas, não só no Oriente como também no Ocidente. Mesmo com as leis de 

protecção ambiental que hoje temos (nos poucos locais onde elas existem), os interesses na 

natureza, na natureza não humana, raramente são considerados (Scarce 2006:8). 

Os ecologistas radicais estão entre aqueles, tais como os Taoistas e o mais raro dos cristãos, 

São Francisco de Assis, conseguiram quebrar este muro. O seu reconhecimento da consciência 

ambiental marca a diferença não só no modo como levavam a sua vida mas também na forma como 

percepcionavam a vida: sentiam-se parte integrante da natureza (Scarce 2006).  

Mas, com os industriais e políticos sempre insatisfeitos em matar espécies aqui e ali, contudo, 

a tragédia cresce para proporções universais. Para os Ecologistas Radicais, cada espécie perdida é 

uma derrota irremediável (Scarce 2006:9). Scarce associa a destruição das florestas e dos seus 

ecossistemas a um holocausto ecológico, um Ecocídio. 

No dicionário o adjectivo “radical” é definido paradoxalmente como “extremo”. Quando 

avaliamos os Ecologistas Radicais esta lógica pode tornar-se contraditória. Nada é mais importante 

do que dar vida à Terra, no entanto, a maior parte da sociedade considera um crime destruir os 

instrumentos utilizados para arruinar a Terra. Para os eco-guerreiros os verdadeiros radicais são 

aqueles que quebram os laços ecológicos destruindo a biodiversidade (Scarce 2006). 

“Ecologista” é um termo vago. Num nível rudimentar parece referir-se a alguém que procura 

limitar a destruição humana do ambiente. Mas ser Ecologista está em voga. (...) Mesmo entre aqueles 

que possuem credenciais ambientalistas o termo tem diferentes significados. Isto porque o 

Movimento Ecologista se tornou altamente compartimentado (Scarce 2006:10). 

Hoje, as organizações escolhem proteger aspectos específicos da natureza. Por exemplo a 

Wilderness Society dá ênfase ás terras públicas, a National Wildlife Federation preocupa-se com 

animais selvagens, a Audubon Society foca-se nas aves e nos seus habitats e a Greenpeace 

trabalhou principalmente na defesa dos mamíferos marinhos. Grupos tais como o Sierra Club e a 

Greenpeace assumem (hoje) uma visão mais ampla dos problemas ambientais, debruçando-se sobre 

temas como os tóxicos e energia nuclear, os locais selvagens e os oceanos. A Earth First! dá  ênfase 

à terra, os Sea Shepherds a aspectos do mar e a Animal Liberation Front centra-se na defesa dos 

direitos dos animais tal como a ANIMAL (tenta pôr termo à caça, experimentação animal, produção 

pecuária e a utilização de animais no entretenimento). 

                                                 
49 Um exemplo deste facto é a conhecida passagem da Bíblia em que Deus se dirige a Eva e Adão: Sê fecundo e multiplicai-

vos, preenchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes no mar, os pássaros no céu, e todo o ser vivo que se mova na 

terra. Por sua vez, os sistemas filosóficos e legais da Grécia e Roma antigas tomavam em linha de conta os direitos dos não-

humanos. Também a Religião Budista vê o valor inerente de todos os seres. Mais tarde, o Taoismo irá defender que (...) tudo 

na natureza tem um propósito, um potencial, um significado para o universo... (Scarce 2006:7). Para mais detalhes ver capítulo 

2.6.2, p.45-47. 
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Todos estes grupos possuem a mesma consciência ecológica e tais distinções são cada vez 

menores à medida que os ecologistas radicais se encontram a atravessar livremente os diferentes 

ramos do movimento (Scarce 2006). 

Cherney (Cherney in Scarce 2006:13), membro da Earth First! afirma: Eu vejo isto como uma 

questão de guerra! O Movimento Ecologista Radical não é o agressor – nós temos o papel de 

defender o ambiente. Nós estamos a ser atacados e estamos a participar numa prática não-violenta 

de auto-defesa como podemos.  

Os ecologistas radicais sentem que apenas agindo nas suas próprias vidas e nas suas 

comunidades nós podemos ultrapassar o Eco-Wall. Porque lutam os ecologistas radicais? McKibben 

responde: Porque temos (...). A resignação não está nos seus sangues. Um ardente, resoluto espírito 

está. As suas histórias ajudam-nos a compreender o que os leva a lutar com tanto vigor contra o 

aparente insuperável muro ecológico (Scarce 2006:14). 

O pragmatismo e o realismo do que pode ser realizado são marcas do Ecologismo que 

emergiu nos finais do século XIX. A perspectiva dos Ecologistas Radicais de hoje contrasta 

completamente com as práticas de organizações principais tradicionalistas tais como o Sierra Club, a 

Wilderness Society, a Audubon Society, entre outras. Os radicais actualmente assumem uma atitude 

descomprometida (no compromise). Não obstante, as formas utilizadas pelos grupos da corrente 

principal para pressionar as leis ambientais tornaram-se mais sofisticadas. Estes estão, lentamente, a 

deixar o seu velho método de operar que confiava totalmente no processo político definido para a 

preservação ambiental (Scarce 2006:15).  

O que mudou desde os anos 80 foi a mudança de posição dos “novos radicais” ao atacar a 

pragmática corrente principal do ambientalismo. Uma nova realidade no movimento ecologista tinha 

então surgido. Foreman (Foreman in Scarce 2006:25)50, aponta que a Earth First! fez com que (...) 

aqueles grupos se tornassem mais efectivos. O mesmo refere que existem interacções frutíferas entre 

a corrente principal e os activistas radicais. Para alguns da corrente principal, os radicais tornaram-se 

mesmo parte do processo de deambular tornando-o mais fácil. Desenvolveu-se um “espectro” de 

grupos ecológicos, um “nicho ecológico”. Segundo Norton (Norton in Scarce 2006)51, num extremo 

teríamos a Earth First!, no outro extremo a Nature Conservancy e no meio estaria a Wilderness 

Society. 

Mesmo assim, os ecologistas da corrente principal acreditam que os legisladores que 

decidem, por exemplo, se uma área será ou não protegida não irão responder às actividades ilegais 

ou à ameaça de actividades ilegais. No seu ponto de vista, é como responder ao terrorismo (Scarce 

2006:27).  

McCloskey [da corrente principal (McCloskey in Scarce 2006:28)] afirma: Eu não acho que as 

técnicas de Acção Directa irão resultar sempre, (...) mas vão funcionar por algum tempo. Faz parte do 

pragmatismo: tentar coisas, ver o que funciona. Enquanto funcionar, utilizá-lo. Quando deixar de 

funcionar, procura-se outra coisa. Este está confiante de que a visão pragmática é a melhor forma de 

                                                 
50 Co-fundador da Earth First!. 
51 Director Regional da Wilderness Society. 
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resolver os problemas ambientais52. Os radicais vêem-se obrigados a ensinar o público através de 

uma acção dramática, para parar com todos os abusos cometidos contra o ambiente. Servem-se dos 

meios não violentos disponíveis, incluindo a destruição de propriedade. Afirmam que qualquer tempo 

perdido juntamente com o compromisso levará a um desastre. Adicionalmente, é mais uma questão 

do que “eles” podem fazer para tornar o mundo um lugar melhor, (...) que uma questão de como 

“nós”, cada um de nós, pode agir para (...) um mundo sustentável. Ou seja, na verdade os dois 

“nichos” estão separados por ideologias diferentes.  

Durante a presidência de Reagan muitas pessoas viram a necessidade de se envolverem em 

lutas ambientais. Depois de muitos anos a sensibilidade ambiental cresceu associada às inúmeras 

catástrofes ambientais ocorridas localmente e pelo mundo fora e também à falta de liderança da 

corrente principal dos Grupos Ecologistas. Muitos descontentes com esta conjuntura resolveram 

envolver-se. Este era um tipo diferente de activismo. Havia mais solidariedade, unidade, cooperação, 

comunicação e coordenação (Scarce 2006). 

Os radicais sentem receio devido aos danos cumulativos do ambiente que aumentam dia 

após dia. Esse medo é também uma força motivadora por detrás do movimento. Scarce (2006) afirma 

que pelo menos, os eco-guerreiros têm mais em comum com os fundadores do movimento (John Muir 

e Aldo Leopold, por exemplo), que com os próprios grupos da corrente principal.   

Activista após activista, quando questionado acerca dos acontecimentos, ideias, e inspirações 

que os levaram a adoptar os seus princípios invulgares, reconhecem que é a intuição que os impele a 

agir, (...) O ecologismo radical emerge de uma consciência ecológica que vem do coração – não da 

cabeça – que tem experienciado no mundo natural (Scarce 2006:31).  

De facto, a maior parte dos radicais tornaram-se activistas ambientais devido a experiências 

próprias que observaram na natureza. Por exemplo Cherney53, numa das suas expedições às 

sequóias em Garberville (Califórnia), descobriu que ainda era legal cortar essas árvores54. Cherney 

reconhece: Naquele dia tornei-me um activista ambiental (op. cit. 31). Outro caso é de Burnet55. A sua 

consciência ambiental cresceu à medida que presenciou o desenvolvimento à volta de Los Angeles. 

Observou a destruição de vastas áreas de habitats selvagens. Contudo, foi mais tarde, quando 

começou a investigar o uso de animais na indústria de entretenimento o que a fez assumir o papel de 

activista radical. Brunet defende que nenhum animal deveria ser aprisionado por nenhuma razão, 

deveriam antes viver nos seus habitats naturais (Scarce 2006). 

                                                 
52 Um exemplo da força da corrente principal num grupo semi-radical é a Greenpeace. Com o crescimento da Greenpeace 

cada vez mais as suas operações assumiram um papel no teatro pragmático de actividade. 
53 Activista da Earth First!. 
54 A sequóia é uma árvore milenar que está inscrita na Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais) como uma espécie ameaçada (categoria vulnerável).  

A título de curiosidade, existe apenas uma espécie actualmente, a Sequóia Sempervirens (uma conífera nativa da América do 

Norte, especialmente do Oeste dos Estados Unidos). O grande destaque desta espécie deve-se ao seu porte, uma sequóia 

pode viver milénios e chegar a ultrapassar 100 metros de altura. Algumas espécies possuem troncos de cor avermelhada 

(Redwoods) e chegam a ter uma largura tal que se pode escavar túneis nestes. A sequóia é originária da Califórnia, onde 

existem árvores com 4 mil anos. 
55 Activista da Animal Liberation Front. 
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A filosofia ecologista radical não é apenas um pensamento mas também acção – da praxis, a 

união da filosofia e do activismo. Não obstante, esta filosofia não é um fenómeno novo (como vimos 

anteriormente, filósofos, naturalistas e poetas durante anos defenderam que toda a flora e fauna bem 

como os ecossistemas onde vivem têm valor intrínseco). Em muitos aspectos, a eco-filosofia 

assemelha-se às filosofias do passado. Mas, apenas recentemente a ética ambiental encontrou uma 

voz. Pelo menos duas novas filosofias, ecologia profunda e ecofeminismo, têm emergido nos últimos 

vinte anos promovendo modos de vida que são coerentes com os objectivos dos ecologistas radicais 

(Scarce 2006:32).  

  A expansão extraordinária do movimento ecologista fez florescer inúmeras ideias 

fascinantes, incluindo a pesquisa em Ecologia, a emergência de diversas abordagens 

interdisciplinares e a síntese das suas metodologias dando origem a uma nova literatura, filosofia e 

linguagem. Por exemplo, vejamos a variedade de palavras e conceitos alusivos á temática do 

ambiente que surgiram nas últimas décadas: sustentabilidade, biodiversidade, bio-regionalismo, 

ecologia profunda, ecosofia, ecofeminismo, ecologia social, hipótese de gaia56, pensamento político 

verde, economia ecológica, consumidor verde, produtos biológicos, entre outros.  

Estas ideias, conceitos, pessoas e organizações constituem as folhas da árvore ambiental 

(Thomashow 1998:97). 

 

2.6.1 Ecofeminismo 

As primeiras formas de feminismo surgiram para tentar combater as sociedades patriarcais e 

tinham como objectivo retirar as mulheres do alicerce doméstico a que estavam circunscritas e abrir-

lhes o caminho para o mundo masculino, onde até então tinham sido proibidas de entrar (Beckert e 

Varandas 2004).  

As filosofias ecofeministas foram sensíveis ao papel atribuído à mulher. Baseiam-se no 

sentimento de zelo e responsabilidade que a mulher possui. Transferindo para a natureza uma 

vocação ancestral, os ecofeministas mostram que as mulheres sempre tiveram uma relação 

importante com a terra e reivindicam um papel determinante para as mesmas numa nova sociedade 

onde a natureza seja respeitada (Beckert e Varandas 2004).  

O ecofeminismo emergiu nos anos 70 com a consciencialização das ligações entre a mulher 

e a natureza. O termo ecofeminismo foi usado pela primeira vez em 1974 pela escritora francesa 

Françoise d’Eaubonne na obra Le Féminisme ou la Mort, onde apela às mulheres para uma revolução 

ecológica de modo a salvar o planeta (Merchant 1992). Ecofeminismo significa a integração do 

                                                 
56

 Desenvolvida ao longo da década de 1960, foi proposta inicialmente por James E. Lovelock que se juntou à bióloga Lynn 

Margulis para aprofundar o seu estudo. A hipótese de gaia defende que os seres vivos, além de se adaptarem ao meio 

ambiente, também podem modificar alguns aspectos do mundo não vivo, como a temperatura, composição química da 

atmosfera, estrutura dos solos. Gaia afirma também que a biosfera (o conjunto dos ecossistemas) e a geosfera (solos, 

atmosfera, oceanos etc.) são interligados e evoluem de forma conjunta, por meio de complexos sistemas de retroalimentação. 

O conjunto da geo-biosfera agiria como um sistema capaz de se auto-organizar de maneira de manter as condições melhores 

para existência da vida. A hipótese frequentemente descreve a Terra como um único organismo vivo. Lovelock e outros 

pesquisadores que apoiam a ideia, actualmente consideram-na como uma teoria científica, não apenas uma hipótese, uma vez 

que ela passou pelos testes de previsão. O nome Gaia é uma referência à Deusa grega Gaia, a Deusa da Terra.  
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feminismo na ecologia, logo, o tema que gira em torno do ecofeminismo é a re-análise das relações 

entre homens e mulheres e a natureza.  

Os comportamentos derivados de critérios como a raça, classe e género são vistos pelos 

ecofeministas como parte integrante do paradigma opressivo que considera que a natureza existe 

para proveito próprio e do qual se ignoram direitos e interesses. Mais explicitamente, o domínio a que 

as mulheres têm sido sujeitas é entendido como parte da política destruidora que os homens têm 

aplicado à Natureza (Beckert e Varandas 2004: 229). 

Birkeland (Birkland in Beckert e Varandas. 2004:229), na obra Ecofeminism: living theory and 

practice, define o ecofeminismo como (...) um sistema de valores, um movimento social e uma 

prática, mas também oferece uma análise política que explora as relações entre o androcentrismo e a 

destruição ambiental. É uma consciência que começa com a compreensão de que a exploração da 

natureza está intimamente ligada com a atitude do homem ocidental para com as mulheres e as 

culturas tribais (...). 

Ynestra King desenvolve o conceito de ecofeminismo no Instituto de Ecologia Social em 

Vermont em 1976, tornando-se um movimento em 1980 na Conferência As Mulheres e a Vida na 

Terra: Ecofeminismo nos anos 80 (Merchant 1992).  

Existe uma diversidade de ecofeminismos. Merchant, na sua obra Radical Ecology (1992) 

debruça-se acerca das várias abordagens ao conceito e distingue neste o ecofeminismo liberal, 

cultural, social e socialista. Estes grupos representam filosofias políticas, teorias da natureza e da 

natureza humana muito diferentes. O ecofeminismo liberal tem por objectivo mudar as relações 

humanas com a natureza nas estruturas governamentais existentes através de novas leis e 

regulações. O ecofeminismo cultural critica a sociedade patriarcal e oferece alternativas que podem 

libertar a mulher e a natureza. O ecofeminismo social e socialista, por sua vez, realizam a sua análise 

patriarcal da sociedade capitalista criticando o domínio sobre a mulher e a natureza procurando a 

justiça social (Merchant 1992). 

Spretnak (Spretnak in Tomashow 1998:99) em Ecofeminism: Our Roots and Flowering, afirma 

que a dominância do sexo feminino pelo masculino (...) é a chave para se compreender toda a 

manifestação da cultura patriarcal nas formas hierárquicas, militaristas, mecânicas e industriais. O 

domínio subverte a expressão da identidade feminina, cria imagens de exploração, quer das 

mulheres quer da natureza e desvaloriza a ligação a esta última. Muitas mulheres encontram um 

paralelo entre a maneira como os seres humanos tratam a natureza e o modo como elas são tratadas 

pela cultura. 

Também existe um elemento religioso no ecofeminismo. As mulheres criam uma eco-

espiritualidade baseada na ligação do ser humano à terra traduzindo-se numa série de rituais 

relacionados com a renovação cíclica (periódica) da vida e da natureza, a regeneração e a fertilidade 

(Thomashow 1998). A importância da espiritualidade feminina manifesta-se na sacralização da Terra 

Mãe estando presente na postulação de uma divindade ou divindades femininas. Por exemplo, o 

simbolismo feminino do conceito de Mãe Índia fora, em tempos, uma fonte de união contra os 

colonizadores. A pouco e pouco esse conceito tem sido substituído pelo de Estado-nação (conceito 

masculinizado e militarizado). Na verdade, para os ecofeministas, os conflitos étnicos e religiosos que 
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vemos incrementar-se a partir do séc. XX são consequência do desenraizamento cultural e ecológico 

de populações privadas da sua identidade ancestral (Beckert e Varandas 2004:246). Esta abordagem 

influenciou as religiões dominantes e legitimou a descoberta de percursos alternativos psicológicos e 

espirituais. 

Esta corrente tem implicações filosóficas, psicológicas e políticas complexas e profundas. O 

Ecofeminismo é uma fonte de controvérsia dentro e fora dos ecologistas. Contudo a relação entre 

feminismo e natureza oferece o enquadramento para a descoberta da identidade ecológica 

(Thomashow 1998). 

Pode dizer-se que o carácter radical e combativo das filosofias ecofeministas e o papel 

privilegiado que atribuem às mulheres levantou algumas reservas por parte de outras correntes 

ecológicas, nomeadamente dos ecologistas profundos. Estes, embora partilhem com os 

Ecofeministas o interesse pelo valor intrínseco da natureza e uma visão ecocêntrica, ignoram o papel 

específico das mulheres na revolução ecológica. Os ecologistas profundos diferem também dos 

ecofeministas na sua valorização da identidade e da diferença (enfoque na indiferenciação entre o eu 

e a natureza – “expanded self”, a realização do “eu”). A identidade do “eu” das mulheres, segundo os 

ecofeministas, ao contrário do “eu” dos homens, não é estabelecido em oposição ao mundo natural, 

não é autónomo, está interligado com os outros seres vivos (Scarce 2006). 

Outra diferença está relacionada com a forma como encaram o poder. Os ecologistas 

profundos consideram que a luta contra a hierarquização em que os homens são detentores de 

poderes que são negados às mulheres é irrelevante para a defesa da natureza. Já os ecofeministas 

vêm a submissão da natureza como uma forma de opressão masculina (Beckert e Varandas 2004). 

Warren (Warren in Scarce 2006:39), refere mesmo que o ecofeminismo é um movimento que 

pretende acabar com todas as formas de opressão [The Power and the Promise of Ecological 

Feminism (1990)]. 

Em termos práticos, as mulheres do Movimento Green belt do Quénia plantam árvores em 

zonas desflorestadas. Recebem algum dinheiro o que as torna mais independentes dos seus maridos 

(Scarce 2006). Na Índia, o Movimento Chipko (movimento “hug the trees”), desenvolve esforços para 

preservar recursos combustíveis preciosos para as suas comunidades. No Canadá as mulheres vão 

para as ruas para tentar obter assinaturas para parar os processamentos de urânio perto das suas 

cidades. Já nos Estados Unidos, as donas-de-casa organizam o apoio local para limpar depósitos de 

resíduos perigosos. Todos estes são exemplos do movimento ecofeminista, um movimento dedicado 

à continuação da vida na Terra (Merchant 1992).  

 

2.6.2 Ecologia profunda 

O Pensamento Ecológico Profundo surge do sentimento de crise ecológica. Foca-se, no 

entanto, na transformação ao nível da consciência e da visão do mundo, antes da transformação da 

produção e reprodução. (...) Suporta e legitima novas direcções sociais e económicas direccionando 

o mundo para a sustentabilidade (Merchant 1992:85). 

O termo “ecologia profunda” (Deep Ecology) foi avançado pelo filósofo Naess em 1973 na 

obra The shallow and deep, long range ecology movement: a summary. O artigo inicial de Naess 
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introduz a distinção entre ecologia profunda e superficial e apresenta um conjunto de sete pontos 

(mais tarde desenvolvidos nos oito pontos da Plataforma para a ecologia profunda) que tinham por 

objectivo resumir as normas e perspectivas do movimento. Contudo, as ideias sobre ecologia 

profunda só são assumidas verdadeiramente no fim da década de 70 por Devall e Sessions (Beckert 

e Varandas 2004). 

Este tipo especial de ecologia (tal como o ecofeminismo) também está representado na 

literatura emergente, diversa e muitas vezes controversa. Pretende revelar em “profundidade” as 

relações entre o ser humano e a natureza, o nível mais intenso das suas relações e salienta a 

necessidade da realização pessoal conseguida pela integração do “eu” na natureza (Thomashow 

1998).  

A ecologia profunda defende uma perspectiva ecocêntrica57 em que a Terra, a biodiversidade, 

todas as formas de vida possuem valor intrínseco e que a vida humana é privilegiada apenas porque 

satisfaz as necessidades fundamentais. (...) Os homens não são a medida de todas as coisas mas 

apenas uma parte do todo (Scarce 2006:35). 

Capra (Capra in Merchant 1992:89), refere que: A ecologia profunda, (...), oferece uma visão 

holística do mundo que realça o todo das partes e não separa os humanos do ambiente. O paradigma 

ecológico implica uma nova ética que reconhece o valor intrínseco de todos os seres, o que 

substituirá as Éticas Antropocêntricas do passado. 

Uma preocupação particular dos ecologistas profundos é a destruição das áreas selvagens 

no mundo. Defendem que os lugares selvagens são bancos genéticos da natureza e destruí-los 

significa reverter a sucessão ecológica. Segundo Goldsmith (Goldsmith in Scarce 2006:38), esta é a 

razão porque devemos considerar o desenvolvimento ou “progresso” como um processo anti-

evolucionista. 

A ecologia profunda tem uma perspectiva ecologista radical, opõe-se totalmente à “ecologia 

superficial” (“Shallow Ecology”). Pelo contrário, afirma que a resolução da crise ambiental requer uma 

nova visão radical, incluindo a reavaliação fundamental do consumo e da produção, as mudanças 

básicas das estruturas económicas e políticas de uma civilização industrial avançada, da reorientação 

da maneira como se avalia a vida e a incidência sobre a autonomia local e a descentralização 

(Thomashow 1998:103). Pode dizer-se que a ecologia profunda influenciou a teoria política verde e o 

activismo radical. 

Esta abordagem ecológica surge, também, de uma perspectiva filosófica e inclui a crítica de 

noções convencionais do progresso científico da filosofia moderna. A perspectiva filosófica da 

ecologia profunda resume a filosofia da natureza. As suas (...) raízes encontram-se na sabedoria 

nativa americana, na Filosofia Oriental, na Antropologia Radical, na Ecologia Romântica, na Poesia 

Natural e em diversas outras fontes (op. cit.:104). Salienta o refazer do “eu” com base nas ideias de 

Naess58. 

                                                 
57 Para uma análise pormenorizada consulte o capítulo 2.4 p.13-16. 
58 O artigo The Sallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement (1972), de Naess precedeu a ideologia ecológica 

profunda (Merchant 1992).  
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O movimento ecológico profundo tem por objectivo alterar as políticas económicas e as 

ideologias existentes de modo a pôr fim aos abusos causados pelo ser humano ao ambiente. Este 

movimento acredita na mudança da opinião pública e na sua capacidade para construir uma nova 

sociedade. Para tal, suscitam o encontro do ser humano com o seu “eu” ecológico dando força a 

movimentos das raízes quando estes têm de enfrentar organizações burocráticas e hierárquicas 

(Scarce 2006). Pretendem constituir um movimento de bases que reúna, em torno de uma plataforma 

concreta, activistas geralmente ligados ao ambientalismo radical (Beckert e Varandas 2004). 

As sociedades capitalistas e comunistas, segundo os ecologistas profundos, são as grandes 

“culpadas” do estado do ambiente devido às suas indústrias que produzem bens para uma população 

crescente. Os países desenvolvidos consomem desproporcionalmente energia, comida, serviços de 

saúde e bens matérias. Os ecologistas profundos defendem que apenas com uma redução na 

população a extensiva manipulação humana sobre a natureza irá parar. A resposta da ecologia 

profunda advém de comunidades que seguem os princípios de Gandhi em que o Estado Não-Violento 

ideal será uma anarquia ordenada. A anarquia dos ecologistas profundos não é caótica como a 

anarquia “pura”, baseia-se no modelo de culturas tribais (Scarce 2006:38). 

A ecologia profunda tornou-se um dos mais poderosos movimentos pós-modernos. Este 

poder resulta da forte crítica à visão dominante do mundo. Devall e Sessions (Devall e Sessions in 

Scarce 2006) resumem algumas das diferenças: 

 
Quadro 1- Visão Dominante do Mundo versus Visão Eco logista Profunda (Scarce 2006:37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto não é aceite uma visão que tenha em vista um futuro ecológico profundo que 

abarque os valores da última lista, os ecologistas profundos desenvolveram algumas orientações 

para possibilitar um modo de vida ecológico profundo. Isto significa viver de forma a implicar o menor 

impacto possível no ambiente, seja construindo um jardim, usando transportes públicos em vez de 

carro próprio, estar atento às escolhas enquanto consumidores ou consumir o menos possível 

(Scarce 2006)   

A abordagem da ecologia profunda (...) salienta o comportamento pessoal, a vida em 

comunidade e a educação ambiental. (...) O tratado clássico de Bill Devall e George Sessions, Deep 

Ecology: Living as if Nature Mattered, serve de livro-guia das aplicações pessoais, políticas e 

educacionais da ecologia profunda (Thomashow 1998:104). A literatura ecologista profunda 

Visão Dominante do Mundo:  

- Domínio sobre a Natureza; 

- Ambiente Natural como recurso para os 

humanos; 

- Crescimento material/económico para o 

crescente aumento populacional; 

- Acreditar em amplas reservas de recursos; 

- Alto progresso tecnológico e as suas soluções; 

- Consumismo; 

- Comunidades centralizadas. 

Ecologia Profunda:  

- Harmonia com a Natureza; 

- Toda a Natureza tem valor intrínseco/igualdade 

entre espécies; 

- Necessidades matérias simples (objectivos 

materiais servem o objectivo maior da auto-

realização); 

- Recursos da Terra são limitados; 

- Tecnologia adequada; ciência não dominante; 

- Utilizar o suficiente/reciclar; 

- Tradição e descentralização. 
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defendida por estes autores ensina que devemos basear a nossa relação com a Terra em 

experiências da natureza, no comportamento do consumidor e na auto-reflexão crítica. A ecologia 

profunda concentra-se, naquilo que as pessoas podem e devem fazer para adoptarem um estilo de 

vida verde. 

Facilmente se denotam influências históricas sobre a ecologia profunda, do seu ecocêntrismo 

e da sua ligação à defesa da natureza selvagem, que deram voz a Muir, Stuart Mill, Thoreau, 

Emerson. A ecologia profunda e a ecosofia – T59 têm, por sua vez, a influência das filosofias orientais 

(Budismo e até mesmo o Panteísmo de Espinosa). Outra influência é a de Heidegger que critica 

largamente a sociedade tecnológica (Beckert e Varandas 2004). 

Tanto a ecologia profunda como o ecofeminismo são associados à margem radical do 

ecologismo. Mas, como refere Thomashow (1998), é possível partilhar certas ideias, conceitos destes 

movimentos sem aderir a todo o movimento. Como tal criar estereótipos ou rótulos de ecologista 

profundo ou ecofeminista, segundo o mesmo, não é uma atitude correcta. 

Com a procura de auto-reflexão crítica às instituições normativas dos ecofeministas e 

ecologistas profundos evidencia-se uma vitalidade intelectual que serve de inspiração a muitos 

ecologistas (Thomashow 1998). 

 

2.6.3 Bio-regionalismo 

O Bio-regionalismo é sugerido por ecologistas profundos como a teoria política ideal de 

organização (Scarce 2006:38).  

Dodge (Dodge in Thomashow 1998), aborda este conceito no artigo Living by Life (1981). O 

bio-regionalismo provém do grego bios que significa vida e do francês région que significa região que, 

por sua vez, deriva do latim regia (território) e de regere (reger ou governar). Etimologicamente, bio-

regionalismo significa o território de vida ou o governo através da vida. 

Acima de tudo a Abordagem bio-regionalista demonstra a interpenetração dos sistemas 

culturais e naturais através de rituais de alimentação física que fortalecem o espírito e técnicas e 

cerimónias de subsistência. Segundo Dodge, compreender os sistemas naturais é iniciar a 

compreensão do “eu”...Quando destruímos um rio, aumenta a sede, arruinamos a beleza da água 

que corre livremente, (...), perdemos um pedaço das nossas almas (Thomashow 1998:106). 

Os bio-regionalistas defendem que as considerações ecológicas devem determinar as 

fronteiras culturais, políticas e económicas. O autor já referido, afirma que o bio-regionalismo 

pressupõe um conjunto de pequenas comunidades interdependentes mas autónomas que vivem 

empenhadas na equidade social. Todas as comunidades participam na tomada de decisões que 

determinam a sua subsistência desenvolvendo um verdadeiro comércio bio-regional. São, portanto, 

sociedades verdadeiramente descentralizadas e democráticas permitindo a todos a expressão da sua 

opinião nas decisões políticas (Scarce 2006). 

                                                 
59 Filosofia Ambiental criada por Naess patente na obra Self-realization: an ecological approach to being in the world (1987), 

que serve de fundamento para a acção ecologista e que tem como norma última a “Auto-realização!”. Esta realização diz 

respeito a um “eu” alargado, expansivo ao contrário do “eu” corrente, confinado e atomístico. Naess acredita que a primeira 

leva à compaixão e a segunda ao egoísmo (Beckert e Varandas 2004). 
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Mumford, Schumacher e Kohr debruçaram-se acerca da descentralização associada à 

hipótese de que a qualidade ambiental, a recuperação ecológica e a justiça social são mais fáceis de 

atingir numa comunidade mais pequena, em que as pessoas vivem mais próximas umas com as 

outras (Thomashow 1998). 

O objectivo primordial do bio-regionalismo é fazer as pessoas reparar na origem das coisas, 

na forma como (...) os padrões básicos da vida estão incorporados numa rede ecológica. Por 

exemplo, quando se vai ao supermercado muitas vezes esquece-se que (...) todas as mercadorias 

que se utilizam são extraídas da natureza e têm um impacto ecológico e social (Thomashow 1998: 

107-108). O bio-regionalismo serve para basear o pensamento ambiental nas circunstâncias reais da 

vida quotidiana.  

Pode dizer-se que os bio-regionalistas defendem o regionalismo (autonomia regional), a 

utilização dos recursos locais, a tomada de decisões locais vivendo dentro dos limites ecológicos 

sustentáveis. Esta disposição só é possível quando as pessoas mantêm ligações materiais e 

espirituais com o local em que vivem. É a essência da mensagem de Thoreau (Thomashow 1998). 

Em suma, o bio-regionalismo mostra uma abordagem eficaz e prática à identidade ecológica. 

Descobrir o local onde vive, observar as tendências da paisagem, compreender a maneira como a 

terra se modifica e o modo de vida dos seres humanos naquela terra, reconhecer que os humanos 

partilham a terra com as outras espécies, (...) – estas actividades de aprendizagem alargam, 

directamente, os círculos de identificação (Thomashow 1998:109). Temas como estes estão 

presentes na literatura bio-regionalista. Podemos encontrá-los em obras de Synder, Dillard, Berry, 

Oliver e Lopez, obras com uma visão poética e literária que enaltecem os sentimentos intuitivos do 

ser humano (Thomashow 1998). 

Embora seja uma visão utópica, o bio-regionalismo requer que as pessoas associem o meio 

de subsistência ao sentido de lugar (Thomashow 1998). Este movimento tem a particularidade de dar 

valor a pequeno gestos como a simples reciclagem doméstica, a compostagem, a agricultura 

sustentável, biológica, a participação em jardins comunitários, aquilo a que se pode chamar de 

ecologismo directo. Experiências que, embora sejam rotineiras permitem às comunidades 

colaborarem e desenvolverem uma identidade ecológica colectiva. 

 

2.6.4 Ecologia espiritual  

Tal como a ecologia profunda, a ecologia espiritual é um produto de um sentimento de crise 

profundo (...). Foca-se na transformação da consciência, especialmente a consciência religiosa e 

espiritual (Merchant 1992:111). A praxis da ecologia profunda vem de uma base religiosa e 

comunitária. As culturas consumistas são responsáveis pelo surgimento destes “anseios” espirituais 

(Scarce 2006). 

O espiritualismo da ecologia profunda e a eco-filosofia em geral baseiam-se na (...) metafísica 

e prática espiritual Nativa Americana, e outras tradições também, incluindo o Budismo Zen, Taoismo, 

Hinduísmo e Cristianismo (Scarce 2006:39).  

Muitos ecofeministas e devotos da nova era de espiritualidade acreditam na existência de 

uma Deusa. Esta é uma forma de substituir o simbolismo patriarcal do Deus masculino. Segundo 
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Carol Christ (Christ in Merchant 1992)60, a Deusa é uma afirmação do poder feminino e das relações 

femininas, simboliza a sua importância como portadora de vida exterior (fertilidade) e a sua ligação 

com a terra. Os rituais celebrados em torno da Deusa realizam-se nos solstícios e equinócios e 

enaltecem simbolismos ligados aos ciclos da vida e morte, menstruação e menopausa. Acerca desta 

temática, Moore (Moore in Merchant 1992:114), refere que existe (...) uma necessidade de promover 

uma visão planetária, um confronto de antagonismos de género e reconciliar o masculino e o feminino 

num fortalecimento mútuo e cooperativo. 

Desenvolvido por Macy e Seed, o Conselho de Todos os Seres visa ajudar as pessoas a 

encontrar e actuar nos seus próprios poderes para salvar o planeta. O movimento surgiu na Austrália 

com o intuito de salvar as florestas tropicais locais e até hoje espalhou-se por todo o mundo, desde o 

Tibete, à Inglaterra, E.U.A., entre outros países. Os rituais trazem à consciência a história natural do 

planeta e transmitem uma autoridade para actuar em seu nome (Merchant 1992). 

É impossível falar de ecologia espiritual sem falar nos ideais nativos americanos. A maioria 

dos nativos não vê qualquer distinção entre seres animados e inanimados, o natural e sobrenatural, o 

corpo e o espírito (Merchant 1992). A conhecida Carta do Índio Chefe Seattle (Manifesto da Terra-

Mãe)61 da tribo Suquamish escrita em 1854 representa estes ideais. Divulgada em 1976 pela 

UNESCO nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente, é, ainda hoje, considerada um dos mais 

belos manifestos ecológicos. Vejamos um pequeno excerto: 

 

Como podereis comprar ou vender o céu, o calor da terra? A ideia não tem sentido para nós. 

Qualquer parte desta terra é sagrada para meu povo. (...)  

Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs, os 

veados, os cavalos, a majestosa águia, todos nossos irmãos. Assim, quando o grande chefe em 

Washington envia a mensagem manifestando o desejo de comprar as nossas terras, está a pedir 

demasiado de nós. (...) 

Nós sabemos que o homem branco não entende o nosso modo de ser. (...) A terra não é sua 

irmã, mas sua inimiga, depois de vencida e conquistada, ele vai embora, à procura de outro lugar. (...)  

O nosso modo de ser é completamente diferente do vosso. A visão de vossas cidades faz 

doer os olhos do homem vermelho. (...) O vosso ruído insulta os nossos ouvidos. (...) 

O homem não tece a teia da vida: é antes um dos seus fios. O que quer que faça a essa teia, 

faz a si próprio. 

(http://mnemosyne.blog-city.com/a_carta_do_ndio_chefe_seattle_manifesto_da_terrame.htm) 

 

Os ecologistas espirituais pretendem alcançar novas formas de entrar em contacto com o 

planeta através de uma ética de associação com a natureza, contrária à ética vigente nas sociedades 

                                                 
60

 Christ autora da obra Why Women Need the Goddess (1978) e um dos expoentes da Teologia Feminina 

(http://www.goddessariadne.org/carolwords.htm - Consultado em Dezembro de 2010). 
61 A Carta do Chefe Seattle foi a resposta ao Presidente dos Estados Unidos após o Governo norte-americano ter proposto a 

compra do território ocupado pela Tribo Suquamish [norte do Estado de Washington (http://mnemosyne.blog-

city.com/a_carta_do_ndio_chefe_seattle_manifesto_da_terrame.htm - consultado em Dezembro de 2010)]. 
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ocidentais (ética de dominação). Acreditam que as ideias religiosas direccionam o indivíduo para 

acções ecocêntricas (Merchant 1992). As ideias dos ecologistas espirituais motivam os indivíduos a 

actuar em movimentos verdes e ecofeministas através de rituais de veneração da natureza. 

Segundo Macy as duas maiores preocupações dos ecologistas espirituais são as 

possibilidades de holocausto nuclear e a crise ecológica. Assim, através de workshops e 

manifestações as pessoas partilham rituais e eco-histórias do sofrimento que sentem ao assistir à 

destruição de ecossistemas [por exemplo honram espécies ameaçadas (Merchant 1992)]. 

Merchant (1992), considera o maior objectivo da ecologia espiritual a transformação de 

valores com vista à melhoria do meio ambiente. Qualquer religião ou espiritualidade emana uma 

ligação entre a terra e o ser humano62, como tal a ecologia espiritual alia estas formas de 

espiritualidade ao trabalho político que é necessário para mudar o modo de gerir os recursos. Existem 

religiões mais radicais que outras. Obviamente, para os ecologistas espirituais, são as religiões 

menos radicais que necessitam de uma maior transformação política radical. Isto porque o domínio e 

o subsequente declínio dos símbolos antigos da Deusa e da espiritualidade natural na cultura 

ocidental acarretam consequências políticas. 

Existem vários ecologistas espirituais que praticam rituais e magia em manifestações 

políticas. A título de exemplo, existe um grupo intitulado Starhawk Matrix que protestou contra a 

investigação acerca de armamento nuclear no Laboratório Lawrence Livermore da Califórnia. 

Mobilizaram milhares de pessoas num verdadeiro protesto não-violento nos anos 80. Todos os seus 

membros participaram inicialmente em sessões de treino acerca de métodos de resistência não- 

violenta (Merchant 1992). 

Embora os Ecologistas Espirituais considerem que apenas uma revolução espiritual trará 

justiça humana e ecológica, os cépticos defendem que nem a ecologia profunda nem a espiritual 

serão a solução. Apenas através de uma transformação económica a verdadeira justiça ecológica 

será atingida. Sugerem então como solução a ecologia social que será analisada de seguida 

(Merchant 1992).   

 

2.6.5 Ecologia social  

O desenvolvimento industrial não trouxe nem a justiça social nem um ambiente saudável. A 

ecologia social denuncia as implicações do sistema capitalista e do socialismo social no ambiente 63. 

                                                 
62

 As igrejas tradicionais têm desenvolvido uma variedade de actividades em que reinterpretam a crise ecológica 

espiritualmente e tentam mudar a sociedade através de conferências, publicações, entre outros. Por exemplo, a ecologia cristã 

reinterpreta o mandato existente nos Génesis como uma responsabilidade de devolver à terra o que lhe fora retirado [Frutificai 

e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais 

que se arrastam sobre a terra (http://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_1_26-28/ - consultado em Dezembro de 2010)]. 

Outras religiões tradicionais também procuram orientação espiritual nos seus livros. Tal é o caso do judaísmo ecológico que 

une o Princípio de Paz (Shalom) na Tora procurando lembrar ao ser humano a sua interdependência com a natureza. O Islão, 

por sua vez, demonstra centralidade na conciência ecológica através de uma visão inalienável do ser humano como vice-

regente de Deus na terra. Como tal o ser humano deve lutar contra a destruição da vida selvagem e contra a dizimação das 

riquezas naturais dadas por Deus (Merchant 1992). 
63 Os capitalistas vendiam e compravam a terra como propriedade privada. De acordo com Engels (Engels in Merchant 1992) 

a terra era traficada para benefício próprio. O mesmo sucedia com todos os recursos retirados da terra. Este era o resultado 
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Esta forma particular de ecologia procura uma nova sociedade em que as necessidades básicas do 

ser humano são satisfeitas por um sistema económico justo e ecologicamente sustentável (Merchant 

1992)64. 

Os ecologistas sociais unem as tradições do economista Karl Marx e do preservacionista 

John Muir. Tanto os movimentos progressivos como os ambientais defendem valores que 

reestruturam o mundo. Ambos os movimentos acreditam que o ambiente e a sociedade são 

importantes partes da vida, fazem parte de uma comunidade social interdependente (Merchant 1992). 

Segundo Merchant (1992), uma síntese da política progressiva e da ecologia social poderá 

contribuir para um mundo viável. Na verdade, muitas pessoas têm procurado formas de resolver a 

contradição entre os modos de produção e a Ecologia. Sejam eles ecologistas sociais, ecologistas 

socialistas, marxistas verdes, eles fundamentam a sua visão numa forma de marxismo 

ecologicamente sensível. Os ecologistas sociais focam-se nas relações de produção e na hegemonia 

do Estado em reproduzir essas relações. 

A ecologia social advoga uma ciência orientada para valores sociais. A sua ética é 

homocêntrica pois a justiça social é o seu primeiro objectivo (Merchant 1992).   

A análise destes enforma (...) as acções dos “verdes” de esquerda, ecofeministas sociais e 

socialistas, e muitos activistas do movimento de desenvolvimento sustentável no Terceiro Mundo 

(Merchant 1992:134). 

Muitos grupos, incluindo a nova esquerda, socialistas democráticos, feministas socialistas, e 

minorias raciais e religiosas encontraram nos escritos de Marx e Engels o conhecimento que leva à 

liberdade e igualdade económica. Por sua vez, os marxistas ecologistas davam ênfase não ao 

controle e domínio da natureza, mas sim às teorias ecológicas e aos movimentos sociais verdes que 

podem ajudar a transformar a consciência e as práticas das pessoas em relação à natureza não-

humana (Merchant 1992). 

Marx e Engels defenderam que o domínio da natureza através da ciência e da tecnologia iria 

aliviar a humanidade da tirania imposta pela natureza ao satisfazer as necessidades de vida. Estes 

foram severamente conscientes das ligações entre humanos e a natureza não-humana. Tal como 

muitos críticos dos dias de hoje, eles reagiram contra a visão mecânica do mundo (...) (Merchant 

1992:135).  

Contudo, Merchant (1992), considera que Marx se inspirou nas escolas que rejeitara para a 

construção da teoria da mudança social que se baseia no conflito entre as forças materiais de 

                                                                                                                                                         
das forças naturais, defendiam os capitalistas, um presente grátis da Natureza para o capital (op. cit.: 138). A natureza produz 

os recursos e os capitalistas pagam aos trabalhadores para os transformar, ou seja, a natureza era explorada do mesmo modo 

que o trabalho, sem qualquer custo para o capital. Engels alertou o ser humano para não enaltecer a sua habilidade para 

dominar a natureza pois tais conquistas acarretam sempre consequências desagradáveis (Engels in Merchant 1992). 

Marx também analisou os efeitos ecológicos colaterais do capitalismo e da Indústria no modo de produção. Destacou o efeito 

da agricultura capitalista nos solos considerando-a a arte, não só de roubar o trabalhador, mas também de roubar o solo; todo 

um progresso que aumenta a fertilidade do solo num determinado momento, um progresso que vai de encontro à ruína das 

últimas fontes de fertilidade (Marx in Merchant 1992:140).     
64 Uma das grandes preocupações dos ecologistas sociais está relacionada com o crescimento populacional. Assim, um dos 

seus objectivos prioritários é a estabilização do crescimento da população a um nível que seja compatível com a 

sustentabilidade ambiental (Merchant 1992). 
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produção e as relações sociais de produção. Dos mecanicistas foi buscar a realidade do mundo 

material. Para Marx as mudanças no mundo material não são externas como defendia a lógica do 

materialismo mecânico, mas sim internas. A partir de Hegel, Marx concluiu que o processo de 

mudança era dialéctico, ou seja, que o mundo material está em constante mudança devido a forças 

positivas e negativas (opostas). Assim, afirmou que cada coisa é, por consequência, o seu oposto. É 

esta tensão/contradição que cria algo de novo. A tese contém a sua própria contradição, a antítese e 

as tensões entre ambas são um novo começo (síntese). A este processo Marx chamou de processo 

dialéctico, o processo através do qual o ser humano faz a sua própria história.  

Este processo dialéctico inicia uma era de revolução social em que a estrutura económica 

(economia capitalista global e a sua visão mecânica do mundo) é destruída gerando uma super-

estrutura económica sustentável orientada por uma ciência ecológica (Merchant 1992).     

Vendo o mundo como um processo de mudança, este sofre constantes alterações não só na 

sociedade mas também na natureza. Marx reconhece a interdependência dos humanos e da 

natureza na sua obra Economic and Philosophical Manuscripts (1844), uma ideia que passou a ser 

central para a visão ecológica. Marx chegou a afirmar que a Natureza é o corpo inorgânico do ser 

humano (Merchant 1992:137). 

Os capitalistas dependem do trabalho dos trabalhadores e vice-versa. Existindo uma 

contradição mútua entre os seus interesses geram-se tensões que levarão à transformação social 

(Merchant 19992). Assim, a produção passará a ser construída na base de trabalho voluntário 

portanto, os desejos individuais serão reconciliáveis com o carácter forte da comunidade (Pepper 

1993). 

Pode dizer-se que a dependência dos países industrializados quanto aos recursos dos países 

sub-desenvolvidos cria padrões de domínio idênticos aos criados pela dependência capitalistas-

trabalhadores. Merchant (1992:137), refere: Como dominadores, somos dominados pela nossa 

dependência dos dominados. 

Uma das soluções apontadas pelos ecologistas sociais é a produção comunal. Este é um tipo 

de cultivo consciente e racional do solo, visto como uma propriedade comunitária, uma condição 

alienável para a existência e para a reprodução do ser humano (Merchant 1992). Esta visão é 

totalmente contrária à visão capitalista exposta anteriormente (a terra é propriedade privada e todos 

os seus rendimentos são para benefício próprio).  

O movimento operário deverá ser a chave na mudança social, redescobrindo o seu potencial 

e ressuscitando o seu carácter como um movimento ambiental. Historicamente demonstrou-o no 

unionismo, no socialismo utópico e nos movimentos de retorno à terra (Pepper 1993). Acabar com o 

capitalismo violentamente pode não resultar pois os capitalistas controlam o Estado, logo, o Estado 

deve ser tomado e libertado nalgumas formas para o bem de todos. Existem limites para o fazer 

tentando uma revolução na consciência das massas através da educação e de um estilo de vida 

exemplar (op. cit.:234). 

O conflito de classe ainda é uma força potencial de mudança, e a análise de classe é ainda 

importante embora aplicada de uma perspectiva global (op. cit.). 
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De todos os tipos de acção a mais frutífera é aquela que dá ênfase ao poder colectivo 

enquanto produtor, envolvendo directamente as comunidades locais e originando um aumento de 

participação democrática. Tal é o exemplo do movimento operário (Pepper 1993). 

O debate entre os ecologistas profundos e os ecologistas sociais têm algumas divergências. 

Enquanto os primeiros se focam no conflito entre as visões ecológica e mecânica do mundo, os 

ecologistas sociais tendem a ver o problema na dialéctica entre sociedade e a ecologia. Os 

ecologistas sociais defendem também que a acção deve focar-se no eco-desenvolvimento e justiça 

social (visão homocêntrica) opondo-se aos ecologistas profundos que pretendem transformar a forma 

de ver o mundo e traçar ligações espirituais com a terra – visão ecocêntrica (Merchant 1992). 

Contudo, se analisarmos de uma forma geral, o seu debate aproxima-se numa questão 

determinante: ambos procuram uma grande transformação nas visões do mundo e uma ciência 

orientada ecologicamente.  

 

2.6.6 Ecologia socialista 

Tal como a ecologia social, a ecologia socialista é outra alternativa que enforma o 

pensamento marxista. Embora tenha sido iniciada pelo economista James O’Connor65, a visão 

ecológica socialista está enraizada no marxismo ao abarcar conceitos como ciência ecológica, a 

construção social da natureza e a autonomia da natureza (Merchant 1992).  

O’Connor (O’Connor in Merchant 1992), constrói a sua teoria do capital e da natureza 

baseando-se na dialéctica marxista entre as forças de produção (tecnologias) e as relações de 

produção [exploração do trabalho pelo capital (Merchant 1992)].  

A ecologia socialista oferece uma análise eco-económica da interacção entre o capital e a 

natureza. Trata-se de uma análise dialéctica entre a economia e a ecologia, a natureza e a história. 

Critica as sociedades socialistas existentes ambicionando um socialismo ecológico reconstrutivo66. 

Procura uma transição para uma sociedade pós-capitalista através de uma transformação económica 

para um socialismo ecológico iniciado pelos movimentos sociais dos “novos” verdes (Merchant 1992).  

Pelo facto de se debruçar acerca dos problemas gerados pelo capitalismo, a ecologia 

socialista suscita o diálogo entre marxistas, feministas-marxistas, marxistas ecológicos, pós-

marxistas, “verdes” de esquerda, e outros (Merchant 1992:146-7). 

O eco-socialismo é antropocêntrico (não no sentido capitalista tecnocêntrico) e sobretudo 

humanista. Rejeita a mistificação natural e bioética. Os ecologistas socialistas dão importância à 

                                                 
65

 Autor de várias obras sobre crises económicas, de entre as quais se destaca The Fiscal Crisis of the State (1973). O’Connor 

(O’Connor in Merchant 1992), acredita que o ambiente e a ecologia são os temas focais do fim do século XX e século XXI, 

evidenciados pela crise ecológica global e o crescimento rápido dos movimentos sociais verdes.  
66

 A ecologia socialista critica o socialismo de Estado acusando-o de gerar a crise ecológica existente através de políticas 

ecológicas destrutivas. Os socialistas de Estado têm como objectivo nacionalizar a produção. Por sua vez, os ecologistas 

socialistas procuram democratizar e socializar a produção. Outra crítica aos socialistas de Estado está relacionada com a 

burocracia excessiva dos seus processos que acaba por asfixiar a criatividade humana. Tal como as sociedades capitalistas, 

as sociedades socialistas de Estado abusam da natureza, não só para proveito próprio, mas também pelo seu compromisso 

em criar o pleno emprego (Merchant 1992). 
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espiritualidade humana através de uma interacção não-material com o resto da natureza (Pepper 

1993). 

A ideologia ecologista socialista tem como objectivo o reapropriar do controle colectivo na 

relação com a natureza, o que só será possível através da partilha dos meios de produção. Pepper 

(1993:233) defende que a produção está no centro da nossa relação com a natureza (...). Como tal, 

não devemos ultrapassar os limites das leis da natureza mas sim dominar colectivamente a nossa 

relação com a natureza, para o bem colectivo. A produção e a indústria não são rejeitadas per si. Se 

alienadas, elas podem ser libertadoras. O capitalismo inicialmente desenvolveu forças produtivas, 

mas agora dificulta o seu desenvolvimento alienado e racional. Deve, por esse motivo ser substituído 

pelo desenvolvimento socialista onde a tecnologia é adaptável a toda a natureza (incluindo a 

humana) e não é destrutiva da natureza, reforça a competência e o poder de controlo dos produtores 

(Pepper 1993:233). Mudar o modo de produção significa mudar muitas necessidades, mudar os 

recursos para as satisfazer, e também um vasto número de problemas ecológicos que devem ser 

resolvidos. Como tal o ecologismo socialista propõe mudar essas necessidades, redefinindo a riqueza 

com a ajuda de Morris. Este autor apresenta diversas formas de o fazer através de um ponto de 

partida material razoável para todos. Todas estas necessidades materiais podem ser encontradas 

através da produção socialista, porque têm limites, embora geralmente as necessidades humanas se 

tornem mais sofisticadas (Pepper 1993).  

No marxismo tradicional o conflito gera-se apenas entre forças de produção e relações de 

produção. Na teoria marxista tradicional encontra-se a primeira contradição do capitalismo: a 

superprodução de bens que levará à crise económica. O trabalho e os movimentos socialistas são os 

agentes da transformação social que mudam as relações de produção tornando possível a passagem 

da crise económica para o socialismo (Merchant 1992). 

Tendo em conta a teoria marxista ecologista, é de destacar a importância das condições de 

produção (os recursos naturais, os recursos humanos (trabalho) e o espaço. São estas condições 

levarão a um conflito entre forças de produção e relações de produção. Nesta teoria pode-se verificar 

a segunda contradição do capitalismo: a sobreprodução. Esta contradição conduz à crise eco-

económica permitindo a transição para o socialismo ecologista em que os agentes de transformação 

social são os novos movimentos sociais ecológicos [ex. partidos verdes de esquerda (Merchant 

1992)]. 

O ecologismo socialista dá importância ao ambiente e aos problemas ambientais que 

preocupam as pessoas nos dias de hoje, o que inclui a violência nas ruas, a poluição causada pelos 

automóveis, a falta de serviços sociais, saúde, segurança no trabalho e acima de tudo o desemprego 

e a pobreza. Assim, (...) os princípios básicos socialistas – igualitarismo, eliminação do capitalismo e 

da pobreza, distribuição de recursos de acordo com as necessidades e controlo democrático das 

nossas vidas e comunidades – são também princípios ambientais básicos (Pepper 1993:234). 

Numa sociedade ecologicamente socialista, a natureza será reconhecida como autónoma, em 

vez de humanizada e capitalizada (Merchant 1992:149). Contudo, esta sociedade não surgirá antes 

da maioria das pessoas o desejar, ou estiver preparada para a criar e a manter. Provavelmente, (...), 

o maior catalisador será o fracasso do capitalismo que produz os bens que promete, mesmo sendo 
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apenas para uma pequena minoria (...). Uma oposição das ideias e acções eco-socialistas ajudará a 

mudança e ajudará a reduzir as futuras casualidades dos regimes capitalistas (Pepper 1993:234-5). 

 

Estas diferentes ideias e visões convergem todas no mesmo sentido: o amadurecimento da 

importância da ecologia para todos os cidadãos do planeta. Cada abordagem ecologista, com a sua 

especificidade, é importante pois ajuda a resolver as preocupações rotineiras da vida vulgar. A 

realidade vai para além da teoria quando se fala do movimento ecologista. De facto, (...) existem 

pessoas verdadeiras que trabalham, ganham a vida, criam famílias e tentam ter uma vida 

ecologicamente sã, tentando contribuir para uma vida comunitária (Thomashow 1998:110) 

Como refere Thomashow na sua obra A Identidade Ecológica (1998), as árvores ambientais 

estão a florir actualmente. (...) As ideias surgem com cada desabrochar das flores. Ao longo das 

próximas décadas, estas árvores mudarão de forma, terão novos ramos e folhas. (...) À medida que 

aumenta a velocidade dos ventos sociais e políticos, as raízes precisarão de força e de vitalidade (op. 

cit.:112).  

Estes “ventos” a que se refere Thomashow (op. cit.) surgem da transformação global do 

ambiente (fruto da pressão que o sistema económico e político exerce sobre os ecossistemas) e da 

integração inevitável da comunicação global. Contudo haverá um crescimento intelectual em torno do 

ecologismo, novas folhas nas árvores. Com cada folha nova, os desafios e as tensões do trabalho 

ambiental assumirão novas dimensões (op. cit.:112). Considera-se, para já, uma nova folha: o 

ecologismo radical. 

Nas últimas décadas, o movimento ambiental tem-se alargado de forma notável. 

Organizações ambientais como o Sierra Club, Greenpeace, Earth First!,  ALF, ELF, PETA e muitas 

outras aumentaram de uma forma exponencial o número de sócios. Muitas (...) transformaram-se em 

grandes organizações empenhadas nos negócios, na defesa da causa ambiental, na educação, nos 

litígios e até mesmo no ramo imobiliário, com escritórios em várias cidades e com filiais internacionais 

(Thomashow 1998:96). O movimento ambiental tem assumido cada vez mais ramificações complexas 

deslocando-se no centro da vida pública.  

 

2.6.7 Organizações ecologistas internacionais 

2.6.7.1 Greenpeace  

O primeiro grupo ecologista radical surge em 1970. Formado por um pequeno grupo de 

activistas pacíficos e activistas do Sierra Club, o Don’t Make a Wave Committee67 cresceu 

exponencialmente estando ligado ao estabelecimento do movimento ecologista. O Comité utilizava a 

acção directa para protestar contra os testes nucleares americanos na Ilha Amchitka (Ilhas Aleutas no 

Alasca)68. Rumaram até Amchitka para tentar parar a detonação chamando à atenção de todos. 

                                                 
67

 Os fundadores do Comité foram Dorothy e Irving Stowe, Marie e Jim Bohlen, Ben e Dorothy Metcalfe e Bob Hunter. Os 

primeiros directores foram Jim Bohlen, Paul Cote e Irving Stowe (http://www.greenpeace.org/international/en/ - consultado em 

Dezembro de 2010). 
68 Amchitka é um local de refúgio para 3.000 lontras marinhas em risco de extinção, e habitat de águias-de-cabeça-branca, 

falcões-peregrinos e outros animais selvagens. Os E.U.A. não deixaram de detonar a bomba, mas a voz da razão fez-se ouvir. 
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Antes da primeira viagem (1971), o Comité chamou ao seu barco de Greenpeace, uma combinação 

de “green” (verde) da ecologia e “peace” [paz (Scarce 2006)]. 

A primeira viagem à Ilha Amchitka acabou por ser adiada com a notícia do cancelamento dos 

testes pelo Governo Norte-Americano. A segunda viagem deu-lhes uma grande cobertura mediática. 

Pode dizer-se que o comité se tornara um fenómeno que os grupos conservacionistas raramente 

experienciaram. A diferença estava nos métodos. O comité utilizava a confrontação directa e servia-

se da notoriedade ganha através dos media. Estas são as duas qualidades do ecologismo radical dos 

dias de hoje (Scarce 2006:48).  

Rapidamente, o comité alterou o seu nome para o que conhecemos hoje: Greenpeace 

Foundation. Concentrados na campanha seguinte, a Greenpeace iniciou uma longa, violenta e trágica 

relação com o Governo Francês que pretendia iniciar uma sucessão de testes nucleares no mar 

(Scarce 2006)69. 

Posteriormente seguiu-se a campanha Save the whales em 1973. Em 1975, um grupo de 

voluntários consegue filmar caçadores de baleias soviéticos a realizar uma verdadeira chacina como 

os seus arpões. As imagens chocaram o mundo e moveram a comunidade internacional. Hoje em dia 

apenas três países continuam a caçar baleias (Japão, Islândia e Noruega). Mais tarde, a Greenpeace 

junta-se ao Movimento de Liberação Animal em várias campanhas contra a caça à foca (Merchant 

1992).  

Os princípios e valores fundamentais da Greenpeace são: "prestar testemunho" da destruição 

ambiental de forma pacífica e não-violenta; usar o confronto não-violento para elevar o nível e a 

qualidade do debate público; não possuir aliados nem adversários permanentes na denúncia das 

ameaças para o ambiente e na busca de soluções; garantir independência financeira relativamente a 

interesses políticos ou comerciais; procurar soluções e promover uma discussão aberta e informada 

sobre as escolhas ambientais da sociedade 

(http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/valores/ - consultado em Dezembro de 2010). 

A Greenpeace é, no momento, a maior organização ecologista internacional (Merchant 

1992:176). Com sede em Amesterdão, na Holanda, a Greenpeace possui 2,8 milhões de sócios em 

todo o mundo e 28 delegações nacionais e regionais que asseguram presença em 41 países 

(http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/estrutura-greenpeace/70 - consultado em 

Dezembro de 2010). 

                                                                                                                                                         
Os testes nucleares em Amchitka terminaram nesse mesmo ano, e a ilha foi mais tarde declarada santuário de pássaros 

(http://www.greenpeace.org/portugal/ - consultado em Dezembro de 2010). 
69 Os factos históricos relatam que os serviços secretos franceses afundaram o navio da Greenpeace Rainbow Warrior em 

1985 na Nova Zelândia (mais precisamente em Aukland), vitimando o fotógrafo português Fernando Pereira, que trabalhava 

como freelancer para a Greenpeace. A sua missão era "prestar testemunho" dos testes  nucleares. Tal facto aumentou ainda 

mais as hostilidades mas não fez a Greenpeace parar as suas campanhas continuando a afixar faixas nos navios navais que 

transportavam armas nucleares. Como resultado conseguiram que inúmeros portos e nações banissem barcos que 

transportassem tais armas e ainda tornaram público que as cargas tóxicas eram descarregadas nos países do Terceiro Mundo 

(http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/historia-da-greenpeace/ - consultado em Dezembro de 2010).  
70 As delegações nacionais/regionais são relativamente autónomas na concretização de estratégias nas campanhas do 

contexto local, no contacto directo com o público e na busca de apoios financeiros de doadores para financiar o seu trabalho 

(fund raising). A Greenpeace Internacional elabora e a coordena essas estratégias globais através de um processo de tomada 
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Os seus principais objectivos são: parar as alterações climáticas lutando contra a energia 

nuclear e combustíveis fósseis apoiando a utilização de energias renováveis; proteger as florestas 

ancestrais onde muitas plantas e espécies não humanas enfrentam o perigo de extinção 

influenciando também a subsistência de muitos povos indígenas; defender os oceanos; fomentar a 

agricultura sustentável amiga do ambiente e do ser humano; eliminar a utilização de substâncias 

químicas tóxicas que ameaçam rios e lagos, o ar, o solo e os oceanos, e finalmente nós próprios e o 

nosso futuro; pôr fim à era nuclear que constitui um risco inaceitável para o ambiente e para a 

humanidade (http://www.greenpeace.org/portugal/ - consultado em Dezembro de 2010). 

Os activistas da Greenpeace são activistas activos. Não só navegam, escalam, e caminham 

em direcção às raízes dos problemas ecológicos, como também se tornam ambiciosos criando 

constantemente novas tácticas (Scarce 2006:49).  

A acção directa e não-violenta é uma forma de intervenção, pessoal e física utilizada para 

proteger o ambiente. Tem como premissa a ideia de que a destruição do meio ambiente e o abuso do 

poder que está na sua causa têm que ser confrontados (de uma forma não-violenta). Contudo, a 

acção directa apenas é utilizada em último recurso, quando o lobby e as negociações com os 

decisores políticos fracassam, ou quando os governos e as indústrias ignoram os apelos para que 

parem de destruir o ambiente. Este método de actuação tem por objectivo alertar a comunidade para 

os problemas ambientais exigindo uma resposta urgente. Esta técnica de desobediência civil foi 

desenvolvida por Mahatma Gandhi na luta pela independência da Índia e por Martin Luther King nos 

protestos dos defensores dos direitos cívicos nos Estados Unidos, entre outros movimentos (Scarce 

2006; http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/Como-actua-a-Greenpeace/71 - consultado 

em Dezembro de 2010). 

Outra forma de acção é o testemunho dos crimes ambientais. Aliás, esta foi a primeira forma 

de acção levada a cabo pela Greenpeace em 1971 quando navegaram até à Ilha Amchitka. Estar 

fisicamente presente durante um crime ambiental denuncia e confronta os responsáveis, 

consciencializa a opinião pública e faz pressão para que não sejam cometidos novos crimes 

semelhantes (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/Como-actua-a-Greenpeace/ - 

consultado em Dezembro de 2010). 

A comunicação com o público é outro método utilizado que aproxima as massas da actuação 

da organização. Sensibilizar e alertar os cidadãos é fundamental para provocar a mudança. A 

Greenpeace usa os seus sites, e-mail, comunicados à imprensa, dialogo nas ruas e apresentações 

oficiais para informar o público, a indústria e os governos sobre os problemas ambientais e para 

                                                                                                                                                         
de decisões por consulta internacional em que as delegações nacionais/regionais são as principais participantes. A 

Greenpeace Internacional coordena as campanhas em todo o mundo e acompanha o desenvolvimento e o desempenho das 

delegações nacionais e regionais (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/estrutura-greenpeace/ - consultado em 

Dezembro de 2010).  
71 Se para os activistas da Greenpeace, a não-violência é uma estratégia, para a maioria dos grupos ecologistas radicais é 

uma táctica que inclui a destruição de propriedade (ex. Sea Shepherds e Earth First!). Pode dizer-se então que de entre as 

organizações ecologistas radicais a Greenpeace é a menos controversa (Scarce 2006). A acção directa é abordada 

pormenorizadamente na secção 2.7.2. 
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propor soluções (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/Como-actua-a-Greenpeace/ - 

consultado em Dezembro de 2010). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2- Activistas da  Greenpeace  penduram  banners  na Torre 
de Belém apelando aos líderes políticos reunidos em  Lisboa 
na Cimeira Ibero-Americana para que dêem prioridade  às 
alterações climáticas  

 
 

Trata-se de uma organização com uma missão global, que conta com milhões de 

ciberactivistas prontos a entrar em acção e pressionar governos, empresas e industrias a adoptar 

quadros legais e códigos de conduta que respeitem a biodiversidade e garantam um planeta 

sustentável para todos [lobbying (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/a-greenpeace-

em-portugal/ - consultado em Dezembro de 2010)]. 

Um aspecto inovador introduzido pela Greenpeace e este tipo de organizações está 

relacionado com a já referida investigação científica. Os problemas ecológicos com que nos 

deparamos nos dias de hoje (ex. alterações climáticas, aumento do buraco de ozono, entre outros), 

requerem uma análise científica para terem credibilidade. A ciência é uma forma de protecção 

ambiental, de justificar a existência de ameaças ambientais (ex. energia nuclear e a existência de 

organismos geneticamente modificados), de procurar soluções para essas ameaças, apoiar 

campanhas através de pesquisas e relatórios, influenciar as políticas existentes e mudar a opinião 

pública (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/unidade-cientifica/ - consultado em 

Dezembro de 2010). 

Sendo Portugal o país da União Europeia com o maior consumo de peixe per-capita, a 

Greenpeace decidiu integrar uma campanha para mercados de peixe sustentáveis em Portugal na 

sua estratégia internacional. Assim, apesar da inexistência de um escritório de apoio no terreno, a 

Greenpeace criou uma presença virtual com uma equipa dedicada ao desenvolvimento da campanha 

e responsável por informar e mobilizar os portugueses para a causa dos oceanos. Criaram-se dois 

grupos de voluntários (um em Lisboa, o outro no Porto) e a estes juntaram-se milhares de 

consumidores empenhados em proteger os oceanos 

(http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/a-greenpeace-em-portugal/ - consultado em 

Dezembro de 2010). 
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Fig.3- Activistas da Greenpeace bloquearam a entrad a do Pingo 
Doce do Cais do Sodré, em Lisboa, com mensagem “Pin go 
Doce esgota os oceanos de Janeiro a Janeiro” 72  

 

 Depois de três anos a fomentar o debate sobre a crise actual dos oceanos e divulgar 

alternativas mais sustentáveis aos produtos comercializados pelas grandes indústrias, quatro das seis 

maiores cadeias de supermercados a operar em Portugal assumiram o compromisso de deixar de 

vender os produtos mais insustentáveis e apoiar as práticas de pesca sustentáveis. Termina desta 

forma a frente activa da campanha dos oceanos em Portugal, com a Greenpeace Internacional a 

monitorizar os efeitos da campanha no país (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/a-

greenpeace-em-portugal/ - consultado em Dezembro de 2010). 

Com o sucesso gerado na campanha referida anteriormente, a Greenpeace Internacional 

continua a analisar formas de aumentar a sua actuação em Portugal a outras campanhas que 

decorrem a nível global (http://www.greenpeace.org/portugal/pt/greenpeace/a-greenpeace-em-

portugal/ - consultado em Dezembro de 2010). 

 

2.6.7.2 Earth First!  

A Earth First! é considerada a antítese dos grupos ecologistas tradicionais: luta contra o 

simples deambular e o compromisso não consta dos seus objectivos. A Earth First! defende o 

ambiente até às últimas consequências em questões que a corrente principal desistira ou nem sequer 

tentara defender. Depois do surgimento da Earth First! o Movimento Ecológico jamais será o mesmo 

(Scarce 2006:57).  

O romance de Edward Abbey The Monkey Wrench Gang (1975)73 imortalizou a criação da 

Earth First! que era inicialmente um grupo secreto. Inspirado por Abbey, Dave Foreman funda a Earth 

First! em 1979 juntamente com Mike Roselle, Howie Wolke, Bart Koehler e Ron Kezar 74 (Merchant 

1992; Scarce 2006).  

                                                 
72 O Pingo Doce faz parte da cadeia Jerónimo Martins, cadeia que se encontra em último lugar no ranking dos Supermercados 

da Greenpeace. A acção serviu para mobilizar os milhares de consumidores que passaram no local a pressionar o grupo 

Jerónimo Martins para que assuma um papel activo e garanta a sustentabilidade do peixe que vende. Segundo o estudo da 

Greenpeace, o Grupo Jerónimo Martins e a Sonae são os únicos que limitam a sua actuação ao cumprimento da lei  

(http://www.greenpeace.org/portugal/pt/noticias/Activistas-da-Greenpeace-bloquearam-a-entrada-do-Pingo-Doce-do-Cais-do-

Sodre-em-Lisboa/ - consultado em Dezembro de 2010).  
73

 A obra de Abbey serviu de guia para muitos activistas pois ensinava várias técnicas de sabotagem 

ecológica/Monkeywrenching (Scarce 2006). 
74

 Roselle era um ex-Yippie pertencente ao Youth International Party (Movimento de Contra-Cultura) e veterano do Movimento 

anti-guerra do Vietname. Como tal, tinha já experiência em grupos radicais e conhecia técnicas de confronto e como chamar à 

atenção da imprensa. Contactou também com Abbie Hoffman (anarquista). Roselle conheceu Wolke em Wyoming. Wolke era o 
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O nome Earth First surgiu numa viagem em direcção a Albuquerque, mais precisamente ao 

Deserto Pinacate. Wolke referiu: a próxima coisa que vão ouvir falar é que estamos a estabelecer um 

sistema massivo para preservar terras em cada bioregião nos Estados Unidos. Foreman acrescentou: 

Earth First! É a próxima coisa que vão ouvir falar! No momento seguinte Roselle desenhou um punho 

fechado e mostrou aos colegas. E assim surgiu o logótipo. O ponto de exclamação surgiu 

posteriormente (Scarce 2006:61).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4- Símbolo da Earth First! 

 

Com imenso entusiasmo e sem dinheiro, os fundadores planearam identificar todos os 

ecossistemas ameaçados nos Estados Unidos com o objectivo de proteger a diversidade biológica. 

Juntaram as suas pretensões e enviaram para uma mailing list de contactos influentes. No início uma 

newsletter e hoje em dia um Journal (Earth First! Journal)75, propagou-se um pouco por todos os 

locais o surgimento do movimento Earth First!. O próprio Journal distingue: a Earth First! não é uma 

organização, mas sim um movimento, (...) uma prioridade. Não existem membros da Earth First, 

apenas Earth First!ers. É um acreditar no biocentrismo em que a vida na Terra vem em primeiro lugar 

e colocar os nossos ideais em acção (http://earthfirst.org/about.htm - consultado em Dezembro de 

2010). 

A Earth First! é guiada pela filosofia da ecologia profunda e espiritual e pela visão Malthusiana 

do crescimento populacional. Defendem que a civilização industrial e a sua filosofia é anti-Terra, anti-

feminina e anti-liberdade (Merchant 1992; http://www.earthfirstjournal.org/section.php?id=1 - 

consultado em Dezembro de 2010). 

Na Earth First! não existe burocracia, hierarquia, lobbies, porta-vozes, apenas uma força de 

devotos, não remunerados, activistas que ocupam um nicho criado por eles próprios no movimento 

ecológico, em suma, uma anarquia (Scarce 2006:62).  

Abbey (Abbey in Scarce 2006), considera que foi o fracasso do sistema político que deu força 

à Earth First!. O mesmo autor acredita que é legítimo recorrer-se a quaisquer meios para defender a 

                                                                                                                                                         
representante do Friends of the Earth em Wyoming, amigo íntimo de Koehler, um conservacionista respeitado da Wilderness 

Society no Wyoming. Koehler tornou-se também amigo de Foreman, representante da Wilderness Society do Sudoeste (grupo 

ecológico conservador). Não se revendo com os valores da instituição pediu demissão. Por sua vez, Kezar, conhece Foreman 

quando a Wilderness Society visita o Sierra Club local de El Paso no Texas. Kezar trabalhava para o Sierra Club, o seu 

activismo restringia-se a escrever cartas aos legisladores (Scarce 2006). 
75 No Earth First! Journal existe uma coluna para as eco-tácticas sugeridas pela Earth First!.  Se no início as tácticas variavam 

entre o simples afixar posters com alguma mensagem em particular, destruir estradas onde passavam camiões com madeira, 

hoje tornou-se numa lista infindável. De tal forma que levou Foreman a editar um livro intitulado Ecodefense: A Field Guide to 

Monkeywrenching em1985 (http://www.earthfirstjournal.org/subsection.php?id=1 - consultado em Dezembro de 2010). 
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“nossa” Terra da destruição quando os meios políticos falham, sejam eles a sabotagem ou a 

subversão. 

 Foreman (in Scarce 2006) justifica a criação da Earth First! com a necessidade de criação de 

um espectro mais amplo na comunidade ecológica, faltava uma ala radical no movimento ecológico. 

Segundo Foreman (in Scarce 2006:58), alguém tinha de dizer o que é preciso ser dito. 

Outra das razões que levou ao surgimento da Earth First! foi a RARE II, a Revisão e 

Avaliação dos Serviços Florestais das Áreas Roadless (Forest Service’s Roadless Area Review and 

Evaluation) que pretendia reduzir para menos de um-quarto os oito milhões de acres classificados 

como selvagens nos Estados Unidos (Scarce 2006).  

Se a Greenpeace começou com uma intervenção prioritária contra o armamento nuclear e 

posteriormente na protecção dos oceanos e da sua biodiversidade, a Earth First! pegou nas suas 

tácticas e utilizou-as na defesa das florestas, desertos e as suas espécies ameaçadas (ex. o urso, o 

lobo e o esquilo vermelho) . 

A Earth First! rapidamente ganhou reputação pelo seu activismo “hard-core” de uma forma 

que o movimento ecológico nunca tinha testemunhado. Nem mesmo a Greenpeace conseguia igualar 

as tácticas agressivas da Earth First! (Scarce 2006). 

 Os seus métodos são as manifestações, protestos, guerrilla theater, desobediência civil e 

monkeywrenching (eco-sabotagem). Embora haja uma grande diversidade dentro da Earth First!, 

desde vegetarianos a monkeywrenchers a seguidores exemplares de Gandhi que usam 

exclusivamente a defesa civil (desobediência civil), filósofos pensativos, misantropos a humanistas há 

acordo sobre uma coisa, a necessidade de acção (http://earthfirst.org/about.htm - consultado em 

Janeiro de 2011). Muitos, Earth First!ers (...) consideram-se anarquistas e todos negam ter sido 

responsáveis por qualquer injurio a seres humanos (Merchant 1992:174).  

Em 1983 a Earth First! começou a lutar pela protecção do Norte de Kalmiopsis (Oregon). 

Roselle juntamente com quatro activistas bloquearam um bulldozer que estava a fazer os primeiros 

cortes na estrada da Bald Mountain. O bloqueio serviu para atrasar a acção de modo que o tribunal 

percebesse que estavam a ser violadas regulações da RARE II. Em 1987 o protesto foi mais aceso 

que o habitual resultando em mais de vinte detenções e num processo em tribunal sem precedentes. 

Na verdade, muitas destas organizações radicais acabam por gastar grande parte ou todos os seus 

fundos e a sua energia a defender-se em tribunais em vez de lutarem pelos seus ideais (Scarce 

2006). 

Os protestos públicos são parte das acções directas não-destrutivas. Como evidenciaram os 

protestos anti-guerra do Vietname, os protestos públicos e a desobediência civil são especialmente 

efectivos ao apresentar alternativas àqueles que nunca as consideraram ou recusaram. Em nome da 

Earth First!, existe quem se sente à frente de bulldozers, se acorrente e feche a cadeado a portas e 

portões de locais de construção, suba para plataformas acima das dezenas de metros de altura em 

árvores durante dias ou até semanas (tree-sit-in). Também invadem escritórios de legisladores, 

marcham em Wall Street, fazem piquete em vários locais, manifestam-se junto aos escritórios do 

Serviço Florestal dos Estados Unidos, penduram banners do World Bank no Memorial de Lincoln, 
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destroem maquinaria, bloqueiam estradas onde passam camiões com madeira não sustentável, entre 

muitas outras acções (Scarce 2006; Merchant 1992). 

O Código de não-violência da Earth First! tem como princípios fundamentais 

(http://www.earthfirstjournal.org/subsection.php?id=1 - consultado em Janeiro de 2011): 

- Ser verdadeiro, honesto e respeitar todos os seres; 

- Não fugir; 

- Não transportar armas; 

- Não transportar drogas e álcool; 

- Não usar violência física ou verbal. 

 

Gandhi e King adoptaram a não-violência, incluindo o respeito pela propriedade, como uma 

forma de vida, a mais pura forma de viver na Terra. Pelo contrário, os fundadores da Earth First! 

vêem a não-violência como uma táctica. Segundo Foreman (Foreman in Scarce 2006), cada um deve 

escolher entre a violência e a não-violência segundo aquilo com que se sinta confortável e seja mais 

apropriado a cada situação. O mesmo sente que o valor da desobediência civil tem diminuído como 

os anos. 

 Sucede que quando se utiliza uma táctica nova, obviamente esta é efectiva mas quando 

deixa de ser nova começa a ser demasiado previsível. Esta é a razão que exige que os activistas 

radicais sejam criativos ao ponto de estar sempre a inovar com novas tácticas. 

Foreman (Foreman in Scarce 2006:70) vê a desobediência civil como uma guerra 

convencional em que se desencadeia todo um processo legal. Contudo, muitas vezes os activistas 

têm de levar as suas tácticas ao limite para proteger a biodiversidade. O mesmo acrescenta, é essa a 

razão porque, filosoficamente, sou mais um “monkeywrencher”. (...) O sistema não quer 

desobediência civil. Então qual é a alternativa? Forçam-te a cometer cada vez mais acções radicais. 

Mas, como refere Wood76 (Wood in Scarce 2006), para exercer a desobediência civil é necessário 

estar preparado para fazer sacrifícios.   

Os media procuram captar as acções mais arriscadas independentemente da legalidade dos 

actos. O alvo e a mensagem da Earth First! são escolhidos para cada caso, dando sempre 

importância à exposição dos media. Quase tudo o que a Earth First! faz é acção directa – qualquer 

medida tomada para melhorar as condições básicas de qualquer um. As acções dos Earth First!ers 

são inspiradas pela experiência da Internacional de Trabalhadores do Mundo (União de 

Trabalhadores Radical Wobblies) adoptando tácticas tais como o tree-spiking77, uma espécie de eco-

                                                 
76

 Membro do Grupo Ecologista Local Sapphire Six juntamente com outros cinco membros da Earth First!. Este grupo foi 

bastante activo na luta pela protecção do Norte de Kalmiopsis (Scarce 2006). 
77 Na prática significa pregar uma haste de metal no tronco de cada árvore com o objectivo de desencorajar a exploração da 

madeira. É um meio de tornar a actividade inviável economicamente a longo-prazo (as lâminas das serras das fábricas partem-

se facilmente) sem ameaçar a vida da árvore (http://www.wisegeek.com/what-is-tree-spiking.htm - consultado em Janeiro de 

2011). A sabotagem inicial encorajada pelo Journal da Earth First! era o tree-spiking pois era uma forma de salvar árvores. Nos 

anos seguintes esta táctica desenvolveu-se de tal forma no Noroeste do Pacífico dos Estados Unidos que muitas fábricas de 

madeira foram à falência. Razão que leva a rotular os Earth First!ers de terroristas. Na verdade, segundo Roselle (Roselle in 
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sabotagem (ecotage) que se destina a evitar que as fábricas de madeira possam aproveitar a 

madeira das árvores (http://www.iww.org/unions/iu120/local-1/EF/JBari11.shtml - consultado em 

Janeiro de 2011). 

O tree-spiking é, tal como o monkeywrenching, uma forma de eco-defesa (ecodefense). São 

tácticas para defender o ambiente. Implicam, como qualquer acção de desobediência civil, confrontar 

o adversário, ser inteligente e determinado de forma a ser bem sucedido (Merchant 1992). O 

monkeywrenching, tal como já foi referido, é uma forma de sabotagem em nome do ambiente (eco-

sabotagem). Tem como objectivo primordial criar danos económicos paralisando actividades que 

causam grandes impactos ambientais. Esta táctica requer muitos cuidados pois pode ser utilizada a 

força primária: o próprio corpo humano (ex. bloquear um bulldozer colocando-se no caminho do 

mesmo, fazer um sit-in). Como tal, o monkeywrenching, é utilizado apenas em último recurso para 

antecipar um dano superior ao ambiente (Scarce 2006). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.5- Símbolo do Monkeywrenching  praticado pela 
Earth First!  (Martelo de pedra e chave-grifo) 

 
Hoje em dia o que preocupa os fundadores da Earth First! é o excesso de anarquia, ausência 

de burocracia. Acreditam que os valores da organização devem ser revistos. Os anarquistas devem 

continuar (...) todos terão sempre um lugar no movimento. Mas o problema tem aqueles que têm 

tentado criar o Movimento Earth First! à sua própria imagem (Scarce 2006:94). 

No final de 1981 o Earth First! Journal estabeleceu contactos em seis Estados dos Estados 

Unidos. Cinco anos depois é criada a Earth First! Fundation, uma corporação de educação sem fins 

lucrativos com representantes na Austrália e no Japão, com grupos em quarenta e duas cidades. 

Pelo ano de 1990 formaram-se dez grupos especializados em projectos que visavam proteger a 

biodiversidade, desenvolver novas tácticas de acção directa e outros assuntos. Nos dias de hoje a 

Earth First! está representada em nove Nações e em setenta e dois grupos locais (Scarce 2006). 

 

2.6.7.3 ALF  

A maior ambição do Movimento de Libertação Animal (Animal Liberation Front) é transformar 

a consciência da sociedade. Devido aos esforços dos activistas deste movimento damos por nós a 

repensar no que comemos, nas roupas que vestimos, nos produtos que usamos, se damos a devida 

atenção aos nossos animais, entre outros.  

Devido à dependência da sociedade dos animais não-humanos, as acções dos Animal 

Liberators mudam o Eco-Wall (o referido muro ecológico) mais directamente do que qualquer outro 

                                                                                                                                                         
Scarce 2006:77) terroristas são aqueles que ameaçam directamente vidas inocentes. Neste caso, o verdadeiro perigo vem dos 

executivos das empresas de madeira que arremessam árvores e pessoas para fábricas como ingredientes para fazer dinheiro. 
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ramo do movimento radical. Os activistas da libertação animal não acreditam nas verdades absolutas 

da medicina que afirma ter tratamento e cura para tudo pois realizam experimentação animal. 

Defendem que comer carne acarreta efeitos nocivos à própria vida humana. Também chamam à 

atenção para os animais usados no entretenimento em circos, zoos, rodeios, filmes entre outras 

actividades económicas e de exploração (Scarce 2006:116). 

O Movimento de Libertação Animal surgiu nos Estados Unidos pelo ano de 1970. No mesmo 

ano o activista Henry Spira aspirava criar uma ponte entre o movimento de bem-estar animal 

tradicional americano e a filosofia de libertação animal. As organizações tradicionais operavam 

apenas dentro dos parâmetros da lei e através do processo político. Para Spira (Scarce 2006) este 

tipo de actuação não era efectiva, razão essa que o levou a agir inspirando-se no livro de Peter 

Singer Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals (1975)78.  

Em 1976 Spira (Scarce 2006) actuou em nome das suas novas convicções no Museu de 

História Natural Americano em Nova Iorque, local onde estavam a ser realizadas experiências em 

gatos de uma forma deliberada. Depois de captar a atenção do público, continuou a documentar os 

testes realizados em animais não-humanos.  

Por exemplo o teste de Draize79 e o teste LD50 (Lethal Dose)80, usados inúmeras vezes e em 

milhares de produtos incluindo cosméticos e champôs, infligindo enorme sofrimento em milhares de 

coelhos, pouco revelaram sobre o impacto da substância no ser humano pois os organismos são 

diferentes, como tal reagem de forma diferente (Singer 2002). O que revolta ainda mais a 

comunidade dos activistas da libertação animal é o facto da maioria destes testes não ser requerida 

pelos governos, ou seja, eles são efectuados apenas para proteger as empresas de processos em 

tribunais. 

Nos anos seguintes a libertação animal cresceu rapidamente. Alguns viam nesta a 

continuação dos movimentos de direitos civis e feministas. É nesta altura que a Animal Liberation 

Front americana (ALF) é formada (1979). No mesmo ano, eram já libertados vários animais utilizados 

em pesquisa do Centro Médico da Universidade de Nova Iorque. À medida que estes activistas 

invadiam laboratórios onde existia experimentação animal, fábricas de criadores de peles, aviários 

                                                 
78

 A obra em referência influenciou o Movimento de Libertação Animal com a sua filosofia utilitarista. Segundo Singer (Singer 

2002:75), somente um princípio moral da igualdade de interesses permite defender uma forma de igualdade que englobe todos 

os seres humanos, com todas as diferenças entre eles (visão contra a discriminação/racismo). Contudo, Singer vai mais além 

ao defender que este princípio não se pode cingir apenas aos seres humanos: se aceitarmos o princípio da igualdade como 

uma base moral sólida das relações com os outros representantes da nossa espécie, teremos também de o aceitar como base 

moral sólida das relações com aqueles que não pertencem à nossa espécie – os animais não humanos (visão contra o 

especicismo).  
79 O teste incluía deitar uma substância que estava a ser testada nos olhos de coelhos ou nos seus pénis. Durante dias 

estavam presos de modo a não poderem coçar-se. A substância era aplicada repetidamente para se observar a evolução da 

inflamação. Com a pressão exercida pelos Movimentos de Libertação dos Animais muitas empresas de cosméticos 

abandonaram esta prática descobrindo um teste alternativo à experimentação animal (Singer 2002). 
80 Este serve para testar os aditivos alimentares, incluindo corantes e conservantes artificiais. Este teste visa conceber a dose 

letal ou o nível de consumo provocando a morte imediata a 50% dos animais da amostra. Os animais que sobrevivem ficam 

doentes e muitos deles acabam por morrer (Singer 2002). 
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foram-se (e vão-se) encontrando as condições degradantes em que são mantidos os animais (Scarce 

2006). 

Desde então, a ALF juntamente com outros grupos de libertação animal batem recordes de 

acções levadas a cabo para pôr fim às atrocidades perpetradas para o benefício humano ou para o 

seu entretenimento. Estima-se que nos dias de hoje mais de dois milhões de pessoas estão 

envolvidas em mais de dez mil grupos locais de libertação animal em todo Norte da América (Scarce 

2006). 

 A metodologia de acção da ALF é a acção directa através de campanhas não-violentas. O 

tipo de acção mais utilizada pela ALF é a libertação de animais dos locais de pesquisa. Também 

actua contra explorações agrícolas e realiza sabotagens em caçadas. Visam causar prejuízos aos 

exploradores dos animais, normalmente através de destruição de propriedade. Pelo facto das acções 

da ALF serem ilegais, os activistas actuam de forma anónima em pequenos grupos ou 

individualmente. Trata-se de uma estrutura horizontal, sem líderes, sem poder centralizado ou 

coordenação. Hoje em dia as células da ALF operam clandestinamente em cerca de 35 países e 

independentemente umas das outras (http://www.animalliberationfront.com/ALFront/alf_credo.htm - 

consultado em Janeiro de 2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.6- Activista da ALF . O slogan refere Se não fores tu, 
quem será? Se não for agora, quando será? Ajude a A LF 

 

Sendo um movimento secreto, a ALF está dependente de outros grupos mais visíveis para 

efectuar conversações. Um desses grupos é o People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). A 

relação entre a ALF e a PETA é um exemplo de mutualismo que junta organização/burocracia e 

descentralização/anarquia ao movimento de libertação animal (Scarce 2006).  

Segundo a ALF, quem for vegetariano ou vegan e quem desenvolver acções de acordo com 

as directrizes da ALF pode considerar-se parte da ALF. De acordo com o credo da ALF as directrizes 

são (http://www.animalliberationfront.com/ALFront/alf_credo.htm - consultado em Janeiro de 2011): 

 

- Libertar animais dos locais onde são maltratados (por ex. laboratórios, explorações 

agrícolas, fábricas de pele, entre outros) e colocá-los em locais onde possam viver naturalmente, sem 

sofrimento; 

- Infligir dano àqueles que lucram com "a miséria e a exploração dos animais"; 
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- Revelar o horror e atrocidades cometidas contra animais realizando acções directas não- 

violentas e libertações; 

- Tomar todas as precauções necessárias para não causar danos a qualquer animal, 

humanos e não-humano.  

 

O objectivo da ALF a curto-prazo é salvar o maior número de animais possível e acabar com 

os abusos nos animais não-humanos. Uma imensidão de indústrias erigiram-se através da 

exploração dos animais não-humanos, como tal a ALF a longo-prazo tem por objectivo acabar com o 

sofrimento dos animais forçando as indústrias/empresas que abusam dos animais a retirarem-se do 

mercado [por exemplo através de boicotes à experimentação animal, à utilização de animais em 

roupa ou na alimentação e à utilização de animais no entretenimento 

(http://www.animalliberationfront.com/ALFront/alf_credo.htm - consultado em Janeiro de 2010)]. 

As principais preocupações dos activistas da libertação animal são: vivissecção, os animais 

na agricultura, a caça e os animais no entretenimento (Scarce 2006).  

A área onde o especicismo pode ser estudado com mais clareza é na utilização de animais 

em experiências. A maioria das pessoas pensa que as experiências médicas (vivissecção) servem 

para objectivos médicos vitais e justificam-se pois aliviam mais sofrimento do que aquele que 

causam. Segundo Singer (2002) esta ideia está errada. Na verdade, estas experiências não servem 

para evitar o sofrimento humano. Já temos produtos que cheguem, não há necessidade de 

desenvolver novos produtos que podem ser perigosos. Muitas das experiências realizadas não 

trazem qualquer benefício à humanidade e são incertas enquanto que as perdas de membros de 

outras espécies são certas e reais (Singer 2002).  

Além disso, a experimentação animal não causa apenas sofrimento nos animais que servem 

de cobaias nos laboratórios. A experimentação destrói a biodiversidade utilizando animais que estão 

em risco de extinção. Os activistas da liberação animal também receiam que animais geneticamente 

alterados em laboratórios sejam libertados afectando os genes de outros indivíduos a viver em habitat 

natural (Scarce 2006). Os activistas da liberação animal são contra o uso de animais na alimentação 

e na roupa. A forma mais efectiva de levar uma vida sem crueldade é adoptar um estilo de vida 

vegan81. Segundo Stallwood (vegan) este estilo de vida é o mais lógico, ético e amigo do planeta que 

qualquer um pode adoptar (Scarce 2006). 

                                                 
81

O veganismo é a extensão natural do vegetarianismo (http://www.vegan.org/about_veganism/index.html - consultado em 

Fevereiro de 2011). Não é uma dieta, mas sim uma ideologia que se baseia nos direitos animais e que implica uma 

alimentação estritamente vegetariana. Os vegan boicotam qualquer produto de origem animal, além de produtos que tenham 

sido testados em animais ou que incluam qualquer forma possível de exploração animal nos seus ingredientes ou processos 

de manufactura. São vegetarianos estritos, ou seja, excluem da sua dieta não apenas carnes como também gelatina, 

lacticínios, ovos, mel e quaisquer alimentos de origem animal. Consomem basicamente cereais, frutas, legumes, vegetais, 

algas, cogumelos e qualquer produto, industrializado ou não, que não contenha ingredientes de origem animal. Rejeitam o uso 

de artigos de pele, couro, lã, seda, camurça ou outros materiais de origem animal (por ex. pérolas, plumas, penas, ossos, 

marfim) pois implicam a morte e/ou exploração de animais. Vestem tecidos de origem vegetal (algodão, linho, etc) ou sintéticos 

(poliéster, etc). Evitam o uso de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene e limpeza que tenham sido testados em 

animais. Em regra não tomam vacinas mas podem violar este princípio quando a medicina alternativa/tradicional não consegue 

solucionar o problema, ou em caso de emergência. Lutam contra circos com animais, rodeios, touradas e zoos pois implicam 
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Singer (2002) refere que se os animais contassem a utilização que fizeram deles para a 

alimentação, tornava-se questionável principalmente quando a carne se torna mais um luxo que uma 

necessidade. Isto porque está cientificamente provado que a carne dos animais não é necessária 

para se ser saudável nem traz longevidade (Singer 2002). De acrescentar ainda que a produção de 

animais nas sociedades industriais gera uma produção ineficiente (a maioria dos animais que 

consumimos são engordados com cereais ou outros alimentos que poderíamos comer directamente), 

que não consegue alimentar as elevadas populações urbanas e que favorece a desigualdade na 

distribuição dos bens.    

De acordo com Singer (2002), os cidadãos das sociedades industrializadas podem obter 

facilmente uma alimentação adequada sem recorrer à carne dos animais. Também está em causa um 

interesse humano relativamente menor que deve ser contrabalançado pelas vidas e pelo bem-estar 

dos animais em questão. O princípio da igualdade na consideração de interesses defendido por 

Singer (op. cit.) não permite que interesses superiores (dos animais) sejam sacrificados por 

interesses inferiores. Consequentemente, defende que devemos boicotar o resultado final deste 

processo. 

Esta argumentação ganha ainda maior relevância quando os animais são mantidos em 

condições de vida cruéis em explorações para que o ser humano disponha da sua carne ao mais 

baixo custo possível (Singer 2002). O sistema capitalista vigente permite que, para se ter carne a um 

preço acessível, se tolerem métodos de produção82 de carne em que se aprisionam animais 

sencientes em condições superlotadas durante toda a sua vida. Esta crueldade só é reconhecida 

quando o lucro cessa (Singer 2002:84). 

Segundo Singer (2002), estes argumentos não nos forçam a adoptar na íntegra uma dieta 

vegetariana (não vai tão longe quanto a ideologia vegan). Acredita que certos animais, em alguns 

países, ainda pastam livremente no campo, tendo uma vida melhor que a dos animais criados em 

unidades industriais. 

Sobre os animais na agricultura, é importante referir que não é só o modo como os animais 

são explorados que está em causa. Sucede que o escoamento dos excrementos da pecuária está a 

poluir rios causando danos irreparáveis na biosfera contribuindo para a destruição da camada de 

ozono através da libertação de metano (Scarce 2006). 

                                                                                                                                                         
sofrimento, escravidão, posse, deslocamento do animal de seu habitat natural, privação de seus costumes e amestramento 

forçado. Boicotam também qualquer desporto que envolva animais não-humanos [por ex. caça, pesca 

(http://www.americanvegan.org/vegan.htm; http://www.vegan.org/about_veganism/animals.html - consultados em Fevereiros de 

2011)]. Muitos seguem o princípio político da não-violência [ahimsa (http://www.americanvegan.org/ahimsa.htm - consultado 

em Fevereiro de 2011)]. 
82

 Além de tirar a vida aos animais as explorações utilizam métodos hediondos que incluem a castração, retirar unhas e bicos 

para os próprios animais não se matarem uns aos outros, separar mães dos filhos, dividir rebanhos, marcar os animais com 

ferros em brasa, submete-los a deslocações em camiões superlotados, entre outros (Singer 2002). 
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Todos os anos milhares de animais são mortos por caçadores para alimentação, para troféus, 

ou mero desporto83. Outros tantos são vítimas da indústria da moda vendo as suas peles, pêlos, entre 

outros serem utilizados na roupa e em acessórios (Scarce 2006).  

Tal como na experimentação animal, o uso de animais no entretenimento também acarreta 

graves consequências para os ecossistemas. Os circos, por exemplo possuem negociadores que 

procuram as espécies mais exóticas e quanto maior for o seu risco de conservação maior o lucro que 

trarão para o negócio tornando-se o centro das atenções.   

Muitos animais usados nos circos, zoos, filmes nunca viram o seu habitat natural sendo 

criados em cativeiro. Segundo Singer (Singer 2002), eticamente o ser humano não tem o direito de 

privar os não-humanos de viver as suas vidas nos seus habitats naturais. Além disso, outra questão 

importante é a forma como são tratados. Nenhuma destas formas de entretenimento retrata o modo 

como os animais vivem naturalmente, estes são ridicularizados pelo ser humano (humanizados), 

obrigados a adoptar comportamentos que nada têm de natural na sua espécie (o que também é anti-

pedagógico do ponto de vista da educação ambiental) caso contrário são castigados (privados de 

comida, separados dos outros animais, espancados) ou até drogados. De recompensa quando as 

suas “carreiras” terminam, são um estorvo para os donos destes animais vivendo eternamente em 

jaulas minúsculas ou sendo abandonados. Muitos acabam em laboratórios de pesquisa. 

Segundo Scarce (2006), os activistas da libertação animal não se contentam com a simples 

promessa de melhor tratamento dos animais nestas actividades. Pretendem que o seu uso termine 

para sempre. 

Tal como na Earth First!, no movimento de libertação animal também existem anarquistas, 

contudo a sua presença e permanência não é tão consensual. Na verdade, a ALF pode dividir-se em 

dois grupos, os profissionais da Costa Este e os anarquistas do Oeste. Os primeiros, por vezes, têm 

empregos bem pagos e restringem as suas actividades a libertar animais de laboratórios de pesquisa, 

confiam totalmente na cobertura dos media e nem sempre destroem os instrumentos que encontram 

nos laboratórios. O segundo grupo, é menos instruído e normalmente ocupa trabalhos em part-time 

que envolvem grande esforço físico preferindo gastar a energia possível pela defesa dos direitos dos 

animais. Estes, não só libertam os animais dos laboratórios como originam danos mais graves em 

explorações agrícolas e noutros locais (Scarce 2006).  

Os anarquistas deste movimento defendem que a experimentação animal faz parte do 

sistema opressivo que deve ser quebrado por qualquer meio para acabar com a exploração das vidas 

dos outros seres, seja ele usar fogo posto ou qualquer outro meio destrutivo (Scarce 2006). 

 

 

   

 

                                                 
83 Esta questão gera algum conflito entre os activistas da libertação animal e os Earth First!ers. Os últimos, entre os quais 

Foreman e Wolke, são caçadores de algumas espécies (por ex. o veado e o pato). Defendem que a caça também tem um 

papel determinante na manutenção dos ecossistemas. Este é apenas um dos pontos que cria divisão dentro do movimento 

radical (Scarce 2006).   
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Fig.7- Símbolo da Animal Liberation Front  que incorpora o Círculo – A do Anarquismo 
 

 A grande ameaça do movimento de libertação animal é o separatismo existente dentro do 

movimento. As ligações que existem de grupo para grupo são ténues o que cria discussões acerca 

dos métodos, falta de confiança e fragmenta o movimento embora dificulte infiltrações. O medo e a 

suspeição de novos membros pode inibir o fluir das ideias e desencorajar alianças. Contudo o maior 

problema para a proliferação do movimento será a intransigência de alguns dos seus membros 

(Scarce 2006). 

 

 2.6.7.4 PETA 

 Fundada por Alex Pacheco e Ingrid Newkirk, o People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA) surge em 1980. Trata-se de uma organização não-governamental internacional sem fins 

lucrativos. O seu principal objectivo está relacionado com a defesa dos direitos dos animais. Baseia-

se no princípio em que os animais não são nossos para comer, vestir, experimentar ou entreter. Visa 

educar o público e os legisladores sobre como tratar bem os animais 

(http://www.peta.org/about/learn-about-peta/default.aspx - consultado em Janeiro de 2011). 

 A sede da PETA é em Norfolk, no Estado da Virginia. O número de membros e adeptos ronda 

os 2 milhões e tem crescido ano após ano entre 40 000 a 50 000 em todo o mundo. Tal crescimento 

reflecte o aumento do interesse pelos direitos dos animais e faz da PETA a maior organização de 

defesa dos direitos animais do mundo (Scarce 2006). 

 A PETA também se baseia nos ensinamentos de Singer: os animais têm direitos e merecem 

igual tratamento e que os seus interesses sejam tomados em consideração, independentemente de 

serem úteis ou não para o ser humano. Na verdade, as acções da PETA têm como fundamento a 

princípio de que todos os seres têm direitos (humanos e não-humanos), como tal devem estar livres 

de sofrer (http://www.peta.org/about/learn-about-peta/default.aspx - consultado em Janeiro de 2011). 

 Os direitos dos animais não são apenas uma filosofia moral, são um movimento social que 

tenta mudar a visão tradicional da sociedade de que os animais não-humanos apenas existem para o 

benefício humano (http://www.peta.org/about/why-peta/why-animal-rights.aspx - consultado em 

Janeiro de 2011). 

 Segundo esta ONG, um dos problemas mais graves que afecta o nosso planeta é a crueldade 

a que os outros animais estão sujeitos. De acordo com a PETA, a exploração dos outros animais é 

uma forma de discriminação que é moralmente inaceitável no século XXI tal como todas as outras 

formas de discriminação. Para a PETA os humanos conseguem comer melhor, educar-se melhor, 

vestir-se melhor e entreter-se de forma mais construtiva sem torturar e matar os outros animais. 

Assim, ambicionam que todos devem tentar parar o abuso contra os outros animais estabelecendo 
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uma nova sociedade global onde os animais não humanos são respeitados 

(http://www.peta.org/about/learn-about-peta/default.aspx - consultado em Janeiro de 2011).  

 A PETA intervém nas explorações agrícolas, laboratórios, indústria de vestuário e de 

entretenimento (as quatro áreas onde os animais mais sofrem por um longo período de tempo). 

Também trabalham noutras questões como por exemplo a morte de determinadas espécies (martas, 

castores), a existência de algumas pragas e o tratamento cruel de alguns animais domésticos 

(http://www.peta.org/about/default.aspx - consultado em Janeiro de 2011). 

 Através de pesquisa e investigação secreta, a PETA analisa e publicita a informação dada por 

activistas que se infiltram em laboratórios onde é realizada vivissecção obtendo informações 

suficientes para alegar abusos e para ganhar acções em tribunal (trabalho de “espionagem” ou sob 

disfarce). Também trabalha através da educação do público84, o resgate de animais, legislação, 

eventos especiais e finalmente e não menos importante o envolvimento de celebridades e 

campanhas de protesto e boicotes85 (http://www.peta.org/about/default.aspx - consultado em Janeiro 

de 2011). 

 A missão da PETA é passar a mensagem sobre os direitos dos outros animais ao maior 

número possível de pessoas, tarefa que nem sempre é fácil. A PETA, ao contrário das indústrias e 

empresas ricas que abusam dos animais, tem de tentar valer-se da publicidade gratuita através da 

exposição dos media. Sucede que os jornais são, por vezes, relutantes ao cobrir as actividades da 

PETA pois têm receio de perder lucro (em publicidade das indústrias e empresas que a PETA ataca). 

Surpreendentemente, as manifestações controversas e as campanhas de activistas como a Prefiro 

andar nu a usar peles continuam a encher as manchetes dos jornais 

(http://www.peta.org/ABOUT/FAQ/WHY-DOES-PETA-SOMETIMES-USE-NUDITY-IN-ITS-

CAMPAIGNS.ASPX - consultado em Janeiro de 2011). 

 A Campanha Naked começou há alguns anos quando activistas da PETA se manifestaram 

atrás de uma enorme bandeira proclamando prefiro ir nu do que usar peles. Esta campanha 

percorreu todo o mundo e captou de tal forma a atenção de todos que a PETA começou a receber 

ofertas de celebridades, incluindo Christy Turlington, Marcus Schenkenberg, Kim Basinger, Pamela 

Anderson, entre outros actores, que queriam dar o seu contributo. É nesta altura que a PETA, 

curiosamente, começa a receber reclamações. A PETA chega à conclusão que atingiu os seus fins: a 

participação de celebridades ajuda a chamar à atenção e a captar mais membros 

(http://www.peta.org/ABOUT/FAQ/WHY-DOES-PETA-SOMETIMES-USE-NUDITY-IN-ITS-

CAMPAIGNS.ASPX - consultado em Janeiro de 2011). Esta campanha foi um sucesso. Até hoje mais 

de 2 500 protestantes se manifestaram na Fifth Avenue em Nova Iorque (conhecida pelas lojas dos 

grandes designers de moda internacionais que vendem peles). São usados slogans como Vergonha! 

                                                 
84 A PETA visita dezenas de cidades todos os anos para leccionar o seu curso acerca dos direitos dos animais onde instruem 

os novos membros acerca das crueldades cometidas aos animais e o que podem fazer para as evitar (Scarce 2006).  
85 As acções mais conhecidas da PETA são os boicotes contra empresas que realizam experimentação animal. Devido ao 

boicote da PETA aos produtos da Avon, Revlon, da roupa manufacturada da Benetton estas desistiram de testar os seus 

produtos em animais. O grupo tem continuado a sua luta contra a Gillette, Cosmair, Amway, Noxell e Mary Kay (Scarce 

2006:121). 
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e Não sabem que usar pele é crime?. Activistas da PETA pintam casacos de pele com tinta vermelha 

e chegam a partir as vitrines. Alguns designers rapidamente se adaptaram a esta realidade criando 

pele falsa e até mesmo ecológica. Como refere o The New York Times (Scarce 2006:129), quando o 

Giorgio Armani, o Claude Montana e o Christian Lacroix usam pele falsa, torna-se moda. Talvez, 

desta forma, a pouco e pouca, a indústria da moda lhe siga as pegadas. Pouco a pouco o uso da pele 

vai-se tornando politicamente incorrecto (Scarce 2006). 

 Depois das celebridades referidas anteriormente, dezenas de outras lhes seguiram os passos 

despindo-se de preconceitos a favor desta causa: a defesa dos direitos dos animais. Seguem-se 

alguns exemplos desta campanha e de outras que utilizam a notoriedade das celebridades para 

chamar à atenção das massas e dos legisladores para realidades que são esquecidas na vida 

quotidiana. 

 Campanhas como estas têm ganho destaque em quase todos os grandes jornais, incluindo o 

The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, USA Today e The Washington Post. As principais 

revistas e programas de televisão como o Us, People, e Entertainment Tonight têm-se inspirado pela 

campanha para fazer histórias sobre o movimento anti-peles (http://www.peta.org/ABOUT/FAQ/WHY-

DOES-PETA-SOMETIMES-USE-NUDITY-IN-ITS-CAMPAIGNS.ASPX - consultado em Janeiro de 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8- Pamela Anderson: Todos os Animais têm as mesmas partes, Tem coração,  Sê Vegetariano  
Fig.9- Shirley Manson: Aqui está o resto do teu casaco de pele  

Fig.10- Tricia Helfer: Se tiver de ser Humano pelo menos seja Humano  
Fig.11- Eva Mendes: Pele? Prefiro andar nua  

Fig.12- Audrina Patridge: Seja um anjo para os Animais, Adopte sempre, Nunca Compre  
Fig.13- John Abraham: Ninguém gosta de estar engaiolado, deixe as aves vo ar livremente  
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Fig.14- Jenna Dewan: Usar peles 
exóticas mata. Deixe a Vida Selvagem 
fora do seu guarda-roup a 
Fig.15- Celina Jaitly: Algemados, 
Espancados, Abusados. Fim à crueldade 
infligida aos elefantes  
Fig.16- Charlize Theron: Se não vestiria 
o seu cão...por favor não vista qualquer 
outra pele   
Fig.17- Jamelia: Esteja confortável com 
a sua própria pele e deixe os Animais 
manterem as deles  
Fig.18- Kim Basinger: A Beleza não está 
em usar o casaco de alguém  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 19- Activistas no boicote à cadeia de fast-foo d KFC: As galinhas estão de acordo: Boicote ao KFC  
Fig.20- Manifestação Anti-Peles : Apenas os Homens das Cavernas usam peles  
Fig.21- Manifestação contra os circos: Os Animais Selvagens não devem estar em jaulas  
Fig.22- Protesto contra touradas: A verdade nua: A tourada é cruel  
Fig.23- Marcha de Vegetarianos: Vire outra folha. Seja vegetariano  
Fig.24- Manifestação contra a carne na alimentação:  Seja vegan  
  

19 

20 

21 

22 

23 24 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 70 

 Os membros da PETA são consensuais em admitir que muitas vezes utilizam truques para 

chamar à atenção das massas que os fazem cair no ridículo vestindo fantasias engraçadas e 

sugestivas, invadir um desfile de moda, fazer acrobacias em público ou mesmo despir a roupa. As 

imagens anteriores são bons exemplos. Contudo essa é a única forma de ser notícia, gerar 

discussão, criar debates, questionar o status quo e levar ao seu objectivo principal: a acção. A 

experiência ensinou-lhes que fazer campanhas controversas, chamativas e provocantes marca a 

diferença como se os relatos das crueldades infligidas aos animais não fossem suficientes 

(http://www.peta.org/ABOUT/WHY-PETA/PETA-TACTICS.ASPX - consultado em Janeiro de 2011). 

 Das grandes vitórias conseguidas pela PETA para além o sucesso da campanha anti-peles é 

que levou muitos designers e muitos consumidores a preferirem usar peles falsas em vez de peles de 

animais. É ainda de destacar o sucesso ao convencer mais de 200 empresas de cosméticos a deixar 

de testar em animais. Recentemente, a PETA convenceu também as "três grandes" cadeias de fast-

food (McDonald's, Burger King e Wendy's) a fazer melhorias significativas no tratamento dos animais 

(http://www.peta.org/about/faq/Why-does-PETA-use-controversial-tactics.aspx - consultado em 

Janeiro de 2011). 

 A PETA sempre foi conhecida pela sua inflexibilidade, pelos seus pontos de vista inabaláveis 

sobre os direitos dos animais. Os activistas da PETA (e a própria organização) não têm medo de 

expor verdades desconfortáveis se isso significa que os animais serão beneficiados. As suas 

posições podem ser controversas, mas são sempre fiéis à sua missão: parar o abuso de animais em 

todo o mundo (http://www.peta.org/about/why-peta/default.aspx - consultado em Janeiro de 2011). 

 

2.7 Influências teóricas do ecologismo radical 

As abordagens radicais dão uma forte importância às relações não económicas. Dão uma 

importância de destaque às relações de poder no diagnóstico dos problemas que confrontam a 

humanidade.  

O anarquismo oferece uma forma radical de se pensarem as limitações naturais das 

actividades humanas no contexto de situações definidas e de práticas locais. O pensamento 

anarquista, muito à semelhança do ecológico, pode encontrar-se, sob muitos aspectos, no espectro 

político (Smith 1998). 

O ecologismo (...) é fortemente inspirado por elementos anarquistas, os quais têm muitas 

coincidências com o Posmodernismo. Ver o ecologismo como um movimento social ajuda a 

compreender a ligação do anarquismo com o ecocêntrismo. O anarquismo aproxima as pessoas da 

natureza (Pepper 1993:58).  

Atkinson (Atkinson in Pepper 1993:57-8) resume o pós-modernismo verde. (...) O “relativismo 

radical” (...) é, de facto, muito semelhante ao Anarquismo nos seus fundamentos. A sua missão é 

criticar e rejeitar o Projecto Iluminista, e criar uma ecologia política alternativa: que reconstruirá a 

sociedade fora da desintegração manifesta dos valores culturais característicos da condição pós-

moderna. 

Por sua vez, a “crítica vermelha” do ecologismo é uma tentativa de encontrar uma visão 

moderna que envolva: uma forma de antropocentrismo; uma análise marxista (materialista e 
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estruturalista) de quais as causas da crise ecológica; uma aproximação para a mudança social; 

prescrições socialistas para uma sociedade verde, incluindo, segundo a perspectiva socialista 

revolucionária, o anarco-comunismo e anarco-sindicalismo (Pepper 1993).  

O anarco-comunismo e anarco-sindicalismo têm muitas afinidades com o socialismo, e é 

provavelmente verdade que muitos eco-anarquistas são principalmente anarco-comunistas, buscam 

inspiração particularmente a Kropotkin (op. cit.:54). Existe a rejeição do capitalismo, desejo de 

domínio comum dos meios de produção (recursos), e comunas com rendimentos partilhados e 

distribuídos de acordo com as necessidades. 

O anarquismo está repleto de ideias e práticas que, por um lado mostram propensões pós-

modernistas, mas por outro lado remontam ao início do século XIX. O movimento britânico data dos 

anos 1880, e teve alguma popularidade antes da primeira guerra mundial através do sindicalismo; 

também nos anos 1930 influenciou o anarquismo espanhol; na segunda guerra mundial e nos anos 

1960 influenciou o pacifismo; em 1960 o movimento da nova esquerda, e os novos movimentos 

sociais e as organizações não-governamentais (...) (op. cit.:153).  

De acordo com Pepper (1993:152), os “verdes-verdes” (corrente verde principal, por exemplo 

os ecologistas profundos) por vezes são demasiado inflexíveis nos princípios anarquistas não se 

apercebendo das suas raízes. Na verdade os valores defendidos por estes estão inteiramente 

enraizados no anarquismo. Contudo, são maioritariamente os ecocêntricos comunitários e os 

anarquistas-femininistas que fazem o seu anarquismo explícito (op. cit.:152). 

Existe uma justificação para os ecologistas recorrerem a princípios anarquistas. Tal como os 

liberais, conservadores e muitos outros grupos políticos, os anarquistas tendem a justificar a sua 

ideologia descrevendo-a como natural. (...) Doheny (1991), (...) descreve a anarquia como um estado 

natural, onde os humanos questionam naturalmente e procuram independência, igualdade e auto-

suficiência (op. cit.:163). 

Outro autor, Hunt (Hunt in Pepper 1993:165), considera a “sociedade natural” anarquista 

como ecológica. Não é necessário Estado nesta sociedade, nem peritos, nem administração, nem 

progresso e crescimento económico, ou religião ou comércio internacional. O mesmo autor refere que 

os humanos devem, tal como todas as outras espécies, seguir as leis ecológicas “naturais”. 

Bookchin (Bookchin in Pepper 1993) por sua vez apresenta-se como o anarquista em que a 

dialéctica sociedade-natureza surge com uma visão mais sofisticada. Woodcock (1977) também 

detecta nos Anarquistas a doutrina de obediência à lei natural (...) (op. cit.:165). Este autor afirma que 

se trata de uma doutrina que poderia apelar a um ecologista moderno. 

Tal como anteriormente referido, uma das premissas do pensamento ecológico é a acção 

directa através de militantes e uso de campanhas propagandísticas de grande impacto público (Lara 

2005:638). 

Por princípio, a acção directa é essencial para muitas correntes da teoria anarquista, em 

especial para o anarco-sindicalismo e anarco-pacifismo.  

Inspirado na filosofia da não-violência Gandhiana, o movimento da acção directa tem 

desenvolvido vários métodos que chamam à atenção do público para os problemas políticos. Este 

movimento envolve os sit-ins na defesa dos direitos civis (universalização do voto, iguais direitos para 
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as mulheres e luta contra a segregação racial e outras formas de apartheid) e as manifestações anti-

guerra (contra a guerra do Vietname e a utilização de armamento nuclear) dos anos 60 e 70 

(Merchant 1992). 

Para Gandhi a não-violência era uma forma de vida. Nos dias de hoje as acções de 

desobediência civil advogadas por Gandhi são comummente praticadas pelos ecologistas radicais 

(Scarce 2006). Grupos de defesa dos direitos dos animais tais como a Frente de Libertação Animal 

(ALF), utilizam tácticas de acção directa não-violenta, tais como entrar em laboratórios onde são 

feitas experiências com animais e destruir todo o equipamento destruindo assim propriedade privada 

e libertando os animais sujeitos às experiências. Alguns grupos existem mesmo pelo uso da acção 

directa, como a Greenpeace, a Earth First (e todos os verdadeiros ecologistas radicais), e alguns 

movimentos dos Sem-Terra do Brasil. Os grupos de acção directa agora estão acostumados às 

técnicas de Resistência Pacífica (...) têm recebido treinos em métodos de confronto não-violento 

(Merchant 1992:178). 

O anarquismo partilha muitas das suas características teóricas com o pensamento ecologista, 

Talvez a mais importante para o tema em estudo seja a sua vontade e os esforços desenvolvidos 

para mudar a sociedade. 

Segundo Barrué (Barrué 1976:88), o anarquismo não é somente a negação e a recusa dum 

mundo no qual vivemos; é também um acto de fé no homem que pode e deve libertar-se da servidão 

económica e também de todas estas autoridades hierarquizadas que sufocam nele a personalidade e 

o tornam escravo das máquinas de que devia ser o mestre. Face a todos os conformismos, a todas 

as ditaduras, a todas as falsas culturas, o pensamento anarquista defende a causa do homem, que, 

acabou por triunfar influenciando ainda hoje o ecologismo radical. 

 

2.7.1 O anarco-sindicalismo e o anarco-pacifismo 

2.7.1.1  O anarquismo: bases históricas 

O anarquismo surge ligado ao Movimento Geral do século XIX e torna-se uma das suas 

maiores manifestações. Do ponto de vista ideológico reveste um carácter de necessidade lógica que 

as outras doutrinas, condicionadas pela evolução do século XIX não possuem com a mesma 

amplitude (Arvon 1966). 

Pode dizer-se que o anarquismo foi uma resposta à organização política que nascera após a 

Revolução Francesa de 1789. Uma revolução que defendeu os princípios da liberdade, igualdade e 

fraternidade mas manteve o apartheid económico e desigualdade social (Arvon 1966). 

Esta profunda contradição dentro do Liberalismo originou a criação de dois grupos distintos: 

1- Os contra-revolucionários que defendiam a ordem instaurada pela Providência contra a 

usurpação de um intelectualismo absoluto. Rejeitavam violentamente a formação abstracta e racional 

do Estado moderno. Pretendiam também que a sociedade representasse a constituição do estado. 

Burke e Maistre eram alguns destes revolucionários; 

2- Os super-revolucionários que lamentavam que os doutrinários da Revolução Francesa não 

tivessem ido até ao fim do seu pensamento. Exigiam que os princípios reconhecidos e aplicados no 
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campo político governassem também a sociedade. A liberdade política devia traduzir-se em liberdade 

social, doutro modo esta não passaria de puro ludíbrio. Será esta corrente que irá guiar a vontade 

revolucionária do século XIX (Arvon 1966:13)86. 

A problemática que marcou o diálogo entre estes revolucionários foi a relação entre a 

liberdade individual e a liberdade colectiva. Esta questão levanta-se porque a liberdade social (penhor 

da liberdade de todos) implica uma limitação da liberdade individual, ao passo que a igualdade 

política é indissociável da completa liberdade individual. A solução encontrada foi a rejeição do 

estado e a reconstrução da sociedade segundo princípios extra-estáticos – posição tomada pelos 

anarquistas (Arvon 1966:14). 

Segundo Arvon (1966), do ponto de vista histórico, o anarquismo é um epifenómeno do 

socialismo. O seu lugar na história do século XIX situa-se entre o liberalismo cujas contradições 

internas o fizeram surgir. 

Do mesmo modo como é possível ver com clareza a afinidade espiritual entre o socialismo e 

o anarquismo, também é possível ver as diferenças que os separa87. O anarquismo não é 

necessariamente socialista, é mais correcto afirmar que algumas formas de anarquismo partilham 

alguns elementos com o socialismo. Por exemplo os anarquistas individualistas e liberais estão longe 

do pensamento socialista, por sua vez, os anarco-comunistas e os anarcos-sindicalistas aproximam-

se do socialismo (Pepper 1993:204).  

O anarquismo traduz a reacção do homem do século XIX que antevê nele a miragem da 

liberdade e passa a julgar ainda mais revoltantes as injustiças sociais de que é vítima. Julgando-se 

ludibriado pelo Estado, afasta-se dele e encarquilha-se sobre si próprio. (...) O socialismo, ainda que 

esteja convencido de que o Estado despoja o indivíduo da sua essência verdadeira, tenta abraçar o 

futuro da História para descobrir, para além dela, a realidade contraditória e, para lá da antinomia 

entre o Estado e a sociedade, a unidade fundamental que diz desejar restabelecer (Arvon 1966:17).   

 

2.7.1.2 Bases filosóficas 

O anarquismo encontra os seus fundamentos filosóficos nos movimentos de ideias que 

servem de infra-estrutura ao liberalismo tomando nele o seu sentido e prolongando-o até aos limites 

extremos. 

O individualismo racionalista francês influencia o anarquismo (Arvon 1966). Defende que ao 

contrário de todos os seres, o ser humano está dotado de razão. Desta forma, tem direitos de 

nascença (independentemente da sua origem, situação social ou capacidades). Estes direitos 

pertencem-lhe antes de toda e qualquer organização política [direito igualitário e universal 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (Arvon 1966)]. 

                                                 
86 A primeira manifestação desta corrente foi a Conspiração dos Iguais liderada por Babeuf. Este foi um movimento igualitário 

precursor do anarquismo e do comunismo. Propunha a comunidade dos bens e do trabalho com o objectivo de alcançar a 

igualdade efectiva entre o ser humano (igualdade social) transcrita na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789). Segundo os “Iguais” a liberdade proclamada pela Revolução Francesa era uma bela e estéril ficção da lei. 

Esta conspiração resultou na pena de morte para todos os participantes (Arvon 1966:14). 
87

 Para uma análise mais aprofundada das diferenças que separam anarquismo e socialismo consultar a secção sobre 

concepções políticas p. 74-9.  
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O indivíduo encontra-se no meio de dois sentimentos distintos: o instinto social que conduz ao 

altruísmo e o instinto de conservação que conduz ao egoísmo. Segundo Arvon (1966:19), o egoísmo 

venceu o altruísmo e o homem tornou-se “lobo” do homem. 

Todos os anarquistas são individualistas. Assim lutam primeiramente pelo despertar da 

pessoa humana que deve gozar de todas as liberdades compatíveis com uma sociedade harmoniosa 

e ordenada. Os seus alvos de luta são, portanto, as autoridades abusivas e incontroláveis e os 

Estados pois tendem a fazer do indivíduo um robot sem personalidade educando o indivíduo contra o 

determinismo da economia e da política (Barrué 1976). 

Bakunine (Bakunine in Barrué 1976:75) demonstra inequivocamente a necessidade de 

conciliar a liberdade de todos, os direitos do indivíduo com os do grupo social: a liberdade dos 

indivíduos não é um facto individual: é um produto colectivo. Nenhum homem saberá ser livre fora de 

toda a sociedade humana e sem o seu contributo...Tudo o que é humano no homem (...) é produto de 

um trabalho social, colectivo.   

O que subsistiu então do individualismo racionalista foi a sua noção da livre associação 

conforme as necessidades e desejos dos indivíduos que encaminhou o anarquismo para o seu 

próprio seio (Arvon 1966). 

O Anarquismo é também influenciado pelo idealismo absoluto alemão que tem como ideia 

mestra o monismo hegeliano. O monismo hegeliano defende que a realidade objectiva é uma criação 

do espírito, objecto e sujeito que se encontra numa unidade fundamental que constitui a ideia 

absoluta, o espírito. O espírito hegeliano apenas se realiza graças ao reconhecimento progressivo 

dos espíritos finitos. São os discípulos de Hegel que se debruçarão acerca desta questão levando o 

monismo do mestre até às suas consequências lógicas extremas (Arvon 1966). 

Segundo Arvon (1966), deve dar-se o primeiro lugar ao anarquismo, que constitui a última 

fase da filosofia clássica alemã, ao passo que o materialismo histórico e dialéctico é a sua 

consequência.  

Quase todos os tratados anarquistas, apesar das suas afirmações de inspiração ateísta e 

anti-religiosa, são acompanhados por um contraponto bíblico e até cristão. Se o anarquismo combate 

a religião, na medida em que esta constitui uma “opressão” idêntica à que o Estado exerce sobre o 

indivíduo, também não deixa de pôr em relevo a famosa frase de Cristo “Dai a César o que é de 

César, e a Deus o que é de Deus” (Arvon 1966:24). Esta afirmação separa o poder temporal do poder 

espiritual e demonstra claramente a interpretação anarquista num sentido anti-estático. 

Proudhon, considera Deus um inimigo pessoal, a soma de todos os males, o garante do 

Estado, da ordem e do mistério. Como tal a humanidade é, e deve ser, a antítese de Deus. O divino, 

(...), exprime tudo de que uma sociedade se deve libertar: a autoridade, a fatalidade, a tirania, a 

desigualdade de classes e a miséria, e, numa palavra, o mal (Proudhon in Barrué 1966:80). 

 

2.7.1.3 Concepções políticas 

Sendo o governo um sistema de garantias, o problema reside em substituir as garantias 

autoritárias por garantias mútuas. Segundo Prélot (1974) a solução está no federalismo, que é o 
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mutualismo transferido para a esfera política. Tudo se realizará através do consentimento mútuo, por 

contrato. 

Proudhon desenvolve o conceito de contrato de federação: federação (...) quer dizer pacto, 

contrato, tratado, convenção, aliança, etc..., é uma convenção segundo a qual vários chefes de 

família, uma ou várias comunas, (...) ou Estados, se comprometam recíproca e igualmente uns para 

com os outros em relação a um ou vários objectivos determinados (Proudhon in Prélot 1974:38). 

O contrato de federação acarreta apenas uma renúncia limitada à liberdade individual: os 

direitos pessoais que os contraentes reservam para si são maiores que os direitos que renunciam, ao 

mesmo tempo dão-lhe mais garantias. Prélot (1974), afirma que o regime político de Proudhon rejeita 

a alienação que conduz o regime representativo clássico. Não é legítimo delegar o direito de 

expressão [Quero tratar directamente, individualmente, por mim mesmo (op. cit.)]. Pode dizer-se que 

a extensão do contrato conduziu ao federalismo (Arvon 1966). 

A federação caracteriza-se pela autonomia dos elementos associados, pela descentralização 

e pela divisão do trabalho por órgãos distintos. A liberdade é elevada à terceira potência. A 

autoridade regressa às suas raízes e encontra-se na família, (...) (Prélot 1974:37). 

 Muitos anarquistas associam automaticamente a palavra “organização” a aparato, ou até 

mesmo burocracia. A palavra que eles usam para se reunirem é “comuna” – conversar uns com os 

outros [sobre coisas de interesse mútuo (Pepper 1993:159)].  

 As comunas são a unidade de organização social preferida dos anarquistas. A cooperativa, é 

uma unidade económica complementar que é administrada pelos próprios. Envolve a administração 

dos trabalhadores. E a assembleia-geral ou comuna/vizinhança é a forma política que as une. A 

federação entre estas unidades é vista como o caminho para lidar com questões ao nível da cidade, 

região, país e do mundo (op. cit.:159).   

Alguns anarquistas defendem que nestas unidades não existe competição, não existe salário 

laboral, domínio privado dos meios de produção e distribuição de acordo com as necessidades. 

Acreditam que com a participação contínua dos trabalhadores em decisões da sua vida política e 

económica, as pessoas serão educadas alargando a sua concepção comum de bem público (Pepper 

1993:160). 

As comunas (pequenos grupos soberanos de base territorial e unidades económicas mais 

vastas) seriam formadas na base de troca gratuita de serviços. Estas teriam uma administração 

autónoma pois tal como o homem e toda a individualidade e colectividade inteligente, moral e livre, 

são um ser soberano (Prélot 1974). 

Foi em 1871, na Comuna de Paris que o federalismo, a anarquia positiva, na expressão de 

Proudhon foi posto em prática pela primeira vez88. A desordem criada permitiu à Comuna proceder a 

várias realizações práticas tentando dar voz a algumas realidades federalistas. Por exemplo, 

promulgaram-se decretos para a reorganização dos serviços públicos na base da livre cooperação de 

                                                 
88 O manifesto publicado pelos internacionais parisienses na véspera das eleições para a Comuna é exemplo desse facto: a 

independência da Comuna é a garantia de um contrato cujas cláusulas, livremente negociadas, acabarão com o antagonismo 

das classes e garantirão a igualdade social. A autonomia da cada comuna tira todo e qualquer aspecto opressivo às suas 

reivindicações e afirma a República na sua mais elevada expressão (Arvon 1966). 
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interesses. Contudo, a abolição de todo o poder centralizador diminuiu a resistência da Comuna 

levando ao seu desmoronamento (Arvon 1966). 

O federalismo anarquista implica a rejeição absoluta de uma fórmula democrática com 

tendência sintética e unitária (Arvon 1966). Na verdade, o anarquismo rejeita qualquer forma superior 

de autoridade ou governo (Pepper 1993).  

De entre os princípios anarquistas talvez aquele que mais o caracteriza seja mesmo a 

rejeição de qualquer forma de Estado. Os anarquistas acreditam que o Estado deve ser eliminado 

imediatamente. Por exemplo Woodcock (Woodcock in Pepper 1993:155), define o anarquismo como 

a doutrina que afirma que o governo é a fonte da maioria dos nossos problemas sociais e que 

existem formas alternativas viáveis de organização voluntária. 

Enquanto alguns anarquistas vêem o Estado como independente outros aceitam a visão 

marxista de que este é o principal agente capitalista. Assim, para estes, opor-se ao Estado significa 

opor-se ao capitalismo (Pepper 1993). 

O Estado é visto pelos anarquistas como um instrumento de dominação da burguesia, algo 

que nasce dos antagonismos irreconciliáveis de classes e que visa manter os privilégios de alguns 

criados pelo capitalismo. Além de estar ligado à existência de classes, o Estado está também 

associado à propriedade individual. O exército, a polícia, as prisões e a burocracia, segundo os 

anarquistas são as manifestações mais brutais do Estado. Como afirma Barrué (1976:40): o Estado é 

a negação da liberdade. 

Por exemplo Proudhon é bastante explícito no antagonismo entre a democracia igualitária e 

universalista e a originalidade do indivíduo: o ser humano é um produtor, um indivíduo cuja actividade 

difere da do seu próximo e não um eleitor cujo boletim de voto pesa tanto como o de qualquer outro 

cidadão (Arvon 1966:85). A crítica de Proudhon à democracia provém do sufrágio universal, uma 

instituição excelente para fazer com que o povo diga não o que ele pensa mas aquilo que se pretende 

dele. É portanto, segundo Proudhon, o meio mais seguro para fazer mentir um povo. O legislador é 

incapaz de fazer falar o povo na sua plenitude, como tal convida-o a exprimir a sua opinião por 

cabeça. Como se alguma vez (...) a ideia do povo, pudesse ser determinada através da adição de 

uma qualquer quantidade de sufrágios (Proudhon in Prélot 1974:34). 

Para Proudhon o Estado absorve todas as forças colectivas e estende a sua acção a toda a 

sociedade, aumenta as suas atribuições às custas da iniciativa individual corporativa, comunal e 

social. É tentacular e devorador (Barrué 1976:41). Proudhon defende que ao condenarmos os abusos 

do Estado agravamo-los ainda mais. Não vê qualquer necessidade na existência do Estado, da 

administração, dos grandes poderes políticos. No lugar destes não deve existir nada. A sociedade é 

um movimento perpétuo; não tem necessidade de que elevem nem que dirijam o seu ritmo. Contém 

em si a sua própria força motora e rege-se a si mesma (Proudhon in Prélot:1974:34). 

Bakunine é ainda mais radical na sua posição defendendo que não basta transformar apenas 

as relações de produção para cessar com as instituições, as ideologias e as classes referidas 

anteriormente. Estas têm de ser combatidas directamente. O Estado é a negação da própria 

humanidade. Não houve e não pode haver um Estado bom, justo, virtuoso (Barrué 1976:44). Isto 
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porque, segundo Bakunine, todos os Estados pela sua natureza são a oposição da liberdade, da 

moral e da justiça humana (op. cit.). 

Nesta questão do antidemocratismo anarquistas e marxistas parecem estar de acordo89. 

Contudo, os anarquistas defendem que os marxistas insistem demasiado na questão do Estado 

tornando-o no seu inimigo principal. Segundo os primeiros, a infra-estrutura económica influencia o 

Estado e as ideologias, como tal estas devem ser transformadas primeiramente (Barrué 1976).  

A diferença fulcral que separa os anarquistas dos marxistas-leninistas está, portanto na 

transição na fase da revolução proletária. Entre a sociedade de ontem e de amanhã, os marxistas 

defendem a ditadura do proletariado, ideia mestra do pensamento leninista90. De acordo com Lenine 

(op. cit.), a democracia burguesa torna-se proletária e o Estado torna-se em algo que não é 

exactamente o mesmo que um Estado. A partir do momento em que a classe operária oprime os seus 

opressores já não será necessário o Estado, começando este a enfraquecer até desaparecer. No 

marxismo o Estado é utilizado provisoriamente como meio para atingir um fim, não estando em total 

desacordo com o anarquismo como afirma Lenine (Barrué 1976).  

Barrué (op. cit.) afirma mesmo que muitas pessoas limitam-se a repetir que o marxismo 

conserva o Estado e que o anarquismo quer destruí-lo.  

O anarquismo também vai contra as relações hierárquicas, quer sejam pessoais, económicas 

ou políticas. Estas são vistas como estruturas onde o poder é exercido por alguns sobre outros. 

Contudo, a concretização do socialismo e a abolição do sistema de classes não resolvem só por si o 

problema uma vez que as relações hierárquicas vão para além do capitalismo, são um fenómeno 

cultural (Pepper 1993).   

O socialismo e o anarquismo partilham inúmeras diferenças. As lutas baseadas nestas 

diferenças ideológicas provam tal facto na segunda metade do século XIX colocando frente a frente 

anarquistas e socialistas como veremos mais adiante. Pode dizer-se que as antigas lutas e diferenças 

entre anarquistas e socialistas, que determinaram o internacionalismo de esquerda no século 

dezanove e no início do século vinte, ainda vigoram, no debate “vermelho-verde” (op. cit.:58).    

Quadro 2- Diferenças entre anarquismo e socialismo (adaptado de Pepper 1993:206-7) 

 
Socialismo Anarquismo 

Injustiça social e degradação ambiental causadas pela 

exploração de classe 

Injustiça social e degradação ambiental causadas pelas 

relações hierárquicas 

Classe definida por critérios económicos 
Classe é também definida por critérios não-económicos (raça, 

sexo) 

Análises são históricas Análises a-históricas 

                                                 
89

 Engels exemplifica bem esta questão na sua obra Origem da família, da propriedade privada e do Estado (1884): Com o 

desaparecimento das classes desaparecerá inelutavelmente o Estado. A sociedade organizará a produção sobre a base da 

associação livre e igual dos produtores, relegará a máquina do Estado para o lugar conveniente: para o museu das 

antiguidades, (...) (Engels in Barrué 1976:42). 
90 Proudhon vê na aceitação da ditadura do proletariado uma tendência para o conformismo e para a submissão. Para o 

mesmo (...) um poder, mesmo operário, se se arrogasse em autoridade central, tenderia necessariamente reconstruir as taras 

comuns aos regimes autoritários (Proudhon in Barrué 1976:44). Bakunine, por sua vez, via a ditadura do proletariado (...) e o 

futuro veio dar-lhe razão – como a ditadura de um partido (Barrué 1976:45).  
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O Estado enquanto meio Oposição total ao Estado 

Em primeiro lugar a abolição do capitalismo que levará à 

abolição do estado centralizado pois é o capitalismo que 

cria o Estado 

Em primeiro a abolição do Estado, um acto que é independente 

da abolição do capitalismo pois é o Estado que cria o 

capitalismo 

O Estado representa e defende a burguesia (e quem 

explora o ambiente) 

O Estado representa os seus próprios interesses 

independentemente das outras classes económicas 

A participação na política convencional é admissível no 

caminho para a Revolução 
A participação na política convencional não é admissível 

Revolução através da subversão e a confrontação do 

capitalismo 

Revolução ignorando o capitalismo e criando “prefigurações” da 

sociedade desejada através de comunidades e economias 

alternativas 

Ênfase na acção política colectiva 
Ênfase na premissa “personal is political” e na mudança do 

estilo de vida individual 

Revolução particularmente através do poder colectivo 

enquanto produtores (Ex. Uniões) 

Os sindicalistas advogam a organização sindical (Uniões) e a 

acção; os outros anarquistas utilizam métodos de desobediência 

civil 

Classe trabalhadora como o maior actor na mudança social 
Novos movimentos sociais e grupos comunitários serão os 

maiores actores na mudança social 

Tendência para o vanguardismo (marxismo-leninismo) Sem vanguarda revolucionária 

Tendência para a Ditadura do Proletariado (Estado 

transitório) 
Nenhuma ditadura ou governo é admissível 

Filosofia materialista e aproximação para a análise social Tendência para o Idealismo 

Política Moderna Tendência para a política pós-moderna 

Necessidade de uma economia planeada Comunas organizam-se espontaneamente 

Apoio limitado para a descentralização A descentralização é vital 

Liberdade individual circunscrita pela liberdade colectiva Autonomia individual é vital 

Necessidade de troca internacional baseada na 

reciprocidade, aspecto importante no Socialismo 

Internacional 

Oposição à maioria dos comércios internacionais em detrimento 

auto-suficiência local 

Tendência para o urbanismo Elemento anti-urbano proeminente 

Natureza é construída socialmente 
Natureza é externa à sociedade, o ser humano deve adequar-se 

às leis da Natureza 

Antropocêntrico Não defende nem o antropocentrismo nem o biocentrismo 

Defende o desenvolvimento social Defende vários modelos (Ex. Bio-regionalismo) 

 

Segundo Arvon (1966), Stirner é quem melhor evidencia a hostilidade do anarquismo em 

relação a todo e qualquer tipo de colectivismo. De acordo com Stirner (op. cit.), o Estado liberal 

deixou apenas um domínio onde o indivíduo se pode refugiar, a propriedade privada. O comunismo 

reclama para a sociedade este último vestígio de autonomia individual. Assim, a sociedade passa a 

possuir tudo e o indivíduo quase nada. Define então o comunismo como o reino da miséria universal 

(Stirner in Arvon 1966:86).  

Acerca desta temática, Proudhon manifesta-se contra a constituição do povo pela multidão de 

indivíduos diversos e independentes do proletariado. Demonstra repulsa à tirania da associação 

anónima e não diferenciada mas defende o povo que se esforça pela defesa da sua autonomia e pela 

sua liberdade (Arvon 1966). 

Bakunine tornou-se talvez o maior opositor ao socialismo sendo o anarquista mais expressivo 

a demonstrar a sua antipatia pela ideologia socialista. O mesmo declarou que o socialismo de Estado 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 79 

era (...) a mentira, a mais vil e a mais terrível que o nosso século engendrou: o democratismo oficial e 

a burocracia vermelha (Bakunine in Barrué 1976:45).  

Para os anarquistas é inconcebível uma revolução imposta por um partido que se diz 

representante da classe operária actuando sobre a forma de ditadura do proletariado. Não acreditam 

na forma de transição passageira da ditadura do proletariado que conduz à instauração de um regime 

autoritário com reforço dos poderes do Estado ditos proletário. A revolução, segundo os anarquistas 

deve partir das organizações económicas próprias da classe operária. Esta revolução será o 

resultado de uma longa evolução do pensamento operário e de uma capacidade sempre crescente 

das instituições próprias ao proletariado (Barrué 1976:45).  

 

2.7.1.4 Concepções morais 

No geral, todas as refutações do anarquismo surgem pela condenação das suas concepções 

morais. O egoísmo, a exaltação frenética do indivíduo pregado pelo anarquismo dá plena liberdade a 

todos os instintos do ser humano. Contudo, esta ética encontra-se orientada mais no sentido de maior 

responsabilidade individual em que o indivíduo, em vez de se afirmar, acabaria por afundar-se e 

desaparecer (Arvon 1966). 

Stirner (o mais individualista de todos os anarquistas), chama à sua moral “o usufruto 

pessoal”. Este “usufruto” consegue extirpar do “eu” os seus segredos fazendo revelações que 

ultrapassam o conceito normativo do ser humano e robustecem em cada indivíduo o sentimento da 

sua originalidade inalienável (Arvon 1966). 

O egoísmo anarquista inscreve-se no Movimento Geral do século XIX (Arvon 1966). 

A dificuldade na implementação desta ética começa no momento em que se pretende 

conciliar indivíduos que se julgam soberanos e não admitem nenhuma norma em nome da qual sejam 

convidados a entenderem-se. Esta é a razão que leva Stirner a referir que o sentimento de 

diversidade incita-nos à tolerância. Por sua vez, Proudhon prefere confiar mais no equilíbrio dos “eus” 

antagónicos do que na síntese sempre opressiva e artificial. Outros teóricos anarquistas defendem 

que convém dar a este ego-altruísmo uma base científica. È o exemplo de Kropotkine que tenta 

aperfeiçoar a tese anarquista de solidariedade aproximando-a da Teoria Evolucionista de Darwin91 

(Arvon 1966). 

Baseando-se na obra A Origem das Espécies pelo Método de Selecção Natural, Kropotkine 

segue a mesma linha de entendimento afirmando que as espécies opõem-se entre si, mas o simples 

instinto de conservação dita a todos quanto pertençam à mesma espécies que pratiquem a 

solidariedade. O auxílio mútuo é o factor dominante da Natureza (Kropotkine in Arvon 1966:100-1). 

É simultaneamente a lei universal da evolução orgânica que faz com que os sentimentos de 

auxílio mútuo, de justiça e de moral estejam profundamente enraizados no ser humano na sua 

potência máxima como instintos inatos. De acordo com Kropotkine, (Kropotkine in Arvon 1966), o 

instinto de auxílio mútuo é o instinto mais forte. 

                                                 
91 A teoria da evolução avançada por Darwin surge na obra A Origem das Espécies pelo Método de Selecção Natural em 1859 

(Arvon 1966). 
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Do ponto de vista anarquista, a noção de auxílio mútuo, como fenómeno natural, tem sobre a 

moral tradicional uma vantagem inegável. É a natureza humana, o “eu”, que se torna a fonte real da 

moral, e não qualquer poder superior. Com a ideia de auxílio mútuo, Kropotkine regressa à imagem 

do “bom selvagem” do século XVIII (Arvon 1966:102)92. 

 

2.7.1.5 Concepções sociais 

A eliminação de todo o maquinismo administrativo (burocracia) e de todas as formas 

estaduais é uma concepção anti-histórica que não tem em linha de conta a complicação cada vez 

maior das relações humanas (Arvon 1966).  

O ser humano necessita do seu semelhante pois é um ser simultaneamente individual e 

social buscando eternamente uma forma social que mantenha o equilíbrio entre estas duas 

tendências opostas da sua natureza. Com a sua afirmação incondicionada da soberania absoluta do 

indivíduo, o anarquismo rejeita qualquer solução de compromisso. Mas nem por isso desiste de 

elaborar uma nova organização social. As soluções anarquistas para esta questão são o 

associativismo de Stirner, o mutualismo de Proudhon e o comunismo de Bakunine (Arvon 1966). 

Stirner distingue a diferença entre a sociedade e a associação. De acordo com Stirner a 

sociedade não é criada pelos indivíduos, existe fora e acima destes, é algo definitivamente 

estabelecido e estável. A sociedade deforma, oprime e aniquila a vontade individual. Já a associação 

é o encontro momentâneo, a união instável e eternamente modificada dos indivíduos que nunca 

deixam de a dominar ficando dependente da soberania do eu. A associação existe enquanto for 

susceptível de servir os indivíduos e desaparece assim que se torne inútil (Stirner in Arvon 1966). O 

mesmo autor defende que o indivíduo deve libertar-se dos “trabalhos humanos” que correspondem às 

exigências puramente materiais da vida. Desta forma, a associação daria ao ser humano a 

possibilidade de se dedicar plenamente à exigência dos “trabalhos únicos”, artísticos e literários. 

Organizando o “trabalho humano” na associação, a individualidade do “eu” escapa a toda a influência 

colectiva suprimindo-se as opressões sociais (Stirner in Arvon 1966)93. 

Em resumo: o associativismo de Stirner é muito conservador, mantém a propriedade 

particular, a organização do trabalho, a circulação do dinheiro. (...) A sociedade mantém-se, mas 

passa a ser interpretada de maneira individualista (Arvon 1966:90).  

Se a associação stirneana é uma construção do espírito, o mutualismo proudhiano encontra-

se solidamente alojado na realidade social sem prescindir da ideia mestra do anarquismo: a defesa 

da autonomia individual. Esta forma de mutualismo (...) foge, se não às ilusões, pelo menos à 

                                                 
92 A teoria do “bom selvagem” surgiu nos escritos iniciais de Rousseau. Rousseau acreditava que o ser humano era 

essencialmente bom, um “bom selvagem” quando se mantinha no seu estado selvagem (tal como os outros animais não-

humanos), no estado anterior à civilização e à criação da sociedade. Defendia que era a sociedade que corrompia o ser 

humano considerando-a "artificial" e "corrupta". O desenvolvimento da sociedade resulta na infelicidade contínua do ser 

humano. (http://www.lucidcafe.com/library/96jun/rousseau.html - consultado em Janeiro de 2011). 

93 Stirner (Stirner in Arvon 1966:89) acredita que o amor que os homens sentem uns pelos outros é um amor “humano”, isto é, 

um amor que não tem como objecto o indivíduo particular, mas sim o homem abstracto e normativo. Segundo o mesmo, este 

amor transforma-se facilmente em ódio e justifica todas as perseguições. Por sua vez, o amor que nasce da associação é um 

amor “egoísta”, um alimento à disposição das paixões do eu. 
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ideologia pura (op. cit.). 

O mutualismo de Proudhon baseia-se na associação, no contrato social. Neste contrato de 

Proudhon (Proudhon in Pepper 1993), é aceitável a existência de propriedade privada. O que não é 

aceitável é a exploração dos outros através do trabalho. Como tal o trabalho deve ser organizado 

pelo sistema de créditos mútuos efectuando-se trocas em “cheques laborais”94 em vez de dinheiro. As 

leis deixariam de regular as federações das comunidades locais e associações industriais, passando 

estas a ser reguladas por contratos celebrados entre as partes interessadas.  

Assim, o crédito e o desconto deixam de pertencer aos bancos capitalistas e passam a 

depender de uma sociedade mútua, livre, recíproca, dos produtores (Arvon 1966; Prélot 1974). A 

organização mutualista da economia substituirá a não solidariedade económica do individualismo não 

organizado por um liberalismo igualitário fundado sobre o crédito gratuito (...) e sobre a troca natural 

de serviços (Prélot 1974:36) 

Proudhon pôs em prática as suas concepções sociais em plena crise revolucionária criando o 

Banco do Povo95. Prélot (1974) considera que apenas as instituições mutualistas, formadas 

livremente de acordo com a razão e experiência, seriam capaz de resolver o imbróglio contraditório 

inerente aos factos económicos. Contudo, o Banco do Povo no espírito de Proudhon não chegara a 

entrar em funcionamento pois dois meses depois de apresentar os estatutos da instituição Proudhon 

foi condenado e teve de abandonar o projecto. Mesmo assim o mutualismo teve êxitos parciais no 

seu duplo aspecto de troca e de crédito. As cooperativas e as associações de socorros mútuos são 

testemunhas da fecundidade desta ideia (Arvon 1966). 

O colectivismo, estimulado por Proudhon e posteriormente Bakunine, leva o mutualismo mais 

longe prevendo a posse colectiva dos bens em vez da posse individual. As pessoas haveriam de 

juntar-se voluntariamente em unidades sociais, mas os indivíduos manteriam ainda alguns direitos 

como fruto do seu trabalho. O colectivismo leva ao anarco-comunismo96, o tipo de anarquismo mais 

comunitário-ecocêntrico. Também aparece muitas vezes como sinónimo da ecologia social e 

frequentemente aproxima-se do socialismo “puro” (Pepper 1993). 

O comunismo no seio do anarquismo significa a ausência de todo e qualquer poder superior 

(Arvon 1966). Foi principalmente Kropotkine (sucessor de Bakunine) e Elisée Reclus quem atacaram 

a teoria do contrato defendendo que seria impossível determinar o valor moral que cada um contribui 

para a sociedade no trabalho (Pepper 1993).  

Os anarco – comunistas suprimem a propriedade com o pretexto de que ela nasceu da 

injustiça e gera injustiça. Assim, revoltados com a inflexibilidade do capital e do seu poder de 

repressão, incitam os que nada têm à expropriação pela violência. Senão vejamos o exemplo de 

Kropotkine (Kropotkine in Arvon 1966:95): os camponeses expulsarão os grandes proprietários, 

                                                 
94 O valor dos bens representados sobre a forma de “cheques laborais” seria determinado em função da quantidade de 

trabalho requerido para a concretização de cada bem/serviço (Arvon 1966). 
95 O Banco do Povo baseia-se num princípio duplo: em primeiro lugar são os próprios clientes do banco que o financiam, 

subscrevendo as acções, em segundo lugar os juros das quantias emprestadas ficam reduzidos à importância rigorosamente 

necessária para cobrir as despesas de administração. Trata-se de uma transformação profunda nas relações entre o capital e o 

trabalho (Arvon 1966). 
96

 Tema analisado também na secção Tipos de anarquismo p.82-86. 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 82 

declararão as suas propriedades bem comum, acabarão com os agiotas, abolirão as hipotecas e 

proclamarão a sua independência absoluta. Uma vez estabelecido o comunismo, todos poderão ser 

convidados para o “banquete da vida”. 

Esta economia orientada para a satisfação de todas as necessidades de cada um implica a 

posse comum não só dos instrumentos de produção como também dos objectos de consumo (Arvon 

1966).  

Os progressos científicos teriam uma tarefa fundamental nesta teoria anarquista aumentando 

a produção e eliminando a concorrência. O desenvolvimento dos meios de produção levaria à 

redução radical das horas de trabalho laboral permitindo que o resto do tempo fosse empregue na 

satisfação de necessidades artísticas e científicas. Só desta forma deixaria de existir diferenciação 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e, por conseguinte, deixaria de existir diferenças de 

classe, desigualdades e injustiças. O trabalho tornar-se-ia em algo agradável pois o motor da 

economia deixa de ser o lucro de alguns e passa a ser o bem-estar de todos (Arvon 1966). 

 

Terminando este parêntesis sobre as concepções que giram em torno do anarquismo eis uma 

síntese do pensamento anarquista: 

 

Quadro 3- Prós e contras do anarquismo (Pepper 1993 :153) 
 

Prós Contras 

Individualismo/ Colectivismo Capitalismo 

Igualitarismo Especismo 

Voluntarismo Hierarquias 

Federalismo Gigantismo 

Descentralismo Centralismo 

Ruralismo Urbanismo 

Altruísmo/ Ajuda Mútua Competição 

 

                                                                                                             

2.7.1.6 Tipos de anarquismo 

 

A tensão entre o individualismo e colectivismo está na base da classificação dos tipos de 

anarquismo segundo Woodcock (1971), envolvendo uma intensidade crescente de colectividade 

institucionalizada. 
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Quadro 4- Tipos de anarquismo (adaptado de Woodcock  1971) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ambiguidade entre o ser individual e o ser colectivo do anarquismo é partilhada com os 

movimentos verdes e feministas. A ideia de reforma dos valores individuais e do estilo de vida como 

um meio de mudança social radical acaba por parecer antagónica de acordo com a noção de 

colectivo. Contudo, segundo as palavras de Roszak (Roszak in Pepper 1993:200), as pessoas vêm 

antes de qualquer ficção colectiva (...), a preocupação da contracultura em relação ao indivíduo vai 

mais longe que a luta de classe.  

Para criar uma sociedade livre, sem repressão, pacífica e sem classes, devem-se utilizar 

métodos libertários. Esta visão dá origem ao modelo de revolução anarco-sindicalista de Bakunine 

que visa derrubar a ordem existente sem recorrer a nenhum estádio transitório (Pepper 1993). Este 

tipo de anarquismo também se baseia na ideia proudhniana de uma classe operária autónoma, 

separada da classe capitalista e do Estado. Uma classe que toma consciência dos seus interesses 

comuns e se rebela às solicitações dos partidos políticos (Barrué 1976). 

O anarco-sindicalismo tinha a ambição de ser uma doutrina nova, uma teoria entre as teorias 

anarquistas e socialistas, uma doutrina bastando-se a si própria (Barrué 1976:69)97. A diferença 

fundamental do anarco-sindicalismo para o anarquismo puro está na própria revolução: todas as 

formas de governo são abolidas e a federação de comunas e as associações de produção voluntárias 

são estabelecidas. A teoria da mudança social anarquista é colocada em prática (Pepper 1993). 

                                                 
97 A teoria e a prática do anarco-sindicalismo/sindicalismo revolucionário estão transcritas na Carta de Amiens (resultado final 

do Congresso Sindical de Amiens em 1906). Nesta carta e em todos os escritos sindicalistas-revolucionários encontra-se a 

influência do pensamento de Proudhon e Bakunine. De acordo com Barrué (1976), não é correcto afirmar que o sindicalismo 

revolucionário se confunde com o anarquismo. O simples emprego da palavra “seita” na Carta de Amiens demonstra a 

desconfiança perante o anarquismo. O mesmo refere que o papel preponderante do sindicalismo no período pós-revolucionário 

reduz a nada o da Comuna (Barrué 1976:70). 

Individualismo  – Cada indivíduo segue as suas próprias tendências, mas adere a uma 

“união de egoístas” para a sua conveniência; 

Mutualismo  – Trabalho organizado no sistema de créditos mútuos. Federações de 

comunas e cooperativas de trabalhadores baseadas em contratos sociais; 

Colectivismo  – Grupos voluntários de pessoas ou instituições que partilham alguns 

bens. O indivíduo tem o direito de usufruto dos bens dos indivíduos que fazem parte do 

mesmo grupo; 

Anarco-comunismo  – Federações de comunas voluntárias que partilham a 

propriedade colectivamente. Distribuição de acordo com as necessidades. 

Anarco-sindicalismo  – Associações baseadas no local de trabalho. Uniões de 

Trabalhadores revolucionárias em toda a produção, distribuição e nos grupos 

comunitários; 

Anarco-pacifismo  – Resistência e revolução não-violenta. Comunidades libertárias 

como uma versão pacífica de “propaganda pela acção”. 
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O anarquismo social, seja em teoria, seja em prática sempre reconheceu a necessidade da 

classe trabalhadora ou da organização de união de trabalhadores, os mais afectados pelas injustiças 

geradas pelo capitalismo. Os trabalhadores devem envolver-se na revolução criando formas de 

organização agro-industriais não-burocráticas e directamente democráticas (Pepper 1993). O 

sindicalismo adquire assim uma das características que lhe são mais próprias: a da experiência 

operária (Prelót 1974). 

No pensamento de Bakunine e de Proudhon as organizações económicas e profissionais da 

classe operária (sindicatos e cooperativas) são criações originais de trabalhadores, independentes do 

Estado e da classe burguesa e asseguram a separação entre proletariado e classe capitalista. São, 

ao mesmo tempo organismo de defesa (...) e organismos de ataque. O seu papel é, no imediato, 

melhorar a vida do operário, e, no futuro, transformar a sociedade abolindo o salariato (Barrué 

1976:68). 

O sindicalismo baseia-se totalmente na crença na acção do grupo sindical como elemento 

renovador de toda a vida, não somente social e económica como também política. O sindicato é ao 

mesmo tempo o instrumento e o objectivo da transformação. Estas estruturas dos trabalhadores 

preparam o nascimento de uma sociedade sem Estado para passar a ser uma federação de grupos 

de profissionais98. O seu papel é o de destruir as leis que nos escravizam para dar origem a um 

direito novo (...) (Prélot 1974:48). 

De acordo do Pelloutier 99(Pelloutier in Barrué 1976), a entrada dos libertários nos sindicatos 

teve um resultado considerável: ensinou às massas o verdadeiro significado do anarquismo que teve 

de ultrapassar a dinâmica individual. Os trabalhadores deveriam regular os seus próprios negócios e 

quebrar as formas políticas existentes e toda a tentativa de reconstrução de um novo poder. A sua 

luta contra todas as formas de exploração deveria ser directa e independente dos partidos e das 

seitas100. Deveria também preconizar-se a greve geral como linha de acção. 

Nesta vertente anarquista o conceito de greve geral é muito importante. A greve geral é 

utilizada como um meio de defesa das armas coercivas do capital (militares e polícia). Os 

trabalhadores tomavam posse das fábricas para estabelecer uma sociedade alternativa recorrendo às 

uniões, mas na prática esta parte do movimento tornou-se um movimento de união de trabalhadores 

convencional lutando pacificamente pelos direitos dos seus membros (Pepper 1993:163) 

                                                 
98

Cada profissão estaria organizada em sindicatos. Cada sindicato nomearia o seu concelho: os sindicatos organizavam-se por 

sua vez em federações nacionais e internacionais de acordo com o ramo de trabalho. A rede paralela das bolsas de trabalho 

estabeleceria o contacto com os sindicatos e permitiriam a troca de produtos cuja produção era assegurada pelos sindicatos 

(Prélot 1974). 
99

 Pelloutier é considerado o fundador do sindicalismo operário. Os seus companheiros e sucessores são Pouget, Delesalle, 

Yvetot, Merrheim, Levy e Monatte. Todos eles são discípulos de Proudhon (Prélot 1974). 
100 Os anarquistas foram muitas vezes censurados e incompreendidos pela sua ausência no acto eleitoral. Receberam a 

maioria das críticas dos partidos comunistas, por exemplo de Lenine que acusa os anarquistas de fazer o “jogo da reacção”. 

Por sua vez os anarquistas afirmaram que as maiores reformas durante a história da humanidade foram sempre fruto da acção 

directa dos trabalhadores e que, quando a pressão do proletariado era muito forte, as maiorias parlamentares, de direita ou de 

esquerda, acabaram por ceder. Para os anarquistas nada justifica a participação na feira eleitoral. A sua abstenção é 

consciente e racional: não é no Parlamento que é necessário fazer ouvir a voz dos trabalhadores, não é lá que se decide a 

transformação da sociedade, mas na fábrica e na rua (Barrué 1976: 74-5). 
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O anarco-sindicalismo, muitas vezes intitulado sindicalismo revolucionário, é a forma mais 

institucionalizada do anarquismo. (...) Baseia-se na filosofia da “acção directa” através de uniões de 

trabalhadores (Pepper 1993:163). Dá ênfase à colectividade e à economia de base material.  

As uniões iriam organizar a produção em cada local de trabalho através das federações com 

todos os sindicatos da mesma localidade. Tratava-se de uma organização de pequena escala ou de 

organização local centrada economicamente em relação à produção (Pepper 1993)101. A comunidade 

descentralizada, com o modo de vida rural simples e a filosofia de que small is beautiful pressupõe a 

maioria dos elementos pelos quais essa sociedade procura substituir: o pacifismo, não-sexismo, não-

hierarquia, não-burocracia, a partilha, espontaneidade, harmonia ecológica, a família extensa e a 

economia local (Joll 1977). Esta ideia de transformação moral é partilhada com os Verdes e a maioria 

da esquerda de hoje (Pepper 1993). 

O anarco-sindicalismo nos EUA e na Europa constituiu uma aproximação ao passado. 

Dominou os movimentos de trabalhadores franceses e espanhóis desde 1902 a 1914. Foi um 

movimento das massas que ambicionavam abolir o governo através da greve geral e conduzir a 

sociedade através da classe trabalhadora. Por exemplo a Confederação Geral do Trabalho 

(Confédération Générale du Travail) cortou todas as ligações com os partidos políticos em detrimento 

da acção directa da economia recorrendo às greves, à destruição de maquinaria, boicotes e violência 

contra o patronato. Alguns anarquistas desenvolveram mesmo actos simbólicos tais como danificar 

aviões com mísseis nucleares, invadir bases militares, entre outros (Pepper 1993). 

Esta corrente influenciou também o movimento de trabalhadores americano e britânico. De 

acordo com Russell (Russell in Pepper 1993), o socialismo marxista era fundamentalmente burguês e 

o anarquismo era aristocrático. Considerava que apenas o sindicalismo era sem dúvida laborista com 

o domínio colectivo dos meios de produção através do trabalho organizado.  

Alguns anarquistas defenderam a violência política (Smith 1998:105)102. O anarquismo 

geralmente rejeita a violência e fundamenta-se na literatura pacifista de Tolstói, Malatesta e Gandhi 

                                                 
101

 O anarquismo verde americano e europeu também dão ênfase à comuna rural. A diferença desta forma de anarquismo 

está na sua aproximação com a ideologia liberal, ou seja na importância dada ao papel do indivíduo na mudança social numa 

revolução mais gradual (não tentam derrubar o Estado directamente). Segundo os seguidores do anarquismo verde o 

capitalismo começará a enfraquecer a partir do momento em que todos adoptarem um estilo de vida comunitário exemplar. 

Esta perspectiva dispensa a luta de classe, o movimento de trabalhadores e a política convencional, o que na visão de Pepper 

(1993) dificulta a passagem de um ser individual para um ser colectivo, verdadeiramente comunitário. A rejeição das 

estratégias colectivistas convencionais dos anarquistas verdes reflecte a aversão à luta de classe marxista. Bookchin é 

considerado por Pepper (op. cit.) o anarquista com maior aversão a essa visão, visto que defende os novos movimentos 

sociais, particularmente os movimentos verdes e feministas como agentes de mudança em vez da luta de classe (Pepper 

1993). 
102 No século XX surge uma tendência sindicalista com características particulares: o sindicalismo doutrinal. O seu expoente 

máximo é Sorel. Sorel transpõe para o domínio social a concepção anti-intelectualista da evolução criadora descobrindo a 

influência dos mitos em detrimento das utopias. Sorel aplica a sua teoria do mito à greve geral pois o mito conduz a um estado 

de espírito épico com alto valor educativo devido ao apelo ao heroísmo dirigido a todas as potencialidades da alma (heroísmo 

que estava ameaçado pela decadência e pela mediocridade da civilização alienada). Engendra a violência consagrada na sua 

obra Reflexões (1906). De acordo com Sorel a violência é normal e salutar desde que implique o que faz parte de toda a moral. 

A violência proletária concretizada através da ideia de greve geral revolucionária é uma virtude (...) o mais elevado ideal moral 

que o homem jamais concebeu (Sorel in Prélot 1974:52). Nietchaΐev vai ainda mais longe desenvolvendo o espírito maligno no 
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por exemplo103. Estas obras realçam estratégias de acção directa não violenta, como meio de se 

assegurar a mudança sempre que as formas convencionais de actividade e de persuasão política se 

revelarem ineficazes (op.cit.). 

O anarquista Barrué (1976:38) refere que (...) a violência é estúpida, que é odioso submeter 

pela força um indivíduo à vontade de outro indivíduo, ou de um Estado. Os anarquistas desejam uma 

sociedade desprovida da violência e onde a organização federalista sucederá ao Estado tradicional e 

utilizará a persuasão e não a violência.  

Mesmo Marx, durante a Primeira Internacional (marxista e anarquista), no Congresso de Haia 

em 1972 considerou possível uma transformação social pacífica nalguns países (Inglaterra, América 

e Holanda), onde talvez os trabalhadores pudessem atingir os seus objectivos por meios pacíficos 

(Barrué 1976). 

Contudo, os primeiros passos anarco-pacifistas são dados em 1891 (mesmo que 

indirectamente) no Congresso de Bruxelas em que os anarquistas tentam ser admitidos na Segunda 

Internacional Socialista. Neste congresso Nieuwenhuis tenta debater problemas como o 

parlamentarismo e o sufrágio universal. Apresenta também uma resolução a favor da greve geral em 

caso de guerra. Nieuwenhuis é considerada por Woodcock a verdadeira iniciadora da corrente 

pacifista no seio do movimento anarquista (Woodcock 1971). 

Tolstói defendia que o anarquismo deveria ser não-violento, já que na sua definição, é a 

oposição ao uso de força, e como o Estado é violento, o anarquismo deveria ser o oposto. A filosofia 

de Tolstói marcou o pensamento de Gandhi, líder da independência indiana, assumido pacifista e 

anarquista. A oposição ao uso de violência não proibiu os anarco-pacifistas de aceitar princípios de 

resistência (resistência pacífica) ou mesmo revolução, desde que esses não resultassem em violência 

(http://por.anarchopedia.org/Anarcopacifismo). Consultado em Janeiro de 2011.  

A vertente anarco-pacifista do anarquismo posiciona-se contra qualquer tipo de violência 

como meio de se alcançar a transformação social. O anarquismo pacifista (ás vezes conhecido por 

Gandhiismo) utiliza a acção directa não violenta (desobediência civil). Gandhi desenvolveu o 

movimento sarvodaya104 (“bem-estar de todos”) face ao imperialismo. Este movimento advoga o 

retorno ao sistema simples á escala aldeia, livre de controlos externos e com distribuição justa dos 

frutos do trabalho dos aldeões (Pepper 1993:157). 

                                                                                                                                                         
seio do anarquismo arrastando-o para o caminho da violência. Este anarquista exortou os seus companheiros a desacreditar 

os homens que exercessem funções na administração pública e a aceitar a ideia de roubar (se necessário) para angariar 

fundos para a intensificação da luta, a cometer assassínios (se necessário) para angariar fundos para a intensificação da luta, 

a cometer assassínios (se necessário) e a fazer causa comum com os bandidos. O crime anarquista surgiu do niilismo russo e 

torna-se uma característica da intelectualidade da Belle Époque. O êxito dos anarquistas que cometiam atentados era 

justificado pelo facto de demonstrarem liberdade de escolha, uma consequência da soberania do indivíduo. Que importa a 

vítima, se o gesto é belo! Que importa a morte de vagas humanidades, se, com ela, a individualidade se afirma! (Arvon 

1966:123). Mas com a aprovação das leis celeradas a propaganda pela acção desaparecera (Arvon 1966). 
103 Estes autores, por sua vez inspiraram-se em Thoreau, pioneiro da Desobediência Civil [1849 (Muller 1998)]. Tema 

analisado na próxima secção (2.7.2). 
104 O movimento sarvodaya era um movimento rural cheio de romantismo e anarquismo. Foi inspirado no anarquismo de 

Shelley, Thoreau e Walt Whitman e influenciou o anti-urbanismo (Pepper 1993).  
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2.7.1.7 Movimento anarquista 

Grande parte do pensamento anarquista foi empregado na procura de um equilíbrio entre a 

necessidade de uma solidariedade humana generalizada e os direitos do indivíduo livre. Procuraram 

reconciliar os ideais internacionalistas com insistência sobre a autonomia local e a espontaneidade 

pessoal. Durante quase um século procuraram criar uma eficiente organização anarquista mundial, 

mas os seus esforços foram sempre anulados pela intolerância em relação a todas as formas de 

centralismo e pela tendência dos seus membros a fecharem-se em grupos locais, (...) (Woodcock 

1971:247). 

Quase todos os grupos anarquistas se entregaram a uma propaganda pela palavra ou pela 

acção motivada individualmente. Só a vertente marginal do anarco-sindicalismo se baseia em 

formações sindicais em massa onde os interesses locais e individuais se subordinaram aos 

interesses gerais (Woodcock 1971). 

Por grandes que sejam as diferenças doutrinárias que separam o anarquismo do socialismo, 

não é de admirar que, na História, estes dois movimentos pareçam estar intimamente ligados um ao 

outro. Origens comuns, adversários comuns, eis mais do que necessário para que os seus caminhos 

tenham tendência para se confundirem (Arvon 1966:105).  

Pode dizer-se que a Primeira Internacional pertence tanto ao movimento anarquista como ao 

movimento socialista (op. cit.). Contudo, tratou-se mais de uma luta do que uma colaboração 

confiante entre facções com opiniões diferentes mas que defendiam um fim comum. Cada facção 

parecia apoderar-se do comando (Arvon 1966).  

O movimento anarquista surgiu no seio da Primeira Internacional e nas confrarias 

cosmopolitas criadas por Bakunine. Só mais tarde se ramifica em movimentos nacionais (por exemplo 

a federação jurassiana e a federação espanhola). De acordo com Woodcock (1971) a sua história 

pode dividir-se em cinco períodos:  

 

Primeiro período – da participação dos mutualistas de Proudhon nas discussões (por volta de 1862) 

que levariam à criação da Primeira Internacional em 1864 (no St. Martin Hall em Londres) intitulada 

Associação Internacional de Trabalhadores, até à ruptura com os marxistas após o Congresso de 

Haia em 1872105; 

                                                 
105 Os proudhonianos Tolain, Limousin e Fribourg, juntamente com o semi-anarquista anti-autoritário e defensor dos ideais 

colectivistas de Bakunine, Varlin, tiveram um papel determinante na fundação da Primeira Internacional (Woodcock 1971). A 

Comissão Central elaborou uma constituição em que o próprio preâmbulo está impregnado do espírito de Proudhon: (...) a 

emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos trabalhadores; (...) os esforços dos trabalhadores para conquistarem a sua 

emancipação não devem ter como objectivo a constituição de novos privilégios, mas o estabelecimento dos mesmos direitos e 

dos mesmos deveres para todos (in Arvon 1966:112). Contudo, no Congresso de Genebra em 1966 os anarquistas ficaram 

excluídos do centro executivo da Internacional sendo já visível a divisão entre autoritários e libertários. Foram os mutualistas 

que se empenharam na luta contra os autoritários defendendo um programa estritamente operário com base na associação e 

no crédito gratuito (ideias de Proudhon). Apesar dos seus esforços foram derrotados pelos tradeunionistas ingleses e mais 

tarde pelos marxistas que conseguiram que fosse aprovada uma resolução que (...) introduzia habilmente o conceito de estado 

“proletário” (Woodcock 1971:251; Lefranc 1971). O predomínio dos mutualistas vai enfraquecendo em grande parte devido à 

difusão das teorias colectivistas em França. Os congressos seguintes giram em torno do problema da propriedade individual 

triunfando no Congresso de Bruxelas de 1868 a tese colectivista [colectivização da propriedade de bens de raiz (Arvon 1966)]. 
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Segundo período – de 1872 (ano em que surge o Congresso de Saint-Imier) até ao Congresso da 

Internacional Negra (1881) exclusivamente anarquista. O esforço por uma internacional apenas 

anarquista prolongou-se por uma série de congressos falhados nos anos 80 e nos primeiros anos da 

década de 90106; 

Terceiro período – de 1889 a 1896 os anarquistas tentaram ser admitidos na Segunda Internacional 

Socialista fundada em 1889 dominada pelos sociais-democratas107; 

                                                                                                                                                         
No Congresso da Basileia, porém, surge uma nova vaga de partidários de Proudhon, que aceita o colectivismo embora o 

mantenha associado à orgânica federalista da organização e conserve o ódio do mestre pela autoridade. Eram chefiados por 

Bakunine. Nos Congressos de Genebra e de Haia é travada a batalha final entre Marx e Bakunine. Foi um confronto não só 

entre doutrinas mas também entre duas personalidades com temperamentos e nacionalidades diferentes. Desta batalha 

resultou a divisão da organização em dois grupos: o primeiro a minoria marxista do Conselho Geral de Nova Iorque; o segundo 

a maioria anti-autoritária em que o pólo de atracção era a federação jurassiana fundada por Bakunine. O resultado final da 

batalha originou a expulsão de Bakunine e Guillaume do Congresso de Haia e a mudança de directório da Internacional para 

Nova Iorque. Após o Congresso de Haia, os anarquistas procuraram concretizar as suas aspirações internacionalistas com 

socialistas de outras correntes (Woodcock 1971; Arvon 1966). 
106 Este congresso contou com grandes nomes do anarquismo, como por exemplo: Bakunine, Cafiero, Malatesta, Costa, 

Guillaume, Pindy, Lefrançais, entre outros. Na sua reunião anual de 1873 reuniram delegados de inúmeros países entre os 

quais Espanha, Itália, França, Holanda, Bélgica e Grã-Bretanha. Conseguiram então criar a nova internacional na base de uma 

sociedade organizada numa rede de federações unificadas numa federação mundial de federações. Existiam delegados de 

várias nacionalidades e representações de três federações: a espanhola (uma das mais numerosas com cerca de 60 000 

membros logo em 1872), a italiana e a jurassiana. Contudo, a nova Internacional não tomou logo o carácter puramente 

anarquista. Proclamou-se a autonomia das secções e federações recusando a competência legislativa aos congressos que 

deveriam apenas exprimir as aspirações do proletariado. Estabeleceu-se um pacto de solidariedade e defesa recíproca contra 

a ameaça de centralização e aprovou-se (...) uma resolução antipolítica contra todas as formas de poder político (Woodcock 

1971:255-6). As divergências entre anarquistas e não-anarquistas não tardaram a surgir (divergências relacionadas com a 

existência de um Conselho Geral, a utilização da greve geral, a acção política, a ditadura do proletariado, o destino do Estado 

entre outros). Tornou-se claro na reunião do congresso em Bruxelas (1874) que o objectivo comum entre os vários grupos 

nacionais era apenas a sua oposição à visão centralizadora de Marx e que a antiga divisão entre libertários e autoritários tinha 

sido transportada para a nova Internacional. Aliás, este Congresso de Bruxelas veio agravar ainda mais as divergências no 

seio da Internacional e a apressar a sua dissolução. Apesar disso, a Internacional atravessava uma fase de prosperidade entre 

1875 e 1876: a sua influência crescia na França, a federação italiana e espanhola mostrava-se em crescimento e novos grupos 

partidários nasciam na América Latina, Portugal, Alexandria e Grécia. A Internacional de Saint-Imier reuniu-se pela última vez 

em 1877 em Verviers. Pode dizer-se que este congresso foi completamente anarquista tanto pela sua composição (Kropotkine, 

Brousse, Morago, Guillaume, Werner e Costa) como pelas decisões tomadas (evidenciou-se a ideia anarco-comunista de 

distribuição dos bens de acordo com as necessidades; a colectivização da propriedade deve ser confiada aos trabalhadores; 

estipulou-se o combate a todos os partidos políticos). Em 1880 os grupos anarquistas belgas reuniram-se em Bruxelas e 

posteriormente em Londres para discutir a possibilidade de reconstruir a Internacional. A ideia da propaganda pela acção, a 

actuação na clandestinidade e o problema da violência revolucionária foram discutidos. De um modo geral, todos estavam de 

acordo sobre a inevitabilidade da violência mas as formas mais extremas causaram controvérsia. O congresso de 1881 

inaugurou um período que se prolongou até à década de 90 em que os anarquistas adoptaram a ideia de grupos secretos de 

activistas. A Internacional negra tornou-se assim um (...) espectro aterrador para os governos (Woodcock 1971:268). 
107

 A Segunda Internacional foi fruto da realização de dois congressos socialistas rivais em Paris: um organizado por Guesde e 

pelos marxistas do resto da Europa; outro organizado por Brousse (ex-camarada de Guesde). Os anarquistas infiltraram-se em 

ambos os congressos. Todavia, quando os socialistas se uniram no Congresso de Bruxelas em 1891, a presença dos 

anarquistas tornou-se uma das questões principais. O anarquista Merlino foi obrigado a deixar o país pela polícia belga, o 

próprio congresso expulsou os anarquistas espanhóis e os anarquistas belgas nem sequer foram admitidos desde o início dos 

trabalhos. No Congresso de Zurique da Segunda Internacional (1893) os anarquistas compareceram em força reclamando a 

sua admissão acabando por ser expulsos à força. Mais tarde era aprovada uma moção francesa contra a admissão na 
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Quarto período – os anarquistas são expulsos do Congresso Socialista em Londres (1896). No 

Congresso de Amesterdão (1907) os anarquistas tentaram novamente criar uma organização 

constituída por anarquistas convictos. Este período termina com a deflagrar na Primeira Guerra 

Mundial (1914)108; 

Quinto período – de 1919 a 1939. Este período foi dominado pelo êxito relativo dos anarco-

sindicalistas que conseguem criar em Berlim no ano de 1923 a Associação Internacional de 

Trabalhadores, uma organização de sindicatos libertários.  

 

 Segundo Woodcock (1971) o motivo que leva ao sucesso obtido pela vertente anarco-

sindicalista do anarquismo está relacionado com a natureza das organizações sindicais. Estas 

organizações apesar de terem como membros fervorosos libertários tinham uma base sólida de 

operários interessados na melhoria das suas condições de vida e que estavam organizados. O 

sindicato revolucionário partilhou com os sindicatos normais uma estabilidade e uma centralização 

que não era possível nos grupos verdadeiramente anarquistas que se dedicavam à propaganda pela 

acção. 

Tornou-se evidente que o anarquismo puro contraria a sua própria natureza ao tentar montar 

organizações internacionais e nacionais complexas que requerem alguma centralização e 

inflexibilidade (Woodcock 1971; Joll 1977). As Internacionais Anarquistas falharam todas (Woodcock 

1971:282). 

Por sua vez, o sindicalismo mesmo na sua forma revolucionária necessita de organizações, 

mais ou menos estáveis e consegue criá-las pois segue apenas parcialmente os ideais anarquistas e 

toma em linha de conta a situação precária dos trabalhadores reconhecendo a importância de entrar 

em compromissos com estes e com as realidades de um mundo pré-anárquico (Woodcock 1971). 

Os intelectuais anarquistas entenderam a certa altura que talvez a sua crítica à sociedade 

fosse mais teórica que prática e que o sistema de valores que pretendiam instalar não era 

imediatamente realizável. Na verdade, os anarquistas não conseguiram sugerir como se colocaria em 

prática o ideal anárquico, nunca admitindo um Estado transitório entre a sociedade existente e a total 

revolução que tanto ambicionavam (Joll 1977). 

O anarquismo é uma doutrina que atraiu bastantes pessoas em cada geração, e as suas 

ideias continuam ainda a ter uma certa atracção, embora talvez mais como um credo ético pessoal do 

que como força social revolucionária (Joll 1977:325). 

Apesar da revolução anarquista não ter sucedido, os anarquistas provocaram alguma 

mudança. Conseguiram preocupar-nos um pouco com a espécie de vida que levamos (op. cit.:329). 

                                                                                                                                                         
Segunda Internacional de socialistas que não reconhecessem a necessidade de acção política. A última batalha pela admissão 

na Internacional é levada a cabo em 1896 em Londres. Compareceram Kropotkine, Malatesta, Nieuwenhuis e Reclus (entre 

outros), juntamente com os representantes sindicalistas franceses e dirigentes da Confederação Geral do Trabalho (C.G.T.), 

Pelloutier, Tortelier, Pouget e Desalle. Os anarquistas puderam expressar-se afirmando: Este Congresso foi convocado como 

tratando-se de um Congresso socialista. (...) Ninguém poderá negar que homens como Kropotkine e Reclus, e todo o 

movimento anarco-comunista, sejam fundamentalmente socialistas (Woodcock 1971:272). As discussões acerca da admissão 

dos anarquistas fizeram do Congresso de Londres o mais tempestuoso de sempre.  
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Influenciam ainda hoje alguns movimentos sociais (de entre os quais o movimento ecologista radical) 

em que na a sua maioria é constituída por jovens em revolta contra as concepções morais e sociais 

do mundo capitalista109. 

 

2.7.1.8 Anarquismo em Portugal 

As ideias anarquistas começam a circular em Portugal pelo ano de 1885 através de jornais 

literários e manifestos. Captam a atenção de alguns operários e principalmente dos jovens 

universitários de Coimbra (Arvon 1966). 

A adesão dos estudantes era meramente intelectual e geralmente passageira. Os operários 

socialistas, por sua vez, mostraram-se cativados pelas tácticas de acção directa o que levou à 

publicação da Lei de 13 de Fevereiro de 1896. Esta lei punia a adopção de doutrinas anarquistas, a 

pregação, provocação ou aplauso de actos subversivos, atentados contra pessoas através da 

propaganda da doutrina anarquista e a publicação na imprensa dos actos anarquistas, sua 

perseguição e julgamento. Mesmo assim verificaram-se atentados anarquistas. O regicídio de 1908 

do Rei D. Carlos e do Príncipe herdeiro D. Luís Filipe diz-se ter tido influência das ideias anarquistas 

(Arvon 1966). 

Com a implantação da república em 1910, o governo provisório apressou-se a revogar a lei 

de 1896 através do Decreto-Lei de 10 de Dezembro de 1910 (Arvon 1966).  

Os anarquistas eram uma minoria nas organizações sindicalistas (Confederação Geral do 

Trabalho, União Operária Nacional, entre outras). Contudo, durante o período confuso entre 1918 e 

1926 inspiraram ou executaram vários actos terroristas [por exemplo o incêndio de edifícios públicos, 

atentados e constituíram a Legião Vermelha (Arvon 1966)]. 

Após a Segunda Guerra Mundial os socialistas libertários inspiraram-se no doutrinador 

António Sérgio. Renunciaram à acção terrorista e enveredaram pela estruturação do corporativismo 

(Arvon 1966).  

Na época da construção do socialismo, os princípios anarquistas foram substituídos pela 

confusão ideológica, pelo dogmatismo e o revisionismo da doutrina marxista-leninista (Soares 

1975:14).  

De acordo com Soares (1975), os radicais “pequeno-burgueses” caracterizam-se por um 

verbalismo revolucionário sem princípios semelhante ao dos anarquistas no primeiro quartel do 

século XX. O anti-comunismo e anti-sovietismo militante são características dos “pequeno-burgueses” 

também partilhadas pelos anarquistas. Na verdade, o anarquismo português (...) nunca perdoou ao 

partido da classe operária, ao Partido Comunista Português, o facto de ter conduzido uma acção de 

esclarecimento político e ideológico junto da classe operária que a libertou definitivamente da 

influência anarquista e a levou a reconhecer no P.C.P. a vanguarda da sua luta (Soares 1975:15).   

O anarquismo negou e tentou combater o P.C.P. recusando-se a aceitar a sua existência 

como necessidade histórica para a condução da luta dos trabalhadores e criticando a democracia 

                                                 
109 A actualidade dos ideais anarquistas é demonstrada, por exemplo nas revoltas estudantis do Maio de 68 em França onde 

muitas das ideias contestadas eram ideias libertárias (desconfiança nos partidos políticos e nas eleições). Nas manifestações 

foi vista ao lado das bandeiras vermelhas (comunistas) a bandeira negra [sinal de reunião dos anarquistas (Barrué 1976)]. 
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interna do Partido, a sua disciplina, a sua unidade de princípios e de acção, a sujeição de uma 

minoria à maioria e o seu centralismo democrático (Soares 1975). 

Os meses que antecederam o 25 de Abril de 1974 foram de inúmeras greves que 

mobilizaram dezenas de milhares de trabalhadores. Estas movimentações tiveram como motor as 

comissões operárias ou grupos de trabalhadores mais ou menos vinculados às organizações 

revolucionárias (sobretudo sob influência do P.C.P.). Praticamente todas essas lutas tiveram um 

carácter defensivo e realizaram-se à margem dos sindicatos fascistas (Consiglieri 1976). 

Segundo Consiglieri (1976), o fascismo teve um cuidado especial na construção dos 

sindicatos fascistas pois já conhecia a força da luta e de mobilização do operariado e dos 

camponeses desde a Primeira República. É neste contexto que surge o Partido Comunista Português 

em 1921 acabando por fortalecer as organizações sindicais vermelhas e reduzir a influência anarco-

sindicalista. 

Os anarquistas exerceram alguma influência no movimento operário português e (...) 

bateram-se corajosamente, em grandes lutas nacionais, contra a exploração e pela defesa dos 

interesses dos trabalhadores. O seu revolucionarismo não era apenas de palavras. Expressava-se 

também em actos. Tal não sucedeu com os radicais “pequeno-burgueses” que fizeram da sua 

actividade anti-comunista e do seu verbalismo pseudo-revolucionário as principais formas de luta 

(Soares 1975:17). 

  

2.7.2 O movimento civil: a resistência pacífica e a  acção directa 

A não-violência não pressupõe um mundo sem conflitos. A própria paz não significa a 

ausência de conflito, mas sim o domínio, a gestão e a resolução de conflitos através de meios não 

violentos. A acção política deve ter como objectivo primordial a resolução não-violenta desses 

conflitos organizando a justiça entre todos os seres humanos através da criação de instituições e leis 

que prevejam a regulação social dos conflitos que, a todo o momento, podem ocorrer entre os 

indivíduos (Muller 1995:19)110. 

Ser-se não-violento, para Muller (1995) pressupõe ser-se agressivo na capacidade de 

reivindicar os seus direitos. A não-violência opõe-se mais à passividade e à resignação do que à 

violência propriamente dita. Desta forma, a acção não-violenta colectiva deve conseguir captar a 

agressividade natural dos indivíduos exprimindo-se por meios justos e pacíficos que por sua vez 

possam construir uma sociedade mais justa e pacífica (op. cit.). A violência é uma perversão da 

                                                 
110 Hannah Arendtt refere que a violência é a antítese do poder político dando o exemplo do pensamento que caracteriza a 

Grécia Antiga. A polis, o Estado-cidade gozava de um modo de vida baseado exclusivamente na persuasão e não na violência. 

O poder, corresponde à aptidão do homem para agir, e para agir de forma concertada (Arendt 1972:153). Arendt defende que o 

poder político nasce quando os homens se reúnem para viver juntos e decidem agir conjuntamente para construir o seu futuro 

no seio de uma mesma cidade. A violência pode destruir o poder mas não é capaz de o criar. Conclui-se que o projecto político 

que significa a reunião de homens numa acção comum não deixa lugar à violência e apenas pode realizar-se pela via da não-

violência. A violência é antipolítica, independentemente da sua necessidade. Muller (1995) admite em determinadas 

circunstâncias a violência que pode ser pré-política precedendo, preparando e tornando possível a acção política. Desta forma 

o governo deve esforçar-se por pacificar a vida social para tornar possível a vida política instaurando não só a paz como 

também a não-violência. 
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agressividade e torna-se uma fatalidade. A não-violência pretende destruir essa fatalidade e 

apresenta-se como uma alternativa à violência. Quando o homem toma consciência da violência 

como de uma perversão radical da sua relação com a humanidade, do outro, descobre que deve 

contrapor-lhe um não categórico. Esta recusa em reconhecer a legitimidade da violência funda o 

conceito de não-violência (Muller 1995:53). Assim, a exigência de não-violência é anterior e superior 

ao desejo de violência. O ser humano apenas descobre e compreende a violência que existe nele 

porque já tem a ideia inata da não-violência em si, na própria exigência da razão (Muller 1995). 

A não-violência é uma opção da razão111. O ser humano entende que apenas conseguirá dar 

sentido à sua vida enquanto recusar ceder à violência. Esta opção surge como o acontecimento que 

inaugura o pensamento filosófico. A não-violência é a estrutura da filosofia, torna-se o seu princípio 

(princípio da não-violência), a sua proposição principal, o seu fundamento universal através da 

reflexão. Se a finalidade do ser humano é dar sentido à sua existência e à sua história, é eficaz a 

acção que lhe permite realizar esse sentido: a eficácia da não-violência é dar sentido à acção 

humana (Muller 1995). 

De um modo geral, seguindo a linha de pensamento de Muller (1995), os princípios da não-

violência são: 

1- Desigualdade entre os meios do agressor e do agredido – Aquele que escolhe a não-

violência encontra-se desarmado face àquele que não hesita em escolher a violência. A luta surge 

desigual e o desequilíbrio das forças que daí parece resultar antevê a vitória imediata daquele que 

está armado e escolhe a violência. Mas o que renuncia às armas tem a determinação de resistir aos 

meios da acção não-violenta o que o possibilitará nalguns casos dissuadir o agressor de passar aos 

actos. 

2- Os fins só são justos se os meios também o forem112 – Não basta que o fim seja justo para 

que os meios também o sejam. È necessário que os meios estejam de acordo com o fim. O meio da 

violência, seja ele empregue para alcançar um fim justo contém em si injustiça estando 

imediatamente contra o fim. O fim relaciona-se com o futuro e os meios com o presente. O ser 

humano não-violento tomou consciência que é essencialmente responsável pelo presente, razão que 

o leva a procurar, no dia-a-dia, meios que contêm a realização efectiva do fim prosseguido. È 

necessário que os meios sejam o começo do fim.  

3- Não-cooperação113 – Este é o princípio principal da acção não-violenta e baseia-se no 

                                                 
111

 Weil defende que o ser humano é capaz de razão e violência e deve optar entre essas duas possibilidades. Se a liberdade 

dá a possibilidade de opção, a exigência filosófica, por sua vez, juntando-se à moral leva o homem a optar pela razão contra a 

violência. Weil confessa então o segredo da filosofia: o filósofo quer que a violência desapareça do mundo. O filósofo deve 

desenvolver esforços para educar os outros em direcção à razão e transformar o mundo tendo por objectivo pôr fim ao reino da 

violência (Weil in Muller 1995).  
112

 Weil (Weil in Muller 1995), refere que é a inversão do provérbio O fim justifica os meios que origina tudo o que há de 

insensato e de cruel ao longo da história. 
113

 Thoreau expõe o princípio da não-cooperação na sua obra La désobéissance civile (1967) onde defende que o cidadão 

deve orientar o seu comportamento não segundo as obrigações da lei, mas segundo as exigências da sua consciência. Para o 

mesmo qualquer homem que tenha razão contra os outros já constitui uma maioria de uma voz (Thoreau 1967:67). Acrescenta 

que o cidadão que pretende assumir as suas responsabilidades não deve hesitar em desobedecer ao Estado quando este lhe 
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seguinte postulado: a cooperação voluntária ou passiva da maioria dos cidadãos com as ideologias, 

instituições, estruturas, sistemas, regimes e leis mantêm as injustiças da sociedade. A resistência 

não-violenta visa quebrar essa cumplicidade através da organização de acções colectivas de não-

cooperação. 

4- Desobediência civil – Se a lei preencher a sua função ao serviço da justiça merece 

obediência. A partir do momento em que encobre, causa e cria ela própria injustiça, merece a sua 

desobediência. Os cidadãos que obedecem a leis injustas são responsáveis por essa injustiça. 

Conclui-se que o que causa a injustiça não é a lei injusta mas sim a obediência à lei injusta. A 

desobediência civil, enquanto acção política é uma iniciativa colectiva. De acordo com Muller 

(1995:96), não se trata apenas de definir o direito à objecção de consciência, baseado na obrigação 

da consciência individual de recusar a obedecer a uma lei injusta; trata-se, (...) de definir o direito dos 

cidadãos desobedecerem à lei para afirmarem o seu poder e fazerem vingar as suas reivindicações. 

5- A palavra para dizer a verdade – Ser cúmplice com a injustiça é calar-se. Desta forma, a 

primeira acção de não-cooperação é romper esse silêncio e tornar pública a palavra para fazer valer 

a verdade e as reivindicações da justiça. Tomar a palavra é já uma tomada de poder, uma acção. 

Mas é preciso ter em conta que quando a palavra se torna violenta nega-se como palavra: apenas o 

discurso racional tem a capacidade de romper com as contradições dos discursos oficiais que os 

cidadãos são intimados a aprovar em silêncio. A autoridade de uma palavra vem da sua verdade e 

não da sua violência. A pacificação da palavra é uma das exigências da não-violência. 

6- O humor como força – Freud reflectiu acerca desta temática afirmando que o prazer do 

humor vem da economia de um gasto de sentimento (Freud in Muller 1995:102). Freud quer com isto 

dizer que o humor é utilizado como um método de defesa com o objectivo de escapar à opressão do 

sofrimento que causa desgaste no indivíduo. Assim, aquele que utiliza o humor ao enfrentar uma 

situação difícil demonstra-se superior, demonstra que as adversidades não o atingem. O humor é, 

desta forma um método de resistência contra a adversidade, não é resignado, desafia. 

 7- A justiça com a força – É preciso juntar a justiça e a força; e dessa forma fazer com que o 

que é justo seja forte e vice-versa, refere Pascal (Pascal in Muller 1995:103). Esta fórmula define o 

objectivo da acção não-violenta: uma vez que a violência contém uma parte irredutível de injustiça, só 

a força da acção não-violenta pode ser justa. Optar pela não-violência é recusar fazer com que o que 

é violento seja justo e com o que é justo seja forte. 

De acordo com Weil (Weil in Muller 1995:199), o ser humano que optou pela razão e não pela 

violência deve enfrentar a violência que vai surgindo na história entrando no campo da acção política 

                                                                                                                                                         
ordena que coopere com a injustiça. Se uma minoria de homens justos tiver coragem de enfrentar directamente o Estado 

desafiando-o ao desobedecer às suas leis injustas obrigará o Estado a ceder: Uma minoria nada pode enquanto se conformar 

à maioria; (...) Mas é irresistível quando faz frente com todo o seu peso (op. cit.:80). Outro autor, Mirabeau debruça-se sobre a 

mesma temática acreditando no poder da greve geral. A greve geral de todo um povo, decidido a destruir o jugo da tirania e da 

opressão que pesa sobre os seus ombros e a tornar-se dono do seu próprio destino, é a ilustração perfeita do princípio de não-

cooperação (Muller 1995:94). Muller (1995) também dá o exemplo de Sorel aprofundando a sua violência revolucionária 

abordada anteriormente por Prélot (1974) (ver nota 102). Segundo Muller (1995), Sorel não pretende incitar os operários a 

lançarem-se num confronto mortífero com os exércitos da burguesia, pretende desmantelar essa errónea e antiquada imagem 

da revolução ao criar o mito da greve geral. Só esse mito, de acordo com Sorel, pode criar o dinamismo necessário ao 

movimento revolucionário pois faz brotar nos operários os sentimentos mais nobres e profundos. 
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tendo em vista um mundo onde a razão e a não-violência prevaleçam nas relações humanas. É em 

relação à história que a opção pela não-violência ganha o seu sentido concreto. O autor está 

persuadido de que foi precisamente a violência que fez progredir a não-violência na história da 

humanidade. 

Tendo apresentado os princípios de giram em torno da questão da não-violência e que 

também estiveram na origem do movimento civil, importa agora analisar o contributo de Gandhi. 

O contributo de Mahatma Gandhi é essencial à compreensão da não-violência. Pode dizer-se 

mesmo que há um antes e um depois de Gandhi na reflexão filosófica sobre a exigência ética de não-

violência que funda a humanidade do ser humano, e na experimentação da técnica da acção não-

violenta que permite a resolução pacífica dos conflitos (Minestrini 1978; Muller 1995). 

Para Gandhi a vida não tem outro sentido que não seja a procura da verdade. Defende que 

nada existe excepto a verdade pois só a devoção a essa verdade justifica a nossa existência. Esta 

verdade está no nosso interior, é uma voz tranquila que nos pode guiar no caminho da verdade. É a 

voz da consciência, o juiz supremo da legitimidade de qualquer acto e de qualquer pensamento, é a 

razão que por sua vez leva Gandhi à descoberta da exigência de não-violência (Gandhi in Muller 

1995:224-5)114.  

O ser humano deve assumir a autonomia de ser livre e responsável promulgando as leis a 

que deve conformar os seus pensamentos, palavras e acções e não se remeter a qualquer 

autoridade exterior que lhe dite a sua conduta. Embora essa autonomia possa originar enganos, só 

correndo esse risco é que o ser humano pode alcançar a verdade. Esse factor comprova que a 

procura da verdade é relativa, parcial e imperfeita, é um caminho sem fim. Razão suficiente para que 

o ser humano não deva impor a sua verdade a outrem. Segundo Gandhi (Gandhi in Muller 1995:225), 

a regra de ouro da nossa conduta, é a tolerância mútua. 

Mas a verdade não se encontra no homem considerado na sua individualidade. Sendo o ser 

humano um ser de relação, o mais importante é a verdade da sua relação com o outro. Assim para se 

estabelecer uma verdadeira relação com o outro é necessário que a relação esteja isenta de qualquer 

violência. O ser humano é o primeiro a sofrer a violência que exerce pois violentar a humanidade do 

outro é atacar a sua própria humanidade (dupla violência que destrói a verdade). Gandhi defende que 

a não-violência é o fundamento da busca de verdade (...) a não-violência é o meio e a verdade é o 

fim115 (op. cit.:226-7). 

A verdade procurada por Gandhi não é apenas a verdade do pensamento mas também a 

verdade da acção. Isto é, a verdade é o pensamento justo e a acção justa. Se o pensamento justo é 

necessário à acção justa conclui-se que a procura da verdade tem em vista o cumprimento do bem: o 

essencial não é o ser humano ter razão, mas sim ter bondade, a primeira e última expressão da 

                                                 
114

 É desta forma que Gandhi afirma o primado da razão sobre a religião. Gandhi não é um homem religioso. O Deus a que se 

refere é uma força e vida imutável e que protege todos os seres, não tem nome nem rosto. O Deus de Gandhi é a verdade que 

existe no ser humano. Desta forma, Gandhi acaba por substituir a afirmação religiosa Deus é verdade pela máxima a verdade 

é Deus (Gandhi in Muller 1995:233).  
115

 Acerca do fim e dos meios, Gandhi defende que os meios utilizados devem ser coerentes com o fim procurado. Os meios e 

o fim são indissociáveis. Baseia a eficácia da acção política na não-violência pois a violência, tal como já foi referido, é ineficaz 

porque mesmo sendo utilizada na defesa da causa justa contém em si uma parte de injustiça (Gandhi in Muller 1995). 
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verdade. Defende então que apenas é possível lutar contra o mal oferecendo-lhe resistência que se 

enraíze no bem. Da mesma forma que para superar o mal, é preciso mantermo-nos fora dele (Gandhi 

in Muller 1995) 

Gandhi define a não-violência como a completa ausência de mal querer a tudo o que vive, a 

boa vontade para com tudo o que vive. Ela é amor perfeito. (...) É pelo amor que se pode chegar mais 

perto da verdade (Gandhi in Muller 1995:228). 

Um dos requisitos que caracteriza o pensamento de Gandhi é a intrepidez. Gandhi refere que 

para se testemunhar a verdade e para se combater a injustiça é necessário superar o medo. A força, 

reside na ausência de receio. Como tal os corajosos não são aqueles que estão armados mas sim os 

intrépidos. Quem escolhe a não-violência tem a consciência que ao recusar matar corre o risco de ser 

morto, deve então estar preparado porque quando um ser humano morre na procura da verdade essa 

morte não é uma derrota, antes consagra a sua vitória sobre a violência. Esta questão viria a tornar-

se importante no processo de independência da Índia e acabou por vitimar Gandhi (Gandhi in Muller 

1995; Nojeim 2004). 

Para Gandhi a procura da verdade assemelha-se à luta pela justiça. É na África do Sul que 

Gandhi organiza pela primeira vez uma resistência não-violenta116 (Nojeim 2004). Inicialmente 

chamou a esse método resistência passiva, mas Gandhi quis inventar uma nova palavra para 

designar essa luta pacífica chegando ao termo Satyagraha (Satya significa verdade e implica o amor; 

Agraha significa firmeza, força). Passou, assim a denominar o movimento indiano Satyagraha (a força 

que nasce da verdade e do amor ou força da alma (Gandhi in Muller 1995:235). 

Na aplicação do Satyagraha, era descartada qualquer forma de violência ao adversário. 

                                                 
116 Depois de ter feito a sua formação em Direito em Londres, Gandhi regressa à Índia onde se depara com as condições 

deploráveis em que viviam os indianos. Após alguns anos ruma até à África do Sul para defender os interesses da comunidade 

indiana aí emigrada que trabalhava em situação de humilhante exploração. Renunciando à sua profissão de advogado, 

dedicou-se à organização da revolta dos indianos da África do Sul contra o domínio inglês. Primeiramente tentou servir-se do 

poder da razão mas vendo-se infrutífero teve a ideia de recusar obedecer a uma legislação injusta repudiando o uso da 

violência denominando esse método de resistência passiva e posteriormente Satyagraha. Gandhi obteve o reconhecimento 

dos direitos cívicos para os seus compatriotas em 1914. Em 1915 regressa à Índia onde viria a integrar o movimento 

nacionalista, de que, pouco tempo depois, se tornou chefe. Após iniciar a sua luta pacífica pela Independência da índia contra 

o domínio inglês, Gandhi tornou-se o centro de muitas perseguições. Movido por um sentimento humanitário exemplar, Gandhi 

lutou consciente da necessidade eliminar as condições de atraso social em que viviam os indianos. Levou sempre uma vida 

simples renunciando aos produtos do progresso técnico industrial provenientes da Inglaterra (não-cooperação). O movimento 

do Khadi (têxtil indígena) ajuda na unidade de todos os indianos na sua luta pela dignidade. A roca simboliza a luta pela 

independência económica indiana face aos têxteis ingleses (boicote). Um exemplo prático a aplicabilidade do método não-

violento, é a campanha de não-cooperação organizada por Gandhi em 1930. Essa campanha de desobediência civil desafia o 

governo britânico incitando o povo indiano à desobediência no pagamento do imposto sobre o sal e à obtenção ilegal de sal. 

Gandhi envia um ultimato ao governo inglês onde expõe as reivindicações que quer ver satisfeitas ao povo indiano. Contudo, o 

vice-rei não se deixa convencer nem comover pelo ultimato de Gandhi. Gandhi começa então a simbólica Marcha do Sal onde 

um punhado de sal nas mãos dos não-violentos passa a simbolizar a honra da índia: o punho que agarra esse sal pode ser 

quebrado, mas o sal não será devolvido voluntariamente (Gandhi in Muller 1995:250). As prisões rapidamente ficam 

superlotadas e a situação começa a tornar-se insustentável para as autoridades britânicas com o aumento de acções de 

desobediência civil. A independência da Índia é declarada em 1947 por Nehru (Ministro da União Indiana) comprovando-se que 

Gandhi estava certo: a não-violência é um método político que permite agir com eficácia na resolução de conflitos políticos em 

contextos específicos (Minestrini 1978; Muller 1995).  
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Contudo era possível levar o adversário a renunciar o erro (da injustiça cometida) pela paciência e 

pela compaixão. Em Gandhi a paciência significa exactamente a aceitação do sofrimento. Ou seja, o 

objectivo da não-violência não é coagir o adversário mas sim convertê-lo pela aceitação do 

sofrimento (Gandhi in Muller 1995)117. 

O Satyagraha dizia respeito a greves, marchas de massas populares, acções de boicote e 

aos jejuns de protesto de Gandhi (Minestrini 1978). Gandhi afirma que o único modo de verdadeira 

resistência ao governo é parar de cooperar com ele. Chega assim à palavra não-cooperação. A 

coacção torna-se efectiva a partir do momento que as acções de não-cooperação dos cidadãos 

esgotam as fontes de poder do governo, de modo a que este já não possa fazer-se obedecer e não 

tenha outra alternativa senão uma solução negociada do conflito (op. cit.:241). 

Fora da cooperação voluntária ou forçada do povo o governo não tem poder algum. A força 

do governo é o povo que lha dá. Retirando a cooperação, Gandhi acreditava que o governo era 

forçado a vergar-se à vontade do povo ou a desaparecer. Se o governo comete uma grave injustiça, o 

cidadão deve retirar-lhe total ou parcialmente a sua cooperação, de forma a impedir os dirigentes de 

perpetuarem as suas más acções (op. cit.:244)118. 

A luta não-violenta de Gandhi consiste em erradicar o mal sem eliminar o malfeitor (a revolta 

contra a autoridade britânica era desarmada visava fazê-la tomar consciência do mal que causou à 

Índia). Mas se não é possível convencer nem converter o malfeitor, é necessário torná-lo incapaz de 

cometer o mal retirando-lhe os apoios sem os quais se torna impotente. Deste prisma a resistência 

não-violenta consiste em neutralizar o adversário, retirando-lhe toda a cooperação (Gandhi in Muller 

1995). 

Com a experiência da não-violenta de Gandhi no processo de Independência da Índia 

conclui-se que este método não visa tomar o poder para o povo mas sim organizar a tomada de 

poder pelo povo. A independência, de acordo com Gandhi (op. cit.:258), é aprender a dirigir-se a si 

mesmo; por conseguinte, isso depende de nós (...). É preciso que os indianos aprendam a não querer 

nenhuma tirania; nem a da lei inglesa, nem a da lei indiana e se tornem autónomos participando 

directamente na gestão dos seus próprios assuntos. Cada cidadão deve ser o arquitecto do seu 

próprio governo (op. cit.:260).  

Segundo Gandhi, o estado perfeito de uma sociedade seria aquele em que não seria exercida 

qualquer coacção, seria um estado de anarquia esclarecida (op. cit.). O mesmo acrescenta que a 

verdadeira democracia só pode resultar da não-violência. Aponta então como o grande desafio das 

sociedades modernas a transformação de uma cultura violenta para uma cultura não-violenta (Gandhi 

in Muller 1995). 

Os ensinamentos do Satyagraha de Gandhi, inspiraram muitos praticantes da acção directa 

não-violenta, que muitas vezes a viam como uma ferramenta que os mais fracos podiam usar contra 
                                                 
117

 Esta característica do Satyagraha em que há uma aceitação do sofrimento acreditando na bondade inerente à natureza 

humana que esperava converter o adversário explica o uso recorrente aos jejuns por Gandhi (Nojeim 2004). 
118 Na questão da não-cooperação, a opinião pública é extremamente importante. Quando a opinião pública se ergue 

convenientemente contra um abuso social, as figuras mais destacadas do poder já não ousam exercê-lo ou manifestar-lhe 

publicamente o seu apoio. Uma opinião pública consciente e inteligente é a arma mais poderosa do resistente não violento 

(Gandhi in Muller 1995:246). 
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os mais poderosos (Nojeim 2004).  

Nos anos 40 um novo movimento emerge do grupo de objectores de consciência da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Intitulavam-se pacifistas radicais119. Entre 1940 e 1970 estes pacifistas 

radicais tornam-se os principais intérpretes do Gandhismo da esquerda americana (Tracy 1996). 

Criaram um enorme impacto na dissidência pós-guerra americana deixando um ambivalente legado. 

Os grupos pacifistas radicais tiveram um papel instrumental ao definir métodos, a estrutura 

organizacional, o carácter e a dissidência pós-guerra. Durante mais de vinte anos, estabeleceram a 

acção directa não-violenta como a maior forma de protesto na esquerda americana e os seus líderes 

tornaram-se figuras chave (Tracy 1996).   

As suas características principais eram: o compromisso táctico com a acção directa; colocar 

em agenda o racismo e o militarismo como problemas essenciais nos Estados Unidos; o estilo de 

protesto experimental que dá ênfase à cobertura dos media; confronto simbólico com instituições 

tidas como opressivas; o carácter que privilegia a acção em vez da análise; resistência individual não-

violenta e estrutura organizacional não-hierárquica, descentralizada e orientada em direcção ao 

consenso na tomada de decisões (Tracy 1996). 

Para entendermos o movimento civil, o movimento anti-guerra e o movimento anti-nuclear é 

necessário compreender a história do pacifismo radical. Os pacifistas radicais são na sua maioria 

libertários radicais que tentam reafirmar o seu individualismo na sociedade moderna (Tracy 1996). 

Para estes a unidade inviolável da sociedade era o indivíduo e o crescimento e a integração do 

indivíduo deveria ser a função primária da sociedade120. Esta orientação torna-os sensíveis a todas as 

formas de autoritarismo. As suas formas de protesto remetem para o individualismo americano 

proveniente dos ideais do século XIX [ideias anarquistas (Tracy 1996)].  

De acordo com os pacifistas radicais a verdadeira guerra da nossa geração é aquela entre as 

                                                 
119

 Entre estes pacifistas radicais importa destacar Dave Dellinger, A.J. Muste, Bayard Rustin, Roy Finch, George Houser e Jim 

Peck. Faziam parte do grupo Union Eight: um grupo de estudantes do Union Theological Seminary que se recusaram a 

registar-se no Serviço Selectivo que preparava os cidadãos para a guerra violando a Lei do Recrutamento. Foram todos presos 

na Penitenciária Federal recebendo automaticamente a condição de objectores de consciência (C.O.s). Esse facto permitiu que 

pudessem utilizar a sua reclusão como um laboratório experimental para tácticas do novo pacifismo (resistência pacífica) que 

haveria de mudar o autoritarismo em todas as suas formas e revolucionar a sociedade americana. Estes pacifistas viam o 

sistema de recrutamento como um fascismo crescente (intrusão das estruturas corporativas na vida dos cidadãos). Esta 

questão tornar-se-ia fundamental fazendo despontar um forte individualismo entre os jovens objectores de consciência. Para os 

Union Eight, a decisão do governo em recrutar pessoas durante o período de paz, preparando-as para a “guerra total”, era um 

passo para o totalitarismo (Tracy 1996:11). Os Union Eight foram os catalisadores e líderes de um novo movimento pacifista 

radical forjado durante a Segunda Guerra Mundial nos campos do Civilian Public Service (CPS - Serviço Público Cívico) 

estabelecidos pelo governo para os objectores de consciência. Dellinger, que rapidamente se torna o líder de entre os 

seminaristas do Union Eight, tomou consciência que seria sempre um revolucionário não-violento após a sua viagem à 

Alemanha Nazi onde tomou contacto com o fascismo. Reafirmou ainda mais as suas convicções em 1936 quando 

testemunhou a resistência republicana às forças fascistas na Guerra Civil Espanhola. Foi nesta incursão que compreendeu que 

(...) a violência era um método fútil (Tracy 1996:4).   
120 Durante os anos da guerra foi Corbett Bishop quem levou o carácter individualista ao seu extremo. Bishop tornou-se 

pacifista depois de integrar a Church of Christ (Igreja de Deus). Posteriormente entrou para o campo Friends CPS (Amigos do 

Serviço Público Cívico). A sua afirmação de autonomia pessoal de qualquer forma de coerção tornou-o um ícone nos círculos 

de objectores de consciência (Tracy 1996).   
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liberdades individuais e o Estado Totalitário, e, nesta guerra, as armas da não-violência são a única 

contribuição do novo movimento pacifista radical (Tracy 1995:46). 

A maioria dos estudantes que vieram a integrar o movimento pacifista radical tinha crescido 

sobre a tradição cristã liberal e contactado com a esquerda marxista. Estes estudantes modelaram o 

seu pacifismo em Gandhi no período em que este liderava a campanha não-violenta contra o domínio 

britânico na Índia. A utilização em larga escala de desobediência civil praticada como uma força 

activa capaz de revolucionar as ordens sociais injustas cativou os jovens pacifistas nos Estados 

Unidos quando estes tentavam encontrar um rumo para o seu pacifismo (Tracy 1996). 

Gandhi tinha levantado a questão do racismo nas suas críticas ao colonialismo ocidental e 

nas suas lutas que tinham por objectivo ganhar a aceitação dos Intocáveis na sociedade indiana. A 

esquerda marxista também lutou contra a injustiça racial. Por exemplo, o Partido Comunista tornou 

uma causa célebre a defesa dos Scottsboro Boys121 (Tracy 1996). 

A depressão económica vivida nos anos 30, altura em que a guerra parecia uma possibilidade 

distante, fez com que o sentimento pacifista se tornasse um sentimento popular (principalmente na 

esquerda americana). O desencantamento pela Primeira Guerra Mundial influenciou o pensamento 

da esquerda que via a guerra internacional como antitética aos interesses dos trabalhadores (Tracy 

1996). 

 De acordo com Tracy (1996: 6), 1940 foi um mau ano para o pacifismo. Lavraram-se conflitos 

militares desde a Ásia até à Europa, o que fez com que o sentimento pacifista de resumisse a uma 

minúscula maioria.  

A Segunda Guerra Mundial fez com que o pacifismo radical se tornasse um movimento 

coerente. As constantes greves dos objectores de consciência contra a segregação nas prisões 

ajudou a galvanizar a formação de um grupo de jovens comprometido com a acção directa. A 

insistência dos pacifistas radicais na questão da raça e do militarismo no início dos anos 40 trouxe 

grandes implicações na agenda activista social do pós-guerra exercendo uma influência considerável 

na geração seguinte de críticos radicais (Tracy 1996). A acção directa era (e é) vista como uma forma 

de activismo imediato que tinha por objectivo mudar e impedir situações indesejáveis na sociedade. 

Trata-se de um método, tal como o nome indica, directo, ao contrário por exemplo da eleição de 

representantes políticos. Também pode ser uma teoria com vista a pôr um fim a práticas 

consideradas condenáveis e injustas. Pretende criar melhores condições através dos meios imediatos 

disponíveis, tais como greves, boicotes, ocupações dos locais de trabalho, ou sabotagem.                                               

A acção directa desenvolveu-se primeiramente no contexto das lutas laborais. No seu livro 

publicado em 1920, Acção Directa, William Mellor colocou sem hesitar a acção directa na luta entre 

os trabalhadores e o patronato com vista ao controlo da vida económica da sociedade. Mellor 

considerou a acção directa, uma ferramenta de ambos, patrões e trabalhadores. Por isso este autor 

incluiu na sua definição os lock-outs e os cartéis, tal como as greves e a sabotagem (Merchant 1992).  

                                                 
121 Os Scottsboro Boys eram um grupo de nove adolescentes negros acusados de estuprar duas crianças brancas no 

Alabama em 1931. Ao longo das duas décadas que se seguiram, a luta pela justiça dos Scottsboro Boys, produziu heróis que 

se lançaram numa verdadeira luta contra o racismo na defesa pelo direito a um julgamento justo também para negros 

(http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scottsboro/SB_acct.html - consultado em Fevereiro de 2011). 
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De acordo com Muste (membro dos Union Eight, ver nota 119), este era o tempo para 

aqueles que sonhavam com uma sociedade mais justa criada pelo método não-violento. O objectivo 

imediato era a oposição à guerra preservando o quanto possível a democracia e trabalhando para 

uma sociedade mais socialista (Muste in Tracy 1996). Pouco tempo depois é criado o Congress of 

Racial Equality [CORE – Congresso da igualdade racial (Tracy 1996)]. 

Os pacifistas presos nos Civilian Public Service (CPS - Serviço Público Cívico) continuaram a 

manifestar-se sobre vários problemas mas as greves continuaram a focar-se na questão da 

segregação122. Com a administração de Roosevelt o sistema prisional americano mostrou mais 

responsabilidade quanto ao racismo, isto porque na altura tentava-se assegurar a ajuda dos negros 

no esforço de guerra. Também era potencialmente embaraçoso para a propaganda de guerra retratar 

os Estados Unidos como defensor da liberdade para o país enquanto enfrentava conflitos raciais em 

casa (Tracy 1996:36). 

Em 1945 Dellinger, (igualmente membro dos Union Eight), fundou juntamente com outros 

objectores de consciência a Direct Action magazine. Nas suas páginas os pacifistas radicais 

demonstravam confiança num revisionismo profundo que surgiria do pós-guerra. Este revisionismo 

iria invadir o espírito americano seria influenciado pela utilização de armamento nuclear. No primeiro 

número de Direct Action, Dellinger publica o artigo Declaration of War. Neste artigo refere que as 

bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki destruíram qualquer pretensão que os Estados Unidos 

pudessem ter tido de ser uma nação democrática ou de paz e amor (Dellinger in Tracy 1996:48). Um 

ano após a criação do magazine Direct Action, é realizada uma Conferência em Chicago onde 

participaram centenas de pacifistas radicais recém libertados dos campos e prisões americanas. 

Acreditando que em breve iriam reestruturar a sociedade americana discutiram os temas principais da 

sociedade pós-revolucionária e criaram o Committee for Non-Violent Revolution [CNVR – Comité para 

a Revolução Não-violenta (Tracy 1996)]. Em 1948, Dellinger e Muste tentam tornar o CNVR um grupo 

novo alterando o seu nome para Peacemakers (Pacificadores)123. Os Peacemakers concentraram-se 

em técnicas criativas de activismo pensadas para grupos pequenos. Durante vários anos este grupo 

foi um ponto de criatividade táctica e ideológica nos círculos pacifistas radicais. A recusa de 

pagamento de impostos tornar-se-ia a táctica preferida dos Peacemakers que se recusavam a pagar 

a percentagem de impostos utilizada pelo governo federal nas despesas militares. Esta forma de 

                                                 
122 No fim da Segunda Guerra Mundial, as ondas de greves deixaram as penitenciárias federais num estado de rompimento 

total. A primeira greve a desagregar com sucesso uma prisão federal começou em 1943 em Danbury. Um dos organizadores, 

Peck (membro dos Union Eight), compara o racismo nazista com o americano: Dizem que o Hitler é cruel em perseguir mas 

quando isso sucede nos Estados Unidos, não é visto como um problema (Peck in Tracy 1996). O sucesso obtido em Danbury 

renovou o vigor das greves noutros locais [Petersburgo, Milão entre outras (Tracy 1996)]. 
123

 O que levou à criação do grupo de Peacemakers foi a necessidade de um programa pacifista mais revolucionário e de 

técnicas de acção directa mais efectivas contra a segregação. Organizacionalmente, os Peacemakers foram designados para 

maximizar a democracia participativa. O grupo organizava-se em células não-hierárquicas que tomavam decisões 

consensualmente e de forma autónoma da liderança nacional. Encorajavam essas células locais a viver comunitariamente. 

Contudo, nos anos 50 surgiram algumas tensões dentro do grupo: Dellinger via-se como um líder numa organização que 

supostamente seria não-hierárquica defendendo afincadamente o individualismo; por sua vez, Muste e Rustin deixavam 

denotar influências do seu passado marxista apelando à utilização do estilo comunista da disciplina de grupo/partido (Tracy 

1996). 
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protesto foi utilizada pela primeira vez na história americana em 1948 (Tracy 1996). 

Entre 1940 e 1950, os pacifistas radicais desenvolveram um estilo de protesto adaptado aos 

pequenos grupos de activistas. Um dos seus maiores feitos foi o conseguirem ser intrepidamente 

bem sucedidos na altura da Guerra Fria (entre 1947-1991). Contudo estas tácticas não seriam tão 

frutíferas nos movimentos de massas que se avizinhavam nos anos 60 o que comprova as limitações 

do individualismo americano. Por esta razão, a história do pacifismo radical é instrutiva tanto para a 

esquerda como para a direita americana (Tracy 1996). 

O despertar dos dissidentes americanos nos anos 50 cresceu da batalha contra a segregação 

(Tracy 1996). Em breve, a agitação contra a segregação passaria a ser liderada por líderes negros. 

Nesta fase do movimento civil surgiram outras organizações que se mostraram determinantes no 

curso dos acontecimentos. Uma destas organizações foi a Fellowship of Reconciliation (FOR – 

Associação da Reconciliação), de que Glenn Smiley faz parte (Tracy 1996)124.  

Em 1954 o Supremo Tribunal americano declarou inconstitucionais as escolas segregadas no 

marcante caso de Brown v. Board of Education of Topeka no Kansas125. Em 1955 inicia-se o boicote 

aos autocarros de Montgomery no Alabama dando-se início à fase clássica dos movimentos dos 

direitos civis (Tracy 1996:90). E. D. Nixon, presidente da NAACP local e da Randolph Brotherhood of 

Sleeping Car, juntamente com outros organizadores locais prepararam a comunidade negra de 

Montgomery para os protestos contra a segregação nos transportes públicos que durariam até 1956. 

Os líderes da comunidade esperavam a "pessoa certa" para ser presa, aquela que provocaria a ira da 

comunidade negra, motivando-a a agir, o que levaria à discussão sobre as leis segregacionistas do 

Poder Judiciário. A pessoa escolhida foi Rosa Parks (membro da NAACP). Parks seria presa por ter 

recusado frontalmente a ceder o seu lugar no autocarro a um branco, tornando-se o símbolo mais 

conhecido do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos (Tracy 1996). 

Juntamente com outros reverendos, Nixon denomina a associação responsável pelo boicote 

de Montgomery Improvement Association (MIA). Martin Luther King Jr.126 foi escolhido para liderar o 

                                                 
124

 Smiley consegue facilitar a comunicação entre os ministros brancos e negros. Também ajudará distribuindo literatura não-

violenta pela comunidade negra. Smiley, caminhou ao lado de Martin Luther King no primeiro boicote aos autocarros em 

Montgomery. Actuou como conselheiro do rei e da Montgomery Improvement Association (MIA – Associação de Melhoria de 

Montgomery). Smiley ajudou a solidificar o entendimento de não-violência de Gandhi em King (Tracy 1996).   
125 A doutrina de "separados mas iguais", permitia a segregação racial em escolas, mas nunca daria aos afro-americanos o 

mesmo padrão de qualidade de educação recebidas pelos brancos. Mas em 1951, iniciava-se um caso judicial contra o Distrito 

Escolar da cidade de Topeka, Kansas, em nome de Linda Brown, uma aluna que era forçada a caminhar 1,6 quilómetros para 

estudar numa escola para afro-americanos, enquanto que existia uma escola para alunos brancos perto da sua casa. O 

processo de Brown teve o apoio da National Association for the Advancement of Colored People [NAACP - Associação 

Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (Tracy 1996)].  
126

 King viveu lado a lado com indivíduos de todos os géneros, da mais humilde extracção social, aprendendo por experiência 

directa que existem homens explorados e defraudados da sua dignidade e dos seus direitos mesmo entre os brancos. (...) O 

tratamento usado com a gente de cor era sempre pior do que o usado com os brancos, os quais, mesmo vítimas de abusos, 

tinham uma condição de privilégio em relação aos negros (Minestrini 1978:41-2). Frequentou a Universidade de Teologia em 

Chester. No Norte não existia segregação racial, como tal King teria como colegas na sua maioria brancos. Esforçou-se para 

quebrar todos os preconceitos que existiam contra os negros e tornou-se num aluno exemplar. Durante o seu seminário tem a 

oportunidade de contactar com a ideologia de Gandhi e o seu método da não-violência (Minestrini 1978). Durante o boicote dos 

autocarros de Montgomery, a influência da resistência não-violenta evoluiu em King. Rustin (antigo membro dos Union Eight) e 
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movimento convertendo-se no símbolo nacional da resistência afro-africana (Tracy 1996). 

Em 1956 o Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara o sistema de transportes de 

Montgomery desagregado. Na viagem do primeiro autocarro desagregado que saiu do terminal 

contou com a presença de King (sentado na frente do autocarro) e Smiley [no lugar de honra, ao lado 

de King (Tracy 1996)]. 

Da longa e severa meditação sobre a obra realizada pelo Mahatma e sobre os princípios que 

a informavam, Martin Luther King extraiu a conclusão de que o amor pelo próximo, pregado por Jesus 

Cristo e assumido por Gandhi como fundamento da sua acção, constituía um fulcro potentíssimo que 

devia servir de alavanca para se conseguir obter o reconhecimento das justas reivindicações sociais 

(Minestrini 1978:48). Estas foram as premissas que levaram Luther King a tentar aplicar o método 

não-violento à complexa realidade da sociedade dos Estados Unidos (Minestrini 1978). Os princípios 

não-violentos que King adopta estão impregnados nos seus ideais cristãos (Tracy 1996). Luther King 

continua a utilizar a acção directa não-violenta pelo menos até meio dos anos 60. Para muitos nas 

lutas dos Direitos Civis, (...) a não-violência era pelo menos uma conveniência táctica usada por 

aqueles que tinham pouco poder. Para King, no entanto, a experiência de Montgomery tinha tornado 

a não-violência um princípio de fé (Tracy 1996:96). Em 1963, Luther King afirmou, na sua Carta da 

Prisão de Birmingham que, a acção não-violenta, procura criar uma crise e alimentar uma tal tensão 

que, a comunidade que constantemente se recusa a negociar é forçada a encarar o facto. Procura-se 

com este tipo de acção dramatizar os acontecimentos, de modo a que não possam continuar a ser 

ignorados (Nojeim 2004). 

Durante 1958 e 1959, o movimento dos direitos cívicos esteve calmo. É então que, em 1960, 

um grupo de estudantes em Greensboro, na Carolina do Norte, decidiram levar a cabo um sit-in num 

restaurante que não servia negros. Este sit-in teve uma grande cobertura mediática colocando 

novamente os direitos civis em agenda. Os jovens estudantes eram retratados a agir com uma 

autonomia total. O Congresso de Igualdade Racial (CORE) rapidamente serviu de modelo para os sit-

ins (Tracy 1996). 

A ligação do CORE com o movimento sit-in e com a organização estudantil que iria emergir 

em Outubro de 1960 desse movimento [a Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)] iria 

catapultar o CORE para um período de grande proeminência (Tracy 1996). 

De acordo com Tracy (1996:120), as lutas pela liberdade dos negros nos anos 60 capturaram 

mais atenção nacional que as actividades anti-nucleares dos pacifistas no mesmo período. Não 

obstante, as acções anti-nucleares do princípio dos anos 60 continuaram a constituir ligações 

importantes entre os pacifistas radicais e os estudantes activistas brancos na agenda anti-guerra. 

                                                                                                                                                         
Smiley que haviam ensinado a King várias tácticas de não-violência reportavam que (...) existia no Sul uma situação 

revolucionária em larga escala que estava trilhada com as potencialidades da liderança o seu jovem Gandhi Negro (Smiley in 

Tracy 1996:95). De destacar também o histórico discurso público proferido por King I Have a Dream (Eu Tenho Um Sonho), no 

qual falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro. O discurso foi realizado no 

dia 28 de Agosto de 1963 nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C. como parte da Marcha de Washington por 

Empregos e Liberdade. Foi um momento decisivo na história do Movimento Americano pelos Direitos Civis, o maior protesto 

alguma vez sucedido nos Estados Unidos até ao momento (http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm - 

consultado em Fevereiro de 2011). 
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Em 1963 deu-se o “reaparecimento” da esquerda127. Os direitos civis pela luta da liberdade 

dos negros, um movimento da esquerda, podiam agora chamar as massas a participar nos seus 

protestos. Neste movimento, os pacifistas radicais activos desde a Segunda Guerra Mundial 

desempenharam papéis importantes. Rustin e Smiley, através da sua influência em King, ajudaram a 

estabelecer a acção directa não-violenta como uma metodologia ortodoxa dos direitos cívicos (Tracy 

1996). Apesar de em 1963 as lutas contra o racismo ainda ocuparem a maior parte da atenção da 

esquerda, os acontecimentos no Sudoeste Asiático (detonação das bombas atómicas e Guerra do 

Vietname) tornar-se-iam o ponto central de protesto. Um sentimento anti-guerra vai surgir nos anos 

60. Os esforços desenvolvidos pelos pacifistas (radicais e não só) nos anos 50 e no início dos anos 

60 vão colocá-los no centro das coligações anti-guerra emergentes 128(Tracy 1996). Em 1967 o 

número de activistas aumentou. Apesar do apelo de Dellinger para que os militantes estudantis 

actuassem segundo a via gandhista militante que substituía a violência, o movimento foi-se 

radicalizando. Até os pacifistas da corrente principal americana se começaram a opor à guerra de 

uma forma mais violenta, principalmente os estudantes da ala esquerda do movimento (Tracy 1996). 

Pode dizer-se que neste momento surge um novo radicalismo: pluralista e multilateral. As suas bases 

políticas são o anarquismo, pacifismo e socialismo (misturados em diferentes proporções). Este 

radicalismo diz que os negros devem votar, que a América deve seguir uma política pacífica e não-

intervencionista no estrangeiro. Este movimento é uma reviravolta moral contra a sociedade que se 

tem tornado cada vez mais corrupta. Sentindo este vazio ético, os novos radicais fizeram da 

moralidade e da verdade a base do seu movimento. Tal como Gandhi, tentam falar a verdade (op. 

cit.). As suas políticas não estão preocupadas com o poder ou o sucesso, estão preocupadas com 

alternativas morais como o amor, a justiça, a igualdade e a liberdade [é o tempo do movimento de 

contracultura (Tracy 1996)]. 

Estes novos radicais falam de democracia participativa129, descentralismo, vida comunitária, 

humanismo existencial (Tracy 1996).       

O programa de acção directa pacifista radical, o descentralismo, a crítica à burocracia e a 

democracia participativa das organizações continuou a enformar as formas de protesto americanas 

após a era do Vietname. Aliás o movimento dos direitos civis ganha repercussões tais que hoje em 

dia, um pouco por toda a parte, se utilizam estas formas de protesto não-violentas.  

 

Existe um elo profundo entre o prejuízo causado à natureza e a violência infligida ao ser 

humano. O respeito pela natureza é um respeito que o ser humano deve a si mesmo pois o ser 

                                                 
127

 Os líderes estudantis da nova esquerda eram também influenciados por pessoas e movimentos diferentes do pacifismo 

radical como por exemplo, os existencialistas europeus Camus e Sartre e os pensadores americanos Wright Mills e David 

Riesman (Tracy 1996). 
128 Em 1965 o movimento pacifista radical une-se ma manifestação contra a Guerra do Vietname. Conseguiram juntar dois mil 

manifestantes dos quais 350 vão presos por desobediência civil. Durante a marcha no Capitólio os manifestantes colocaram 

tinta vermelha simbolizando o sangue derramado na guerra. Esta imagem capturada pelos media correu o mundo e influenciou 

fortemente a opinião pública (Tracy 1996). 
129 A democracia participativa implica a participação directa dos cidadãos na vida política, nas decisões que controlam as suas 

vidas (Tracy 1996).  
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humano faz parte da natureza e esta faz parte da humanidade do ser humano. Quando o ser humano 

inflige violência ao ambiente, ele próprio sofre as consequências. É aqui que o movimento ecológico 

se liga ao movimento da luta pelos direitos civis. 

A necessidade de respeitar e zelar pela natureza apresenta-se como uma exigência ética que 

cria um imperativo político. Respeitar a natureza implica conhecê-la. Nessa questão a ecologia tem-

se demonstrado como uma grande ajuda dando a conhecer as contradições geradas pelo progresso 

tecnológico, pelo capitalismo na sua lógica tirânica do produtivismo (Muller 1995). 

O poder que o ser humano adquiriu sobre a natureza transformou-se um poder de destruição: 

a promessa da técnica moderna inverteu-se em ameaça. Contudo, fruto das últimas descobertas 

científicas acerca da destruição do ambiente nasceu uma nova solidariedade. Uma solidariedade de 

destino entre o ser humano e a natureza proveniente da descoberta do perigo que ambos partilham e 

também da dignidade autónoma desta última. Tal consciência leva ao respeito da integridade da 

natureza (Muller 1995, Thomashow 1998). Torna-se urgente dominar o desenvolvimento industrial 

das sociedades modernas e redefinir os critérios em função dos quais devemos geri-lo. O ser humano 

deve ter consciência da vulnerabilidade em que colocou a natureza e como tal tornou-se objecto da 

sua responsabilidade (Muller 1995). Esta responsabilidade já não diz respeito ao futuro imediato mas 

sim ao futuro longínquo. Deve agir para que no futuro a vida humana seja possível através de uma 

ética de responsabilidade pelo futuro [equidade intergeracional (Thomashow 1998)]. Serres vai mais 

longe referindo-se a um contrato natural130. Este contrato implica juntar ao contrato social a 

estipulação de um contrato natural de simbiose e reciprocidade (Serras in Muller 1995). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Serres acredita que o ser humano é responsável por lavrar um contrato com a natureza que lhes permita viver em simbiose 

com esta (Serras in Muller 1995). 
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3. Problema e hipóteses de pesquisa  

O problema para o qual esta investigação procura dar resposta é se as organizações ANIMAL 

e Quercus em termos de princípios e métodos de acção se podem considerar como organizações 

ecologistas radicais. Trata-se de um case study em que os objectos de estudo são duas organizações 

portuguesas (a ANIMAL e a Quercus). 

Depois de proposto o problema de pesquisa, revista a literatura e contextualizado o problema, 

o investigador decide onde quer e pode chegar. O passo seguinte, quase sempre, consiste em 

estabelecer guias precisos do problema de pesquisa ou de fenómenos que estudamos: as hipóteses. 

De um modo geral, as hipóteses representam potenciais explicações ou soluções para as 

problemáticas relacionadas com a realidade, neste caso, o ecologismo radical em Portugal. 

Assim, as hipóteses que se levantam para o tema em questão são: 

1. Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), apesar de se 

intitularem apartidários, identificam-se mais com determinados partidos políticos (e 

ideologias), sobretudo da chamada ala esquerda e menos conservadora. 

2. A ANIMAL é uma organização mais radical (do ponto de vista dos métodos de acção e 

ao nível das causas defendidas) que a Quercus. 

3. Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus) mostram-se 

hostis ao sistema capitalista, embora os da ANIMAL sejam mais avessos a tal sistema 

que os da Quercus. 

4. Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), consideram que 

a actuação das instituições a que pertencem é feita dentro dos parâmetros da legalidade 

jurídica portuguesa. 

5. Os membros e simpatizantes destas organizações defendem as práticas de acção 

directa como uma metodologia válida. 

6. Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus acreditam que não existe 

autonomia entre o sistema político e o sistema económico. 

7. Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus defendem que o Estado 

português não tem desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente. 

8. Dentro do panorama português as organizações ANIMAL e Quercus são aquelas que 

mais se assemelham aos padrões/métodos de actuação da ALF (Frente de Libertação 

Animal), da ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! ou da Greenpeace 

(organizações consideradas ecologistas radicais). 
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Parte II – Metodologia 

Em Ciências Sociais temos que nos proteger de dois defeitos opostos: um cientismo ingénuo que 

consiste em crer na possibilidade de estabelecer verdades definitivas e de adoptar um rigor análogo 

ao dos físicos ou dos biólogos, ou inversamente, um cepticismo que negaria a própria possibilidade 

de conhecimento científico (Quivy e Campenhoudt 1998:20). 

 

Depois de introduzido o tema e expostas as razões da escolha do(s) objecto(s) de análise 

(ver Parte I, secção 1.), do ponto de vista metodológico, importa ter (...) a noção de que o método não 

é uma fórmula rígida, uma receita a aplicar cegamente: por isso, na tradição aprendida, adaptamo-

nos às realidades estudadas num quadro expositivo que (...) pretende desde o primeiro momento ser 

basicamente dinâmico, quase um motor de perguntas que, feitas no domínio real, acessíveis ao 

macroscópio, constituem a matéria primeira do processo científico (Bessa 1993:37). 

No que diz respeito à investigação concreta da temática abordada, é necessário referir que a 

metodologia terá um enfoque predominantemente misto, nomeadamente o método qualitativo 

(inquérito por entrevista, tratado através de software qualitativo) mas com uma componente 

quantitativa (inquéritos por questionário tratados estatisticamente), sendo portanto uma investigação 

mista (Sampieri, Collado e Lucio 2006). A pesquisa metodológica mista apresenta as vantagens de 

ambos os métodos: o qualitativo e o quantitativo (Sampieri et al. 1996). 

Em primeiro lugar porque não se pretendem encontrar generalizações, nem obter amostras 

representativas da realidade portuguesa, antes pelo contrário, o objectivo deste estudo é analisar o 

caso concreto da ANIMAL e da Quercus à luz dos contextos português e internacional, e aferir uma 

particularidade dentro da realidade social portuguesa que é a existência ou não de ecologismo radical 

através dos princípios e métodos de acção de ambas as organizações em questão. 

Em segundo lugar, alguns dos dados que se vão obter são dificilmente quantificáveis, logo, 

serão utilizadas técnicas qualitativa de recolha de dados (entrevista em profundidade), que não 

pretendem medir nem associar as medições a números. Pretende-se recorrer á análise de conteúdo 

aquando da fase de tratamento de dados qualitativos e à estatística descritiva aquando do tratamento 

dos dados quantitativos recolhidos via inquérito por questionário.  

Existem vantagens inerentes a um enfoque maioritariamente qualitativo, nomeadamente: a 

flexibilidade, ou seja, o estudo não está limitado a esquemas predefinidos, o investigador direcciona o 

estudo consoante os resultados que vai obtendo; a profundidade dos dados recolhidos, como se trata 

de um estudo micro/intensivo é possível recolher dados mais aprofundados dá-nos uma visão por 

dentro dos fenómenos, obter informação rica que seria impossível de obter através de métodos 

quantitativos. 

A cada dia é mais comum ver estudos onde se utilizam diferentes métodos de colecta de 

dados. (...) Nas modalidades do enfoque bimodal ou misto da pesquisa, em geral são utilizados 

métodos quantitativos e qualitativos de colecta de dados (Sampieri et al 2006: 398-9). Incluir os dois 

enfoques na mesma pesquisa, não empobrece a investigação, pelo contrário, enriquece-a com duas 

visões diferentes mas complementares. 
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4. Objectos de estudo 

Nem sempre realizamos estudos com uma amostra. Sem dúvida, o conceito de “amostra” 

adquire diferentes significados e representa algo diferente, conforme o enfoque de pesquisa 

(Sampieri et al 2006:250). Dentro da perspectiva metodológica qualitativa, a amostra é uma unidade 

de análise ou um grupo de pessoas, contextos, eventos, factos sobre o qual deverão ser recolhidos 

dados, sem que necessariamente sejam representativos do universo ou população que se estuda. 

Muitas vezes a amostra é o próprio universo de análise/objecto de estudo: é o caso do presente 

estudo (dois estudos de caso). 

Desta forma o que se pretende neste estudo não é a obtenção de uma amostra 

representativa, tendo por argumento que a amostragem deve ser inteiramente governada pela 

selecção de respondentes susceptíveis de maximizar o desenvolvimento teórico. Procuram-se sim 

localizar dados estratégicos que possam refutar as hipóteses colocadas, terminando quando se 

alcançar a “saturação teórica”, ou seja, quando não surjam mais perspectivas analíticas a partir de 

uma determinada situação. Uma abordagem mais selectiva traduz-se, normalmente, em dados de 

melhor qualidade (Sampieri et al 2006). 

 

A presente investigação terá como objecto de estudo as duas ONGA’s já referidas: a 

associação ANIMAL (Associação Nortenha de Intervenção no Mundo Animal) e a associação 

Quercus (Associação Nacional de Conservação da Natureza), duas organizações que têm como 

objectivo primordial a defesa do meio ambiente e dos direitos dos outros animais (não humanos). 

Trata-se, portanto, do estudo de dois casos distintos: os apoiantes, simpatizantes, membros ou 

colaboradores da ANIMAL e os apoiantes, simpatizantes, membros ou colaboradores da Quercus. 

 

A ANIMAL foi fundada em 1994 na cidade do Porto. È uma organização não governamental 

de defesa dos direitos fundamentais dos não humanos também com preocupações ambientais 

(embora, como já vimos, muito específicas). Desenvolve campanhas de educação e informação do 

público acerca dos animais não-humanos, das suas características, necessidades (a importância não 

apenas dos habitats naturais mas também dos habitats urbanos ou construídos, aliás à semelhança 

da Quercus), interesses, direitos fundamentais e do modo como estes são afectados pelas diversas 

indústrias que os exploram. 

Além destas acções de educação, a ANIMAL desenvolve também campanhas de alerta e 

protesto, investigações especiais e denúncias públicas, envolvimento da comunicação social na 

exposição pública acerca da exploração e violentação dos animais, acções judiciais, petições e 

contacto com autoridades e decisores políticos para promover o avanço do respeito pelos direitos dos 

outros animais e a sua protecção.  

As principais acções da ANIMAL vão desde protestos contra o uso de animais nos circos, 

protestos contra o comércio e o uso de pêlo de animais, protestos e vigílias contra touradas, protestos 

contra rodeios, workshops sobre veganismo e modos ecológicos (mais saudáveis e que respeitam o 

ambiente e os outros animais incluídos no mesmo) de vida, entre outros. 

A ANIMAL membro da ECEAE - European Coalition to End Animal Experiments, da Fur Free 
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Alliance, da International Anti-Fur Coalition e da Worldwide Network for the Abolition of Bullfighting, 

além de colaborar com a ADI – Animal Defenders International, a NAVS – National Anti-Vivisection 

Society of the UK, a PETA – People for the Ethical Treatment of Animals, a CIWF , a WSPA – World 

Society for the Protection of Animals, a BUAV – British Union for the Abolition of Vivisection, CAS – 

International, League Against Cruel Sports e diversas outras organizações estrangeiras e 

internacionais de protecção dos animais (inclusive a ALF ou Animal Liberation Front). A ANIMAL é 

uma organização que não recebe qualquer subsídio ou apoio do Estado, seja da administração 

central, regional ou local, e sustenta a sua actividade apenas através dos donativos que recebe de 

pessoas particulares e das quotas dos seus sócios.  

  

Tal como a ANIMAL, a Quercus também é uma ONG mas está especializada na área do 

ambiente de uma forma mais abrangente tendo um espectro de acção mais alargado (ONGA). Foi 

fundada a 31 de Outubro de 1985 em Braga. É uma associação que se diz independente e 

apartidária. A Quercus é uma instituição de âmbito nacional, sem fins lucrativos e é constituída por 

cidadãos que se juntaram em torno do mesmo interesse pela conservação da natureza e dos 

recursos naturais bem como pela defesa do ambiente em geral, numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentado (algumas destas preocupações também são partilhadas pela ANIMAL). 

A Associação designa-se Quercus, por serem os Carvalhos, as Azinheiras e os Sobreiros 

(cuja designação comum em latim é: Quercus) as árvores características dos ecossistemas florestais 

que cobriam o nosso país e de que restam, actualmente, apenas relíquias isoladas e muito 

degradadas. 

Desde a sua fundação, a Quercus tem vindo a ocupar algum lugar na sociedade portuguesa, 

na defesa das múltiplas causas da natureza e do ambiente. A Quercus, denunciando criticamente, 

desenvolve esforços para a construção de consensos na sociedade portuguesa. Uma das suas 

características é a descentralização. Existem núcleos regionais espalhados um pouco por todo o 

país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em 1992, a associação recebeu o 

Prémio Global 500 das Nações Unidas. Alguns dos projectos Quercus são:  

1- Ecocasa – visa promover a redução do consumo energético nas residências e a utilização 

de energias renováveis; 

2- Grupo de formação e educação ambiental - pretendem-se alcançar várias metas e 

objectivos, dos quais se pode salientar a criação de uma estrutura, a longo prazo, de base 

profissional, ao nível do seu funcionamento interno e externo e ainda a definição e implementação de 

uma estratégia nacional (da organização) para as áreas da formação e educação ambiental; 

3- Conservar a biodiversidade – promove diversos projectos de conservação de habitats e 

espécies ameaçados ou em perigo de extinção (por ex. aves estepárias); 

4- Criar bosques – visa criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos 

originais da flora portuguesa;  

5- Centros de recuperação de animais selvagens – objectivo principal recepção de animais 

selvagens debilitados, sua recuperação e devolução ao meio natural;  

6- Centro de informação de resíduos – visa recolher, organizar e disponibilizar informação 
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sobre os resíduos; 

7- Olimpíadas do ambiente – servem para motivar a integração dos conceitos e práticas 

ambientais no ensino formal nas escolas portuguesas; 

8- Ecobrigadas – visa sensibilizar todos os cidadãos para os três pilares da sustentabilidade 

numa habitação: eficiência energética, energias renováveis e construção sustentável. 

A Quercus promove igualmente o estudo do impacte das linhas eléctricas na avifauna e 

participa activamente no Programa Antídoto-Portugal, tendo este como objectivo o combate da 

problemática do uso de veneno que atinge a fauna selvagem. 
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5. Técnicas de recolha de dados 

O acesso às fontes é essencial para obter informação. Assim, negociar o acesso às mesmas 

bem como garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados são aspectos fulcrais. 

Como se pretende estudar organizações, endereçaram-se propostas de investigação à 

ANIMAL e à Quercus de forma a que as suas direcções pudessem avaliar o nível de empenhamento 

e a própria seriedade do estudo.  

Após alguns contratempos131, frequentes quando se faz investigação, foi garantida 

colaboração para a investigação. Estando assim garantido o acesso às fontes, a pesquisa pôde 

iniciar-se. 

Existem dois factores que influem para que uma pesquisa se inicie como exploratória, 

descritiva, correlacional ou explicativa: o conhecimento actual do tema de pesquisa revelado na 

revisão de literatura e o enfoque do investigador. Estes factores são determinantes para que se 

possam planear as técnicas utilizadas na recolha dos dados. 

A maior parte desses estudos começa exploratória e descritiva, mas se delineia com tipos 

correlacionais (sem importância estatística) ou de associação e explicativos. Mais do que a revisão de 

literatura e o que se encontre nela, o que influencia o tipo de pesquisa é o trabalho de campo inicial e 

posterior (Sampieri et al 2006:112). 

As técnicas utilizadas para recolher os dados na investigação são um reflexo da opção 

metodológica mista por nós escolhida. Assim, a técnica de recolha de dados qualitativa escolhida foi 

o inquérito por entrevista sob a forma de entrevista em profundidade e semi-estruturada. Quanto à 

técnica de recolha de dados quantitativa, optámos pelo inquérito por questionário electrónico. Na 

verdade, com o objectivo de nos familiarizarmos com o tema em questão e aprofundar o estudo, 

durante as entrevistas iniciais (exploratórias), surgiu interesse também pelas percepções dos 

membros/colaboradores/simpatizantes destas organizações sobre as próprias organizações em que 

militam/colaboram/simpatizam. Assim optámos por realizar inquéritos por questionário. 

Posteriormente realizamos então uma entrevista em profundidade a um informante qualificado 

(especialista nestas questões que mantém contacto com ambas as organizações que estamos a 

estudar). 

Além das técnicas referidas, recorri também à pesquisa bibliográfica em suporte de papel e 

suporte digital (electrónico). 

Assim, a pesquisa reúne fins exploratórios, no seu início, e finaliza-se como descritiva, 

correlacional, comparativa e até explicativa. 

 

5.1 Inquérito por entrevista   

No inquérito por entrevista o “especialista” é o entrevistado. Como tal o entrevistador deve 

tentar captar com todo o detalhe as informações que lhe vão sendo dadas. Não interessa apenas o 

conteúdo das respostas mas também a forma como são respondidas: os sentimentos que são 
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Ver capítulo 7 sobre as limitações ao estudo. 
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demonstrados quando se toca em determinado tema, os gestos que são expressados, a linguagem 

utilizada, a perspectiva, o conteúdo e o contexto (Sampieri et al 2006). 

O entrevistador deve gerar um clima de confiança com o entrevistado e desenvolver empatia 

com o mesmo. Deve evitar elementos que perturbam a conversa (ex.: toque de telemóvel, barulho da 

rua ou a interrupção de terceiros). O entrevistado, por sua vez, não deve ser interrompido, deve ser 

guiado com discrição. Este último deverá ser informado sobre o objectivo da entrevista e o seu uso 

bem como dar a sua autorização para a realização da própria entrevista. 

A entrevista deve ter um tom espontâneo, indutivo, cuidadoso e com certo ar de “curiosidade” 

por parte do entrevistador. (...) Também é recomendado descartar questões muito directas, e não 

questionar de maneira tendenciosa ou induzindo a resposta (Sampieri et al 2006:382). 

Todas estas condições referidas anteriormente estiveram presentes quando administrei as 

entrevistas da presente investigação. 

O tipo de entrevista administrada ao objecto de estudo em análise é a entrevista semi-

estruturada (em profundidade). Esta entrevista semi-estruturada, foi feita a um especialista na matéria 

que se manteve, naturalmente, anónimo. Assim sendo, foi possível retirar muita informação 

(qualitativa). Este tipo de entrevista foi muito útil pois permitiu aceder a muita informação rica através 

de uma visão de “dentro dos factos” de um especialista. Foi obtida muita informação no inquérito por 

entrevista (em que se ganha um nível de confiança superior com o entrevistado) que seria impossível 

de obter através dos inquéritos por questionário. Também nos permitiu perceber quais os temas mais 

sensíveis e as questões mais importantes para as organizações que estamos a estudar.  

Existe a possibilidade de utilizar vários equipamentos para recolher a informação durante o 

decorrer da entrevista, por exemplo através de gravações de áudio ou vídeo, anotações em 

cadernetas e computadores pessoais ou de bolso, fotografias, entre outras. No caso da entrevista em 

questão o equipamento adoptado foi a gravação de áudio através de um pequeno gravador. Desta 

forma consegue-se não só analisar as respostas dadas na íntegra, ouvir as vezes necessárias e 

também ter-mos noção de algumas reacções a certas perguntas que do ponto de vista da 

investigação são muito importantes. Naturalmente que o entrevistado deu o seu acordo sobre a 

gravação áudio da entrevista, algo sem o qual, não teria sido utilizado o equipamento. Garantiu-se o 

anonimato do entrevistado.   

Durante o inquérito por entrevista, ou logo depois de realizado, convém anotar os nossos 

pontos de vista, comentários, observações, reflexões, conclusões preliminares, hipóteses iniciais, 

dúvidas e incertezas. Também me foi possível retirar algumas anotações. 

Ao finalizar o inquérito por entrevista obtivemos um material valioso que é necessário 

preparar para a análise qualitativa. O guião de uma entrevista132 é um suporte essencial para que o 

entrevistador encontre um fio condutor durante toda a entrevista embora não seja obrigatório segui-lo 

à regra, tendo que haver alguma flexibilidade de forma a não constranger as respostas dos 

entrevistados. O guião pode ser visto como um processo dedutivo que serve, como o nome indica, de 

guia ao entrevistador permitindo que este não se disperse com temas que não interessam para a 

problemática em estudo ou que não perca tempo com temas menos relevantes. 

                                                 
132

 Ver Anexo II. 
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Após a realização da entrevista procedeu-se à transcrição da mesma.   

A entrevista foi analisada usando a técnica da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é 

uma técnica extremamente útil. Segundo Berelson (Berelson 2007:16), é uma técnica de investigação 

que tem por finalidade a descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação. 

 
5.2 Inquérito por questionário 133 

O inquérito por questionário é uma técnica fundamental na investigação social que consiste 

num conjunto de questões com relação a uma ou mais variáveis a serem medidas (Sampieri et al 

2006:325). É uma técnica de “observação indirecta dos fenómenos” que tem por objectivo obter 

informação acerca do objecto de estudo (op. cit.). 

O tipo de inquérito por questionário utilizado foi o de aplicação directa e via online (N=58). 

Quanto ao tamanho que deve ter um questionário, não existe regra a respeito, mas se for 

muito curto, perde-se informação e se for muito longo, chega a ser tedioso. Nesse último caso, as 

pessoas se negariam a responder ou, pelo menos, o responderiam de forma incompleta. (...) Uma 

recomendação que ajuda a evitar um questionário maior de que o necessário é: NÃO FAZER 

QUESTÕES DESNECESSÁRIAS OU INJUSTIFICADAS (Sampieri et al 2006:337). Quanto ao 

tamanho do inquérito por questionário pensamos ter encontrado o meio-termo, ou seja, o tamanho 

necessário para verificar as hipóteses de pesquisa. 

Em alguns casos, é conveniente iniciar o questionário com questões neutras ou fáceis de 

responder, para que o inquirido se vá envolvendo na situação. Por vezes os questionários começam 

por questões sócio-demográficas sobre o estado civil, o sexo, a idade (sempre em classes ou grupos 

de idade para não ferir a susceptibilidade de algum inquirido), o nível de rendimento (sempre em 

classes ou grupos de determinados montantes para não constranger algum inquirido), o cargo numa 

organização, a caracterização do agregado familiar, entre outras. Contudo, consoante dos contextos 

este tipo de informações também pode ser solicitado no final do questionário (Sampieri et al. 2006). 

No questionário em questão estas informações foram solicitadas no início. 

 

Existem vários factores que influenciam a escolha do tipo de questões a aplicar: a 

complexidade do assunto (para assuntos sensíveis são preferíveis perguntas abertas); o método de 

administração escolhido (se for um questionário de aplicação indirecta as questões devem ser pré-

codificadas); a dimensão da amostra (para amostras grandes convém aplicar perguntas pré-

codificadas); o tipo de variáveis (para variáveis qualitativas perguntas abertas e para variáveis 

quantitativas, perguntas pré-codificadas); as características da amostra (por exemplo para inquiridos 

com baixo grau de instrução é aconselhável aplicar perguntas pré-codificadas). 

Como se trata de um inquérito por questionário aplicado via online, surgem outros cuidados 

como qual o servidor mais adequado ao questionário em questão, adequar as perguntas pensadas 

previamente às opções de resposta existentes nesse servidor, entre outros134. A realização do 
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 O inquérito por questionário aplicado encontra-se em anexo (Anexo III). 
134 Esta é uma das limitações do Estudo. Para uma informação mais pormenorizada ver capítulo 7, p.117. 
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inquérito por entrevista foi essencial para a construção de um inquérito por questionário adequado. 

Este foi-se transformando de um draft incipiente numa ferramenta mais robusta (desde a escrita do 

primeiro draft até à realização do pré-teste). Naturalmente que os dados recolhidos através do pré-

teste do inquérito não foram incluídos no tratamento de dados final (Sampieri et al. 2006) uma vez 

que o pré-teste visa testar o questionário e ver se ainda são necessárias algum tipo de alterações 

antes de o aplicar. Na verdade, após a elaboração de qualquer questionário é preciso verificar se este 

é ou não aplicável, confiável e se contem erros. Para isso aplica-se o já referido pré-teste, que para 

além de responder a algumas questões de ordem prática, permite ao investigador saber se o 

questionário permite responder ao seu problema de pesquisa/hipóteses. Os pré-testes devem ser 

aplicados no mesmo local e ao mesmo universo/objecto de estudo onde o questionário final será 

aplicado, mas não às mesmas pessoas (Quivy e Campenhoudt 1998, Sampieri et al 2006).  

 É importante ter em conta que se pretende realizar um inquérito por questionário de aplicação 

directa. Neste será possível observar se as respostas são mais honestas (como o entrevistador não 

está presente os inquiridos não sofrem influências do primeiro e terão mais liberdade de resposta) e 

poderão existir questões mais complexas (o inquirido tem mais tempo para reflectir decidindo ele o 

próprio timming de resposta).  
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6. Tratamento e análise de dados 

 A fase do tratamento e análise dos dados é uma fase extremamente importante em qualquer 

investigação pois determina o modo como vamos tratar todo o material recolhido, pelo que tem 

influência nas conclusões que dele vamos obter.  

 Quando iniciei esta fase da investigação o primeiro aspecto a ser definido foi a separação dos 

dados que podiam ser considerados quantitativos (quantificáveis) dos qualitativos (não 

quantificáveis).  

Assim, dos dados apresentados foram recolhidos recorrendo a diferentes técnicas consoante 

a sua natureza: dados quantitativos recolhidos através da técnica do inquérito por questionário e 

dados qualitativos recolhidos através dá técnica do inquérito por entrevista (entrevista em 

profundidade). 

Ambos as técnicas foram utilizadas para recolher dados em ambas as instituições e sobre as 

quais recai o presente estudo. 

Desta forma é possível distinguir e comparar os diferentes dados para mais facilmente 

encontrar não generalizações ou extrapolações mas eventuais tendências. Assim pode-se comparar 

as diferentes respostas dadas mesmo dentro da mesma associação para encontrar denominadores 

comuns (se todas as respostas tendem para certa posição) ou se são díspares podendo até ir contra 

os princípios que uma das associações defende; e comparar as duas associações para se conseguir 

perceber qual tem uma posição demarcada acerca deste ou daquele aspecto e qual se aproxima 

mais do conceito (do ponto de vista a adopção dos princípios e métodos de acção) que aqui 

estudamos: o ecologismo radical. 

Para o tratamento de dados quantitativos recorreu-se ao software estatístico SPSS. Assim foi 

possível cruzar várias variáveis estatísticas (dependentes com independentes), construir tabelas de 

frequências e os respectivos gráficos135. Este programa permite calcular a distribuição dos dados 

(normal ou anormal), cruzá-los e obter imediatamente o seu resultado em tabelas e em gráficos. O 

tratamento estatístico realizado incluiu modas, desvios-padrão, medianas, máximos e mínimos, 

médias. Contudo, após iniciar o tratamento estatístico verifiquei que os dados apresentavam uma 

distribuição não-normal136. Ora tal implica limitações do ponto de vista do tratamento de dados, 

limitando a análise estatística a testes mais conservadores ou estritamente não paramétricos. 

 Optei então por fazer cruzamentos de variáveis independentes (sexo, idade, ocupação 

profissional, habilitações literárias, religião) com variáveis dependentes (respostas que permitem 

traçar o perfil dos membros das organizações em estudo) e comparar as duas associações. Foi 

possível assim obter tabelas de frequência, com frequências e percentagens (validas e acumuladas) 

e gráficos. Os gráficos que decidi utilizar para evidenciar visualmente este tipo de dados foram os 

gráficos de barras pois, a meu ver são os mais fáceis de interpretar.   

Quanto aos dados qualitativos (técnica do inquérito por entrevista) os mesmos foram 

analisados qualitativamente através da análise de conteúdo. Recorreu-se assim ao software de 

análise qualitativa ATLAS.ti onde foi possível codificar as várias respostas, encontrar relações entre 

                                                 
135 Ver capítulo 6 e também Parte III. 
136 Para mais informações consultar Parte III – Resultados.  
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elas, elaborar clusters de associações de ideias ou preocupações. Na apresentação dos dados 

alternamos os resultados quantitativos com os qualitativos de modo a termos dos diferentes tipos de 

dados sobre a mesma variável/assunto a ser apresentado. Tal permite-nos ainda comparar, com os 

devidos cuidados e limitações, os dados qualitativos da entrevista e questionários (das perguntas 

abertas) e também este conjunto de dados com os dados quantitativos dos inquéritos por 

questionário realizados. Assim a análise de conteúdo tornou-se mais clara e precisa. O pacote 

informático ATLAS.ti é um programa que facilita a realização da análise de conteúdo sistematizando 

associações, agregações ou conceitos opostos. Este programa permite codificar as respostas 

podendo até atribuir os mesmos códigos aos diferentes documentos o que possibilita imediatamente 

encontrar relações, níveis de associação/dissociação entre respostas. Possibilita ainda encontrar 

ligações entre respostas da mesma organização ou encontrar ligações entre respostas provenientes 

de organizações diferentes. Finalmente o ATLAS.ti permite ainda desenhar clusters que se tornam 

extremamentos úteis na análise das respostas dadas e clarificando eventuais relações que numa 

primeira análise não são tão óbvias.  
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7. Limitações do estudo 

 Toda a investigação tem as suas limitações sendo que nenhuma é perfeita (Sampieri et al. 

2006). Na verdade, atravessam-se sempre obstáculos durante o percurso de uma investigação mas 

tal foi visto como algo útil, que enriquece a experiência daquele que investiga e o prepara melhor para 

futuras investigações (Sampieri et al. 2006). 

 O primeiro obstáculo que encontrei foi desmoralizante. Houve uma grande dificuldade em 

contactar as associações em questão. A primeira resposta foi-me dada pela associação ANIMAL e na 

primeira abordagem a colaboração foi de imediato concedida. Contudo, na hora de responder aos 

questionários, o seu Presidente retirou a sua colaboração criando enorme transtorno pois a 

investigação tinha sido orientada no sentido de obter respostas dos membros daquela associação em 

particular. Tal recusa atrasou drasticamente o nosso cronograma de investigação. 

 Criaram-se alternativas e depois da investigação estar suspendida durante vários meses 

optámos por contactar apoiantes, simpatizantes, sócios ou colaboradores da ANIMAL que felizmente, 

decidiram colaborar (a título individual e sob anonimato). Foi igualmente contactada a Quercus 

obtendo-se um parecer positivo mas nunca enquanto organização.  

 É por isso necessário frisar que o presente estudo não representa a ANIMAL nem a Quercus, 

ou seja, neste estudo não vamos apresentar dados aprovados/sancionados formalmente por estas 

organizações uma vez que os seus membros, sócios, colaboradores e simpatizantes resolveram 

colaborar apenas a título individual. Na verdade um dos argumentos apresentados por uma das 

instituições para o seu apoio apenas a nível dos membros (a título individual) e não da organização 

enquanto estrutura formal foi que este tipo de associações é composto por um universo muito vasto e 

abrangente onde diferentes visões sobre os métodos de acção ou os princípios inspiradores das 

causas estão incluídas. Dessa forma, as direcções das organizações não se querem comprometer 

com entrevistas ou questionários onde não se revejam todos os seus sócios/membros. Tal significa 

que a nossa amostra, dentro de ambas as organizações, é uma amostra que não é aleatória e 

portanto os dados não podem ser extrapolados nem para as organizações nem para os membros das 

mesmas. Os dados apresentados não são pois extrapoláveis para eventuais orientações oficiais de 

ambas as organizações ou dos seus militantes e representam apenas tendências dentro do conjunto 

de inquiridos e entrevistados. Os contactos dos membros das associações (para pedido de 

colaboração na resposta do inquérito ou entrevistas) foram por isso fornecidos através de contactos 

que nós já tínhamos dentro de ambas as organizações e não foram formalmente fornecidos, ou seja, 

através dos canais formais das organizações mas apenas por membros de ambas as organizações 

(sempre a título individual). 

 Provavelmente as reticências destas organizações em colaborar formalmente neste tipo de 

estudos pode estar relacionado com as organizações terem ou algum receio de ficarem conotadas ou 

com determinada ideologia ou com o facto de puderem ser “catalogadas” correspondendo a 

determinados estereótipos “menos simpáticos” ou politicamente “menos correctos”. 

 Outra limitação do presente estudo esteve relacionada com o desafio de encontrar a melhor 

forma de disponibilizar online o inquérito por questionário para que as pessoas pudessem responder 

onde quer que estivessem. Primeiramente recorri ao servidor Monkey Survey mas não me 
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possibilitava introduzir todas as questões. Decidi então utilizar o Google Docs que se mostrou muito 

mais eficiente. 

 A última limitação com que me debati, foi a minha própria ingenuidade enquanto 

investigadora quanto à facilidade de obtenção de autorizações de realização do estudo e que se 

prende com os parágrafos anteriores (recusa de colaboração formal enquanto organização e apenas 

colaboração a título individual). No início de uma pesquisa, porque achamos o tema de investigação 

apaixonante, acreditamos que os eventuais entrevistados e inquiridos têm igual “paixão” de 

colaboração numa investigação. Infelizmente, e por questões políticas vemos que tal não se verifica e 

isso pode deixar-nos desanimados. Mas o processo de investigação também implica a superação de 

barreiras (umas mais difíceis do que outras) e a capacidade de adaptação e resolução de problemas 

(Sampieri et al. 2006). Nesse sentido, este “exercício” que este estudo constitui, cumpriu esse (e 

outros) objectivo. 
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Parte III – Resultados 

 

 Antes de iniciar a exposição dos resultados que permitem testar as hipóteses de pesquisa é 

necessário explicar porque as variáveis estudadas seguem uma distribuição não normal.  

 Uma distribuição normal implica que a média, moda e mediana assumam os mesmos valores 

(Média = Moda =Mediana). Implica também que o Kurtosis seja igual a zero (Kurtosis = 0). (Guia 

SPSS 2007; http://www.regentsprep.org/Regents/math/algtrig/ATS2/NormalLesson.htm - consultado 

em Dezembro de 2010). Nos respectivos anexos dos dados estatísticos relativos à ANIMAL e à 

Quercus (Anexos IV e V respectivamente) encontra-se inicialmente a tabela e os histogramas que o 

comprovam. 

 A apresentação dos resultados está organizada por hipóteses, onde se seguem os resultados 

mais representativos que permitem então corroborar ou não as hipóteses inicialmente colocadas. São 

também alternados resultados de dados quantitativos (técnica do inquérito por questionário) com os 

qualitativos (técnica do inquérito por entrevista) quando ambos são referentes à hipótese a ser 

retratada. 

 

Hipótese 1  - Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), apesar de se 

intitularem apartidários, identificam-se mais com determinados partidos políticos (e ideologias), 

sobretudo da chamada ala esquerda e menos conservadora. 

 

Dados quantitativos : 

ANIMAL  

Gráfico 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este gráfico permite-nos observar a influência anarquista nas organizações estudadas. 

Apesar de existir cerca de 30% de indecisos, cerca de 50% dos membros e simpatizantes da ANIMAL 

(neste caso, a sua maioria) discordam totalmente com a rejeição de qualquer forma de Estado. Uma 

posição que não é partilhada pelos anarquistas que combatem o Estado até à exaustão (hipótese 1). 
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Gráfico 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contudo, quando questionados acerca da hierarquização e centralização, os membros e 

simpatizantes da ANIMAL parecem aproximar-se mais de uma visão anarquista que procura a 

destruição de todas as formas hierárquicas e centralizadoras de poder. Mais de 80% dos inquiridos 

defendem que a hierarquização e centralização são maléficas para o meio ambiente (hipótese 1, 2 e 

8). 

Quadro 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas 

Partidos Políticos considerados 
de Esquerda  

N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 9 7,0% 19,6% 

PPD/PSD 4 3,1% 8,7% 

PCP 39 30,5% 84,8% 

BE 38 29,7% 82,6% 

Os Verdes 38 29,7% 82,6% 

Total 128 100,0% 278,3% 

Respostas 

Partidos Políticos considerados 
de Direita  

N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 16 15,8% 34,8% 

PPD/PSD 39 38,6% 84,8% 

PCP 1 1,0% 2,2% 

CDS/PP 43 42,6% 93,5% 

BE  2 2,0% 4,3% 

Os Verdes 0 0% 0% 

Total 101 100,0% 216,9% 
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Neste quadro observa-se que a maioria dos membros, simpatizantes da ANIMAL consideram 

o PCP (30,5%), BE (29,7%) e Os Verdes (29,7%) partidos políticos de esquerda. Acerca dos partidos 

políticos considerados de direita, os membros, simpatizantes da ANIMAL referiram-se 

maioritariamente ao PPD/PSD (38,6%) e ao CDS/PP (42,6%). É visível alguma indecisão em 

classificar o PS (actualmente no governo) como partido político de esquerda ou direita (7% 

consideraram o PS de esquerda e 15,8% consideraram-no de direita). Este facto pode explicar-se 

pelas medidas políticas tomadas pelo PS quando se trata de proteger o ambiente e defender os 

direitos dos animais. Esta questão é abordada pormenorizadamente quando analisarmos os dados 

que comprovam a hipótese 7 [os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus defendem que 

o Estado português não tem desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente (hipótese 

1)]. 

 

Quadro 6 

 

Respostas 

Partidos Políticos Portugueses 
com que se identificam  

N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 4 6,0% 8,7% 

PPD/PSD 2 3,0% 4,3% 

PCP 10 14,9% 21,7% 

CDS/PP 3 4,5% 6,5% 

BE 16 23,9% 34,8% 

Os Verdes 15 22,4% 32,6% 

Outro 1 1,5% 2,2% 

Nenhum 16 23,9% 34,8% 

Total 67 100,0% 145,7% 

 

Neste quadro podemos observar que a maioria dos inquiridos da ANIMAL (61,2%) se 

identifica com os partidos políticos considerados por estes de esquerda, nomeadamente o PCP 

(14,9%), o BE (23,9%) e Os Verdes (22,4%). É importante destacar ainda que, 23,9% dos membros e 

simpatizantes da ANIMAL não se identifica com qualquer partido político, uma posição claramente 

anarquista. Quer o posicionamento ideológico à esquerda, quer a repulsa por qualquer partido político 

enformam o pensamento ecológico radical que analisámos anteriormente (hipótese 1, 2 e 8).  
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Dados quantitativos : 

Quercus 

Gráfico 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os membros e simpatizantes da Quercus possuem uma perspectiva semelhante à dos 

membros e simpatizantes das ANIMAL. Cerca de 10% dos inquiridos da Quercus está indeciso 

quanto à rejeição de qualquer forma possível de Estado e aproximadamente 60% discorda totalmente 

com esta visão (hipótese 1). 

 
Gráfico 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este gráfico dá-nos a ideia de influência anarquista. Cerca de 90% dos membros e 

simpatizantes da Quercus consideram que a hierarquização e centralização não são benéficas para o 

meio ambiente (hipótese 1, 2 e 8). 
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Quadro 7 

 

Respostas 

Partidos Políticos 
considerados de Esquerda  

N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 6 14,0% 50,0% 

PPD/PSD 1 2,3% 8,3% 

PCP 12 27,9% 100,0% 

CDS/PP 1 2,3% 8,3% 

BE 12 27,9% 100,0% 

Os Verdes 11 25,6% 91,7% 

Total 43 100,0% 358,3% 

Respostas 

Partidos Políticos 
considerados de Direita  

N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 4 16,0% 33,3% 

PPD/PSD 9 36,0% 75,0% 

CDS/PP 11 44,0% 91,7% 

PCP 0 0% 0% 

BE 0 0% 0% 

Os Verdes 1 4,0% 8,3% 

Total 25 100,0% 208,3% 

 

A maioria dos membros e simpatizantes da Quercus considera o PCP (27,9%), o BE (27,9%) 

e Os Verdes (25,6%) partidos políticos de esquerda. Por sua vez, os mesmos inquiridos consideram 

na sua maioria, o PPD/PSD (36%) e o CDS/PP (44%) partidos políticos de direita. Também é possível 

constatar que os membros e simpatizantes da Quercus têm dificuldade em considerar se o PS é de 

esquerda ou direita. Se 14% dos inquiridos da Quercus considera o PS um partido político de 

esquerda, um valor muito similar é apresentado por aqueles que o consideram de direita (16%). As 

justificações para tais respostas são as mesmas apresentadas no caso da ANIMAL. Esta questão é 

abordada pormenorizadamente quando analisarmos os dados que comprovam a hipótese 7 [os 

membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus defendem que o Estado português não tem 

desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente (hipótese 1). 
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Quadro 8 

 

Respostas 
Partidos Políticos 

Portugueses com que se 
identifica  N Percentagem 

Percentagem 

de casos 

acumulados 

PS 1 7,1% 8,3% 

PPD/PSD 2 14,3% 16,7% 

CDS/PP 2 14,3% 16,7% 

BE 3 21,4% 25,0% 

Os Verdes 0 0% 0% 

PCP 0 0% 0% 

Outro 2 14,3% 16,7% 

Nenhum 4 28,6% 33,3% 

Total 14 100,0% 116,7% 

 

Observando o quadro 7 podemos constatar que existe um número mais elevado de membros 

e simpatizantes da Quercus que não se identifica com qualquer partido (28,6%) comparativamente 

aos membros e simpatizantes da ANIMAL. O valor mais elevado de identificação partidária dos 

inquiridos da Quercus é de 21,4% e pertence ao BE, um partido político considerado por estes de 

esquerda (hipótese 1, 2 e 8).  

 

Elaborando um resumo dos dados analisados concluímos que as organizações em estudo 

podem reger-se por princípios semelhantes aos princípios defendidos pelas organizações ecologistas 

radicais (ideologia da ala esquerda e menos conservadora) e nalgumas questões, como é o caso da 

identificação político-partidária os inquiridos demonstram mesmo uma visão próxima do anarquismo 

não encontrando identificação no espaço político português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados qualitativos:   

Inquérito por entrevista 
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Fig. 25  

 

 

O entrevistado demonstra directamente que não se identifica com os partidos políticos de 

esquerda. Contudo, refere que apesar de todos os partidos políticos portugueses estarem a tentar 

adoptar medidas ambientalistas, historicamente estas medidas provêem da ala esquerda. O mesmo 

acredita que defender os interesses dos animais não-humanos e proteger o meio ambiente é um 

assunto que diz respeito a todas as ideologias políticas. Mas existem temas polémicos como as 

touradas em que qualquer ala partidária optará por defender a tradição. 

 

 

Considerar uma organização radical (do ponto de vista dos métodos de acção e das causas 

defendidas) implica saber se, neste caso, os seus membros e simpatizantes assumem que a sua 

actuação é feita dentro da legalidade jurídica existente. Implica também, saber se as práticas de 

acção directa são vistas como uma metodologia válida. Desta forma, as hipóteses que se seguem 

não podem ser analisadas separadamente, estão intimamente inter-ligadas.  

 

Hipótese 2  - A ANIMAL é uma organização mais radical (do ponto de vista dos métodos de acção e 

ao nível das causas defendidas) que a Quercus. 

Hipótese 4  - Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), consideram 

que a actuação das instituições a que pertencem é feita dentro dos parâmetros da legalidade jurídica 

portuguesa. 

Hipótese 5  - Os membros e simpatizantes destas organizações defendem as práticas de acção 

directa como uma metodologia válida. 

 

Apesar da hipótese 8 137 ser a última hipótese a ser analisada em pormenor (implica a análise 

de todos os dados que testam todas as outras hipóteses), existem alguns dados apresentados para a 

                                                 
137

Dentro do panorama português as organizações ANIMAL e Quercus são aquelas que mais se assemelham aos 

padrões/métodos de actuação da ALF (Frente de Libertação Animal), da ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! 

ou da Greenpeace (organizações consideradas ecologistas radicais). 

As propostas de defesa dos direitos dos 
animais e de defesa do meio ambiente são de 
alguma inclinação partidária em particular? 
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justificação das hipóteses acima enumeradas que também importam ter em conta para a 

comprovação da hipótese 8. 

 

Dados quantitativos : 

ANIMAL 

 

Os gráficos abaixo ajudam-nos a conhecer algumas das causas defendidas pelos membros, 

simpatizantes da ANIMAL e a compreender a radicalidade do seu pensamento (hipótese 2). 

 

Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 70% dos membros e simpatizantes da ANIMAL verificam sempre antes de adquirir 

qualquer produto se foi testado em animais em qualquer fase da sua produção. Esta atitude assumida 

pelos inquiridos da ANIMAL mostra uma preocupação fundamental com a experimentação animal, 

uma preocupação partilhada com as organizações ecologistas radicais focadas na defesa dos direitos 

dos animais como a ALF e a PETA (hipótese 8). 

 

Gráfico 6  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Aproximadamente 100% dos inquiridos da ANIMAL discorda com o domínio de qualquer 

espécies sobre outra. Esta perspectiva ecocêntrica faz parte de um perfil ecologista radical.   
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Gráfico 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No último gráfico é possível observar como os membros e simpatizantes da ANIMAL estão 

em desacordo com a existência de circos em Portugal (Cerca de 80% dos inquiridos defende a sua 

proibição). A luta contra a existência de circos com animais não-humanos é outra das áreas 

prioritárias de intervenção das organizações ecologistas radicais (hipótese 8).  

 
Quadro 9 

Incendiar plantações de alimentos transgénicos  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 2 4,3 4,3 4,3 

Justificado 4 8,7 8,7 13,0 

Indeciso, dividido 12 26,1 26,1 39,1 

Injustificado 10 21,7 21,7 60,9 

Nunca justificado 18 39,1 39,1 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 
Quadro 10 

Sabotagem de processos produtivos que impliquem em a lguma das suas etapas a experimentação 

animal  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 15 32,6 32,6 32,6 

Justificado 11 23,9 23,9 56,5 

Indeciso,dividido 12 26,1 26,1 82,6 

Injustificado 4 8,7 8,7 91,3 

Nunca justificado 4 8,7 8,7 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 126 

Neste quadro percebe-se a importância que os membros e simpatizantes da ANIMAL dão aos 

direitos dos animais. O método da experimentação animal é considerado pelos ecologistas radicais 

um dos métodos mais hediondos utilizado nos processos de produção de cosmética e até da 

medicina (por ex.). Como tal para proteger os direitos dos não-humanos, 32,6% dos inquiridos da 

ANIMAL consideram sempre justificado sabotar processos produtivos que impliquem experimentação 

animal e 23,9% consideram justificado tal acção. Existindo ainda muitos indecisos quanto a esta 

forma de sabotagem (26,1%), os inquiridos que consideram esta atitude injustificada e nunca 

justificada são, de facto, uma minoria (em ambos os casos 8,7%). É importante destacar que a 

sabotagem é considerada uma prática de acção directa e implicando, em muitos dos casos, uma 

invasão de propriedade privada considerada uma prática ilegal. Aproximamo-nos assim da 

comprovação das hipóteses 4, 5 e 8. 

 
Quadro 11 

Bloqueios nas estradas por onde passam camiões com madeira não sustentável  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 11 23,9 23,9 23,9 

Justificado 13 28,3 28,3 52,2 

Indeciso,dividido 11 23,9 23,9 76,1 

Injustificado 4 8,7 8,7 84,8 

Nunca justificado 7 15,2 15,2 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

Quadro 12 

Protestos que envolvam greves, boicotes, ocupações d e locais de trabalho e manifestações  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 18 39,1 39,1 39,1 

Justificado 12 26,1 26,1 65,2 

Indeciso,dividido 8 17,4 17,4 82,6 

Injustificado 4 8,7 8,7 91,3 

Nunca justificado 4 8,7 8,7 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 
 

Este quadro é bastante claro quanto à propensão dos membros e simpatizantes da ANIMAL 

para desenvolver práticas de acção directa. 39,1% dos inquiridos da ANIMAL consideram sempre 

justificadas e 26,1% consideram justificado as formas de protesto acima descritas. Esta tomada de 

posição vem novamente comprovar principalmente a hipótese 5 aproximando o perfil dos membros e 
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simpatizantes da ANIMAL do perfil de um ecologista radical que defende práticas de acção directa 

(hipótese 8). 

 
Quadro 13 

 

Novamente, os membros e simpatizantes da ANIMAL consideram sempre justificada (67,4%) 

e justificada (21,7%), uma prática de acção directa, nomeadamente o boicote a produtos não amigos 

do ambiente e dos animais (hipótese 5 e 8). 

 
Quadro 14 

Campanhas propagandísticas de grande impacto públic o que possam implicar actos ilegais  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 7 15,2 15,2 15,2 

Justificado 13 28,3 28,3 43,5 

Indeciso,dividido 8 17,4 17,4 60,9 

Injustificado 8 17,4 17,4 78,3 

Nunca justificado 10 21,7 21,7 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nesta prática de acção directa, os membros e simpatizantes da ANIMAL mostram-se um 

pouco mais reticentes. Talvez esse facto se explique pela utilização da palavra ilegal directamente na 

questão. Mesmo assim, a posição da escala de justificação apresentada mais utilizada por estes 

inquiridos foi a posição justificado (28,3%). Ou seja, a maioria dos membros e simpatizantes da 

ANIMAL (embora seja uma maioria relativa visto que 21,7% dos inquiridos considera esta acção 

nunca justificada), considera justificado o uso de campanhas de propaganda que possam implicar 

actos ilegais. Esta questão é determinante para a hipótese 4, mostrando-se que estes inquiridos, 

nalguns casos, estão de acordo com práticas que possam implicar actos ilegais para defenderem 

aquilo que pensam. Sendo a propaganda uma das formas de exposição pública mais utilizada pelos 

ecologistas radicais para demonstrarem os abusos perpetuados ao ambiente e aos animais não-

humanos, os membros e simpatizantes da ANIMAL voltam a aproximar-se do perfil destes ecologistas 

(hipótese 8). 

Boicotes aos produtos não amigos do ambiente e dos animais  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 31 67,4 67,4 67,4 

Justificado 10 21,7 21,7 89,1 

indeciso,dividido 4 8,7 8,7 97,8 

Nunca justificado 1 2,2 2,2 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  
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Quadro 15 

Libertação de animais sujeitos a experiências ou ma us-tratos  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 27 58,7 58,7 58,7 

Justificado 10 21,7 21,7 80,4 

Indeciso,dividido 8 17,4 17,4 97,8 

Nunca justificado 1 2,2 2,2 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nesta questão existe unanimidade nas respostas dos membros e simpatizantes da ANIMAL. 

58,7% consideram sempre justificada a libertação de animais sujeitos a experiências ou maus-tratos. 

Apenas um dos inquiridos se mostra contra esta posição. Logicamente, a libertação de animais 

implica entrar em propriedade privada e como tal agir na ilegalidade. Se a maioria dos inquiridos da 

ANIMAL responde nesta linha de pensamento têm consciência que agindo desta forma actuam fora 

dos parâmetros da legalidade portuguesa comprovando-se a hipótese 4. A ALF, tal como analisámos 

anteriormente, é uma organização ecologista radical que preza pela libertação animal. Verifica-se 

assim, novamente, que o perfil dos inquiridos da ANIMAL está associado ao perfil dos ecologistas 

radicais (hipótese 8). 

Quadro 16 

Descobre que um canil funciona em más condições. Os  animais são mal tratados, vítimas de violência e 

passam fome. O que faria?  

  

Frequência Percentagem 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

Denunciava a situação junto das 

autoridades competentes 
33 71,7 71,7 71,7 

Organizava uma manifestação para dar a 

conhecer a todos o que se passa no canil 
8 17,4 17,4 89,1 

Invadia o canil e soltava os animais 1 2,2 2,2 91,3 

Invadia o canil, soltava os animais e 

destruía as instalações para que as 

mesmas não voltassem a alojar mais cães 

1 2,2 2,2 93,5 

Outra 3 6,5 6,5 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

 Contudo, na situação apresentada, os membros e simpatizantes da ANIMAL são mais 

contidos nas suas respostas. Apenas um dos inquiridos seria capaz de invadir o canil e soltar os 

animais e outro inquirido seria capaz de invadir o canil, soltar os animais e destruir as instalações 

para que as mesmas não voltassem a alojar mais cães. Ou seja, as acções mais radicais propostas 
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foram as menos respondidas. A maioria dos inquiridos da ANIMAL respondeu que denunciava a 

situação junto das autoridades competentes (71,7%) preferindo actuar dentro dos parâmetros da 

legalidade jurídica portuguesa (hipótese 4). 

 

Gráfico 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 70% dos membros e simpatizantes da ANIMAL seriam capazes de cometer uma 

ilegalidade sabendo que o benefício do ambiente, em detrimento dessa acção seria maior. Esta 

posição mostra novamente que estes inquiridos têm uma propensão para actuar fora dos parâmetros 

da lei em situações excepcionais que a seu entender assim os obrigam. Comprova-se a hipótese 4 e 

8. 

Gráfico 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Neste gráfico observa-se claramente que os membros e simpatizantes da ANIMAL defendem 

as práticas de acção directa como uma metodologia válida (hipótese 5). Perto de 40% dos inquiridos 

concordam totalmente e outros 40% concordam com as práticas em questão. É importante referir que 

a acção directa tem como uma das suas formas de acção a desobediência civil, a resistência pacífica 

que nalguns casos pode tomar o rumo de uma prática ilegal (hipótese 4). Sendo a acção directa o 
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método de confronto mais utilizado pelos ecologistas radicais aproximamo-nos também da 

comprovação da hipótese 8. 

Quadro 17 

Considera o método de confronto não violento ou a técnica de resistência pacífica (desobediência civil) 

uma forma de intervenção viável na defesa do ambiente e dos direitos dos animais? 

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sim 40 87,0 87,0 87,0 

Não 6 13,0 13,0 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

Este quadro vem na mesma linha que o gráfico anterior. 87% dos membros e simpatizantes 

da ANIMAL (a larga maioria) responde que sim, o método de confronto não violento ou a técnica de 

resistência pacífica (desobediência civil) é uma forma de intervenção viável na defesa do ambiente e 

dos direitos dos animais. Pelas mesmas razões expostas na análise do gráfico anterior, este quadro é 

importante para a hipótese 4, 5 e 8.  

 

Dados qualitativos:  

Animal 

 
Fig. 26  

 

Concorda com o domínio de uma 
espécie sobre a outra (e onde a 
primeira pode decidir sobre a 
sobrevivência de todas as outras)? 
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Como vimos anteriormente (gráfico 6), quase 100% dos inquiridos estão contra o domínio de 

qualquer espécie sobre outra, uma visão puramente ecocêntrica (característica de qualquer 

ecologista radical). Quanto às justificações, as respostas que surgiram neste sentido que mais se 

assemelham com uma faceta radical são: o domínio é imoral, contra-natura, a visão antropocêntrica é 

incorrecta e o especicismo é igual ao racismo e sexismo (hipótese 2 e 8). 

 
Fig. 27  

 

 

 

 

Os circos são outra área em que as organizações ecologistas radicais se debatem. Tal como 

observámos (gráfico 7), os membros e simpatizantes da ANIMAL são unânimes em defender a 

proibição dos circos. Defendem que são um espectáculo degradante e infeliz (pela forma deplorável 

como tratam os animais), são um freak show animal, são simples meios para obter lucro, deseducam 

a população passando uma imagem errada dos animais, são próprios de culturas atrasadas. Existem 

apenas duas justificações mais moderadas que compreendem a sua existência (hipótese 2 e 8). 

 

 

Acha que os circos exercem um papel 
negativo relativamente à protecção e 
conservação das espécies? 
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Fig.28  

 
 

 

 

 

A maioria dos membros e simpatizantes da ANIMAL (93,5%) admite que existe um lobby da 

tauromaquia). Tirando um inquirido que se justifica na base do espectáculo e da tradição, todos os 

outros acreditam que existem famílias abastadas e poderosas de produtores, toureiros (uma elite 

decadente, saudosista e insensível) que têm muitos contactos políticos e económicos. A tauromaquia 

é referida como um dos principais obstáculos às associações anti-tauromáquicas (hipótese 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acredita que existe um lobby (um grupo 
de interesses/pressão) da tauromaquia? 
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Fig. 29 

 
 
 

 

 

 

 

70% (gráfico 8) dos membros e simpatizantes da ANIMAL seria capaz de cometer uma 

ilegalidade para o benefício do ambiente. As justificações encontradas vão desde: está mais do que 

na hora de dar a cara, existem leis são justas e como tal tem de haver sempre rupturas, sou capaz de 

quebrar a lei para bem do que acredito, se existe injustiça porque não há-de ser combatida, nenhuma 

lei é imutável (hipótese 2, 4 e 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seria capaz de 
cometer alguma 
ilegalidade sabendo 
que o benefício do 
ambiente, em 
detrimento dessa 
acção, seria maior? 
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Fig. 30  

 

 

 

Como vimos anteriormente a maioria dos inquiridos da ANIMAL (87%) considera o método de 

confronto não violento ou a técnica de resistência pacífica (desobediência civil) uma forma de 

intervenção viável na defesa do ambiente e dos direitos dos animais (quadro 17). As justificações 

apresentadas são: há que esgotar todas as formas de confronto não-violento antes de pensar sequer 

em violência, só todos juntos conseguimos defender o que é de cada um, podemos marcar uma 

posição, como diria Gandhi first they ignore you, then the ridicule you, then they fight you, then you 

win, técnica que já mostrou ter êxito no passado, entre outras. As respostas obtidas comprovam que 

ainda existe eficácia no método não-violento analisado até anteriormente. As premissas avançadas 

pelo anarquismo, principalmente na sua vertente anarco-sindicalista, aperfeiçoadas por Gandhi na 

Independência da Índia e posteriormente usadas nos movimentos de direitos civis (movimentos anti-

segracionistas, anti-guerra) são ainda hoje utilizadas pelos ecologistas radicais e pelos membros e 

simpatizantes da ANIMAL (hipótese 2, 4, 5 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera o método de confronto não violento ou 
a técnica de resistência pacífica (desobediência 
civil) uma forma de intervenção viável na defesa 
do ambiente e dos direitos dos animais? 
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Dados quantitativos : 

Quercus 

 

                                              Gráfi co 10                                                                                    Gráfico 11 

 Os membros e simpatizantes da Quercus não são tão cuidadosos como os da ANIMAL 

quando se trata de verificar se os produtos que compram foram ou não testados em animais não-

humanos em qualquer fase da sua produção (50% referiram que verificavam se eram testados em 

animais não-humanos, os outros 50% referiram que não). Esta atitude distancia-se um pouco da 

preocupação dos verdadeiros ecologistas radicais e mostra já alguma diferença em relação ao 

pensamento mais radical da ANIMAL (hipótese 2 e 8). 

 No gráfico 11, por sua, vez podemos ver que os membros e simpatizantes da Quercus têm 

uma posição no mesmo sentido que os da ANIMAL. Aliás a totalidade dos inquiridos da Quercus 

mostra discordar com o domínio de uma espécie sobre outra, um valor ligeiramente mais elevado em 

relação aos inquiridos da ANIMAL. Através deste gráfico não podemos tirar ilações conclusivas para 

comprovar a hipótese 2. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste gráfico, os membros e simpatizantes da Quercus não possuem uma posição muito 

demarcada. Menos de 60% dos inquiridos respondeu que concorda com a proibição dos circos com 

não-humanos. Por sua vez, cerca de 40% respondeu estar contra a proibição destes circos. 

Comparativamente com a ANIMAL, conseguimos observar como os inquiridos da Quercus possuem 

uma posição menos radical (hipótese 2). 
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Quadro 18 

Incendiar plantações de alimentos transgénicos  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Justificado 2 16,7 16,7 16,7 

Indeciso, dividido 1 8,3 8,3 25,0 

Injustificado 2 16,7 16,7 41,7 

Nunca justificado 7 58,3 58,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 

Quadro 19 

Sabotagem de processos produtivos que impliquem em a lguma das suas etapas a experimentação 

animal  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 2 16,7 16,7 16,7 

Indeciso, dividido 2 16,7 16,7 33,3 

Injustificado 5 41,7 41,7 75,0 

Nunca justificado 3 25,0 25,0 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

Novamente, a posição dos membros e simpatizantes da Quercus se mostra menos radical 

(hipótese 2). Enquanto 32,6% dos inquiridos da ANIMAL consideram sempre justificado sabotar 

processos produtivos que impliquem experimentação animal e 23,9% consideram justificado tal 

acção, apenas 16,7% dos inquiridos da Quercus consideram sempre justificada essa posição. A 

maioria dos inquiridos da Quercus (41,7%) defende que é injustificado sabotar processos produtivos 

que impliquem experimentação animal. Como já foi referido, a sabotagem é um método de acção 

directa não-violenta que implica actos ilegais e que é utilizada muitas vezes pelos ecologistas radicais 

na defesa dos seus ideais. Com a análise a este quadro percebemos também que os membros e 

simpatizantes da Quercus optam por não actuar ilegalmente (hipótese 4) e que preferem não utilizar 

esta táctica de acção directa (hipótese 5) afastando-se assim, do perfil de ecologistas radicais como a 

ALF (Frente de Libertação Animal), da ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! ou da 

Greenpeace (hipótese 8).  
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Quadro 20 

Bloqueios nas estradas por onde passam camiões com madeira não sustentável  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 2 16,7 16,7 16,7 

Justificado 2 16,7 16,7 33,3 

Indeciso, dividido 5 41,7 41,7 75,0 

Injustificado 1 8,3 8,3 83,3 

Nunca justificado 2 16,7 16,7 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 
Quadro 21 

Protestos que envolvam greves, boicotes, ocupações d e locais de trabalho e manifestações  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 3 25,0 25,0 25,0 

Justificado 4 33,3 33,3 58,3 

Indeciso/dividido 3 25,0 25,0 83,3 

Injustificado 1 8,3 8,3 91,7 

Nunca jIustificado 1 8,3 8,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

Neste quadro, apesar dos membros e simpatizantes da Quercus, na sua maioria (33,3%) 

considerar justificado o recurso a protestos que envolvam greves, boicotes, ocupações de locais de 

trabalho e manifestações (práticas de acção directa – hipótese 5), mostram-se menos “radicais” que 

os membros e simpatizantes da ANIMAL. 39,1% dos inquiridos da ANIMAL consideram sempre 

justificada essa posição (um valor mais elevado em relação aos inquiridos da Quercus que 

responderam sempre justificado – 25%). Mesmo assim, os inquiridos da Quercus mostram que ser 

capazes de colaborar nestas formas de acção directa em particular (que raramente envolvem actos 

ilegais) encontrando-se um pouco mais perto do perfil do perfil de um ecologista radical (hipótese 8). 

 
Quadro 22 

Boicotes aos produtos não amigos do ambiente e dos animais  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 6 50,0 50,0 50,0 

Justificado 3 25,0 25,0 75,0 

Indeciso/dividido 2 16,7 16,7 91,7 

Nunca justificado 1 8,3 8,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  
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Nesta prática de acção directa (boicote) o valor de inquiridos da Quercus que defende ser 

sempre justificado (50%) volta a ser inferior comparativamente ao valor dos inquiridos da ANIMAL 

[67,4% (hipótese 2)]. Contudo, esta percentagem de respostas dos inquiridos da Quercus diz respeito 

à maioria dos seus membros e simpatizantes. Logo de seguida 25% dos inquiridos da Quercus 

responderam que consideram justificado os boicotes a produtos não amigos do ambiente e dos 

animais, um valor também elevado comparando com as outras categorias de resposta. Comprova-se 

aqui a hipótese 5 e 8. 

 
Quadro 23 

Campanhas propagandísticas de grande impacto públic o que possam implicar actos ilegais  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 2 16,7 16,7 16,7 

Justificado 2 16,7 16,7 33,3 

Indeciso/dividido 2 16,7 16,7 50,0 

Injustificado 2 16,7 16,7 66,7 

Nunca justificado 4 33,3 33,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0 
 

 

A maioria dos membros e simpatizantes da Quercus consideram nunca justificado o recurso a 

campanhas de propaganda que possam implicar actos ilegais (33,3%, valor superior ao dos inquiridos 

da ANIMAL). Todas as outras categorias de resposta possuem o mesmo valor (16,7%), incluindo a 

categoria justificado que, no caso da ANIMAL, atinge o valor 28,3%, um valor muito mais elevado. 

Comprova-se novamente que a Quercus é menos radical que a ANIMAL (hipótese 2). Esta questão 

também é importante para a refutação da hipótese 4 e 8: uma minoria dos inquiridos da Quercus 

seria capaz de realizar campanhas propagandísticas de grande impacto público que possam implicar 

actos ilegais. 

Quadro 24 

Libertação de animais sujeitos a experiências ou ma us-tratos  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sempre justificado 4 33,3 33,3 33,3 

Justificado 5 41,7 41,7 75,0 

Indeciso/dividido 3 25,0 25,0 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0 
 

 

33, 3% dos membros e simpatizantes da Quercus consideram sempre justificada a libertação 

de animais sujeitos a experiências ou maus-tratos. Outros 41,7% consideram justificada a mesma 

prática. Esta posição está associada ao perfil dos ecologistas radicais, principalmente aqueles que 
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defendem a libertação animal [ALF por ex. (hipótese 8)]. Sendo a libertação uma prática que implica a 

invasão de propriedade privada, um prática ilegal, comprova-se também a hipótese 4. Mesmo assim, 

a Quercus continua a demonstrar ser menos radical que a ANIMAL [58,7% dos membros e 

simpatizantes da ANIMAL consideram sempre justificada a libertação de animais sujeitos a 

experiências ou maus-tratos (hipótese 2)]. 

 
Quadro 25 

Descobre que um canil funciona em más condições. Os  animais são mal tratados, vítimas de violência e 

passam fome. O que faria?  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Denunciava a situação junto das 

autoridades competentes 
10 83,3 83,3 83,3 

Outra 2 16,7 16,7 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

 Nesta situação concreta, os membros e simpatizantes da Quercus não colocam em questão 

realizar nenhum acto ilegal (hipótese 4). 83,3% (a maioria) dos inquiridos da Quercus respondeu que 

denunciava a situação junto das autoridades competentes. Este padrão de respostas vem na mesma 

linha do que temos vindo a observar. Enquanto no caso da ANIMAL dois dos inquiridos eram capazes 

de agir ilegalmente para salvar os animais em questão, os inquiridos da Quercus são mais 

conservadores colocando essa responsabilidade nas “mãos” das autoridades (hipótese 2). 

 

Gráfico 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através deste gráfico em concreto pode-se comprovar a hipótese 4 e 8. Cerca de 90% dos 

membros e simpatizantes da Quercus mostram ser capazes de cometer uma ilegalidade sabendo que 

o benefício do ambiente, em detrimento dessa acção seria maior. É na base desta visão que os 

ecologistas radicais encontram justificação para aquilo que defendem e para a sua forma de 

actuação. Contudo nesta questão, as respostas obtidas fogem à regra pois os inquiridos da Quercus 

que responderam serem capazes de cometer uma ilegalidade sabendo que o benefício do ambiente, 
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em detrimento dessa acção seria maior são mais em comparação com os inquiridos da ANIMAL 

[Cerca de 70% (hipótese 2)]. 

Gráfico 14  

 

 

Neste gráfico observa-se claramente que os membros e simpatizantes da Quercus estão 

totalmente de acordo com as práticas de acção directa como uma metodologia válida 

[aproximadamente 60% (hipótese 5)]. E cerca de 15% dos inquiridos concordam com as práticas em 

questão. Como já foi referido a acção directa tem como uma das suas formas de acção a 

desobediência civil que pode tomar o rumo de uma prática ilegal (hipótese 4). Como a acção directa é 

o método de confronto mais utilizado pelos ecologistas radicais aproximamo-nos também da 

comprovação da hipótese 8. 

 
Quadro 26 

Considera o método de confronto não violento ou a t écnica de resistência pacífica 

(desobediência civil) uma forma de intervenção viáv el na defesa do ambiente e dos direitos 

dos animais?  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sim 10 83,3 83,3 83,3 

Não 2 16,7 16,7 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

Este quadro é importante para a hipótese 4, 5 e 8. Com 83,3% dos membros e simpatizantes 

da Quercus a responder que consideram o método de confronto não violento ou a técnica de 

resistência pacífica (desobediência civil) uma forma de intervenção viável na defesa do ambiente e 

dos direitos dos animais comprova-se imediatamente que estão de acordo com as práticas de acção 

directa (hipótese 5), uma prática que consta do perfil dos ecologistas radicais (hipótese 8) e que 

implica nalguns casos actuar fora dos parâmetros da legalidade portuguesa (hipótese 4). 
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Dados qualitativos: 

Quercus  

Fig. 31  

 

 Como vimos anteriormente (gráfico 11), todos os inquiridos da Quercus discordam com o 

domínio de qualquer espécie sobre outra (mais que os inquiridos da ANIMAL). Justificam-se por 

razões éticas e morais e afirmam que todas as espécies devem coexistir criando parcerias pois todas 

são importantes. O domínio segundo estes prejudica o ecossistema e põe em risco a nossa 

sobrevivência (hipótese 2). 

Fig. 32  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Nesta questão não existe muita diferença entre os respondentes que são a favor dos circos e 

os que são contra. Três dos respondentes da Quercus justificam mesmo afirmando que: os animais 

em circos são em número insignificante; bem tratados podem ser pedagogicamente bons para as 

Concorda com o domínio de uma 
espécie sobre a outra (e onde a 
primeira pode decidir sobre a 
sobrevivência de todas as outras)? 

Acha que os circos exercem um papel 
negativo relativamente à protecção e 
conservação das espécies? 
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crianças; pode ser uma forma de trazer animais a quem não os pode ver nos seus habitats. Talvez se 

justifique por ser uma área de actuação em que a Quercus não se tenha debatido tanto como a 

ANIMAL. Nesta questão a ANIMAL é mais radical (hipótese 2). 

 
 

Fig. 33  

 
 

 
 A maioria dos membros e simpatizantes da Quercus (91,7%) considera que existe um lobby 

da tauromaquia. Quanto às justificações, as respostas são bastante sugestivas: basta olhar para a 

bancada de espectadores para reconhecer alguns (lobbys); existe um lobby um hobby, uma elite, 

uma maçonaria, um círculo, um clube, uma fidalguia... Nesta questão a ANIMAL é também mais 

radical (hipótese 2). 

Fig. 34  

 

Acredita que existe um lobby (um 
grupo de interesses/pressão) da 
tauromaquia? 

Seria capaz de cometer alguma ilegalidade 
sabendo que o benefício do ambiente, em 
detrimento dessa acção, seria maior? 
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 No gráfico 13 observámos que cerca de 90% dos membros e simpatizantes da QUERCUS 

seria capaz de cometer uma ilegalidade para o benefício do ambiente (mais 29% que no caso da 

ANIMAL). Para justificar essa posição os inquiridos da Quercus referiram: defendo a desobediência 

civil (forma de actuação defendida por Gandhi e posteriormente Luther King), a minha consciência 

ficava mais leve, ilegalidade é haver quem destrua o ambiente, compactuar com isto seria uma 

imoralidade (ideia também defendida por aqueles que usam técnicas de resistência pacífica), o 

desrespeito pela lei pode significar a melhor defesa de um valor muitas vezes legalmente reconhecido 

(hipótese 2, 4, 5 e 8). 

Fig. 35  

 

 

 
 
 
 Tal como observámos no quadro 26, 83,3% dos membros e simpatizantes considera o 

método de confronto não violento ou a técnica de resistência pacífica (desobediência civil) uma forma 

de intervenção viável na defesa do ambiente e dos direitos dos animais. Verifica-se o mesmo padrão 

referido antes (valor inferior encontrado nos dados dos inquiridos da ANIMAL). Verifica-se então a 

hipótese 2. No caso dos inquiridos da Quercus, as justificações apresentadas são: é universalmente 

aceite e está contemplada na Constituição da República Portuguesa, é uma elevada forma de 

manifestação, a mais simbólica e a que mais resultados produz, muitas vezes é a única forma que 

resta, forma visível e não agressiva de despertar a atenção e a consciência para as causas 

defendidas. Referem-se também ao exemplo dos Estados Unidos (hipótese 4, 5 e 8). 

 
 
 
 
 
 
 

Considera o método de confronto não 
violento ou a técnica de resistência 
pacífica (desobediência civil) uma forma 
de intervenção viável na defesa do 
ambiente e dos direitos dos animais? 
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Dados qualitativos 
Inquérito por entrevista 
 

Fig. 36  
 

 

 As respostas dadas pelo entrevistado vêem na mesma linha de pensamento encontrada nas 

respostas dos inquiridos de ambas as organizações. De destacar a resposta todas as espécies 

deveriam ocupar a mesma posição (ser iguais) pois estamos todos interligados e nenhuma espécie 

pode sobreviver sozinha. Trata-se de uma perspectiva ecocêntrica. 

Fig. 37  

Concorda com o domínio de 
uma espécie sobre a outra (e 
onde a primeira pode decidir 
sobre a sobrevivência de 
todas as outras)? 

Acredita que existe um 
lobby (um grupo de 
interesses/pressão) da 
tauromaquia? 
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 O entrevistado também considera que existe um lobby da tauromaquia em Portugal mas 

aceita o argumento da tradição dos aficionados. Não aceita contudo a razão pela qual transmitem as 

touradas. Defende que se deve educar os mais novos no sentido de daqui a alguns anos se poder 

acabar com as touradas.  

 

Ter uma posição anti-capitalista implica também uma determinada inclinação político-partidária, 

nomeadamente de esquerda. Assim os dados aqui apresentados são também importantes para a 

comprovação da hipótese 1 138. Os ecologistas radicais também não estão de acordo com o sistema 

capitalista de acumulação do lucro. Muitas vezes desenvolvem mesmo campanhas para denunciar os 

abusos que este sistema comete ao ambiente e aos animais não-humanos (hipótese 8 139).  

 

Hipótese 3  - Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus) mostram-se 

hostis ao sistema capitalista, embora os da ANIMAL sejam mais avessos a tal sistema que os da 

Quercus. 

 

Dados quantitativos : 

ANIMAL  

Gráfico 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais de 70% dos membros e simpatizantes da ANIMAL concorda totalmente com o facto do 

esgotamento dos recursos serem uma consequência da exploração cega dos mesmos (hipótese 3). 

Esta forma de exploração é utilizada pelo sistema capitalista. Pode dizer-se que este gráfico aproxima 

o perfil dos inquiridos da ANIMAL dos ecologistas radicais (hipótese 8) que se mostram hostis a este 

sistema capitalista que não olha a meios para atingir fins (lucrativos). 

                                                 
138 Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), apesar de se intitularem apartidários, identificam-

se mais com determinados partidos políticos (e ideologias), sobretudo da chamada ala esquerda e menos conservadora. 
139 Dentro do panorama português as organizações ANIMAL e Quercus são aquelas que mais se assemelham aos 

padrões/métodos de actuação da ALF (Frente de Libertação Animal), da ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! 

ou da Greenpeace (organizações consideradas ecologistas radicais). 
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Gráfico 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No gráfico anterior os membros e simpatizantes da ANIMAL mostram, na sua maioria, estar 

contra a política económica neo-liberal (visão defendida pelos anarquistas). Perto de 30% dos 

inquiridos da ANIMAL discordam totalmente com a política neo-liberal e cerca de 35% discordam com 

a mesma política mostrando-se novamente hostis ao sistema capitalista (hipótese 1,3 e 8). 

 

Gráfico 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Este gráfico vem na linha dos gráficos anteriores. A maioria dos membros e simpatizantes da 

ANIMAL (mais de 40%) discorda completamente com a afirmação: o sistema capitalista é benéfico 

para o meio ambiente (hipótese 1, 3 e 8). 
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Quadro 27 

Defendo a abolição do capitalismo  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo totalmente 9 19,6 19,6 19,6 

Concordo 9 19,6 19,6 39,1 

Indeciso,dividido 17 37,0 37,0 76,1 

Discordo 6 13,0 13,0 89,1 

Discordo totalmente 5 10,9 10,9 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

 Quando questionados acerca da abolição do capitalismo, os membros e simpatizantes da 

ANIMAL na sua maioria encontra-se indecisa. Não obstante, são mais aqueles que concordam 

totalmente (19,6%) e aqueles que concordam (19,6%) com a abolição do capitalismo do que aqueles 

que discordam ou discordam totalmente. Demonstram uma posição claramente anarquista (hipótese 

1, 3 e 8). 

 

Dados quantitativos : 

Quercus 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na questão sobre o esgotamento dos recursos serem uma consequência da exploração cega 

dos mesmos os membros e simpatizantes da Quercus têm uma linha de pensamento semelhante à 

dos membros e simpatizantes da ANIMAL (mais de 70% concordam totalmente e mais de 20% 

concordam). Pelas mesmas razões apresentadas no caso da ANIMAL esta posição aproxima os 

inquiridos da Quercus do perfil dos ecologistas radicais (hipótese 3 e 8).  
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Gráfico 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33,3% dos membros e simpatizantes da Quercus discordam ou discordam totalmente da 

política económica neo-liberal, uma política tal como verificámos anteriormente, vai contra a ideologia 

anarquista (hipótese 1 e 8), valores muito semelhantes encontrados no caso da ANIMAL. Apesar da 

percentagem de inquiridos da Quercus que responderam discordo totalmente nesta questão ser 

superior ao dos inquiridos da ANIMAL (28,3%), a percentagem de inquiridos da Quercus que 

responderam discordar desta política é inferior à dos inquiridos da ANIMAL [37% (hipótese 3)].  

 

Gráfico 20  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nesta questão, ambos os inquiridos da Quercus e da ANIMAL demonstram ter noção que o 

sistema capitalista não é benéfico para o meio ambiente. A diferença de valores entre os membros e 

simpatizantes da Quercus que responderam discordar totalmente desta máxima é muito semelhante 

à dos membros e Enquanto apenas 25% dos inquiridos da Quercus escolheram a opção de resposta 

discordo, 30,4% dos inquiridos da ANIMAL responderam nesse sentido (hipóteses 1, 3 e 8).  
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Quadro 28 

 

Defendo a abolição do capitalismo  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo totalmente 1 8,3 8,3 8,3 

Concordo 2 16,7 16,7 25,0 

Indeciso/dividido 4 33,3 33,3 58,3 

Discordo 1 8,3 8,3 66,7 

Discordo totalmente 4 33,3 33,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 

 A partir deste quadro podemos tirar ilações mais conclusivas. Os membros e simpatizantes 

da ANIMAL demonstram ser mais radicais nesta questão ajudando a comprovar novamente a 

hipótese 2, analisada anteriormente. 19,6% dos inquiridos da ANIMAL concorda totalmente com a 

abolição do capitalismo enquanto que apenas 8,3% dos inquiridos da Quercus responderam 

discordar totalmente. De igual modo na categoria de resposta concordo com a abolição do 

capitalismo, os membros e simpatizantes da ANIMAL voltam a ser mais radicais demonstrando desta 

forma, ser mais hostis ao sistema de acumulação do capital. 19,6 dos inquiridos da ANIMAL responde 

concorda com a abolição do capitalismo, um valor mais elevado ao encontrado no caso da Quercus 

(hipótese 3). Analisando esta linha de pensamento conseguimos constatar que os membros e 

simpatizantes da ANIMAL possuem também uma ideologia tendencialmente anarquizante (hipótese 

1) bem característica de um ecologista radical (hipótese 8). 

 

Dados qualitativos:  

Inquérito por entrevista 

Fig. 38  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

O industrialismo é benéfico 
para o meio ambiente? O 
sistema capitalista virado 
para a acumulação do lucro 
é amigo dos animais? 
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 O entrevistado apesar de considerar que o industrialismo, motor do sistema capitalista não é 

benéfico para os animais, acredita que com mais trabalho e dedicação é possível inverter tal situação.  

 

Hipótese 6  - Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus acreditam que não existe 

autonomia entre o sistema político e o sistema económico. 

 

Dados quantitativos : 

ANIMAL  

Gráfico 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Existe unanimidade entre os membros e simpatizantes da ANIMAL quanto à sua percepção 

da autonomia entre o sistema político e o sistema económico. Cerca de 90% considera que não 

existe autonomia entre o sistema político e o económico (hipótese 6).  

 

Gráfico 22 
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 Este gráfico vem na linha do gráfico anterior. A maioria dos membros e simpatizantes da 

ANIMAL não considera que o Estado português desempenhe um papel transparente junto dos 

grandes grupos económico-financeiros (cerca de 90%) comprovando novamente a hipótese 6. 

 

Dados qualitativos:  

Animal   
 
 
 

Fig. 39 

 
   

 As razões apresentadas pelos inquiridos da ANIMAL para comprovar a sua posição são: os 

casos de pessoas que estiveram na política e depois são-lhes dados grandes cargos nos maiores 

grupos económicos; ambos os sistemas político e económico são inseparáveis pois a sociedade 

funciona em função das relações entre ambos os sistemas; política e economia são face da mesma 

moeda, a decisão política ainda depende da economia; a economia governa não só o sistema político 

como também o sistema policial e jurídico (posição mais radical); o sistema político português mostra-

se fácil de corromper e ceder às pressões do sistema económico (outra posição muito demarcada); o 

sistema político encontra-se subjugado ao sistema económico e sob seu total controlo. Existe mesmo 

um inquirido que radicalmente acredita que existe um lobby da veterinária que exerce a sua 

actividade influenciando o Estado para que este permita os maus tratos de animais nas suas 

explorações, etc. Existe uma minoria de que não vê necessariamente má a interligação entre 

sistemas político económico, defendendo que as ONG’s estão dependentes de financiamentos e não 

apenas da sua boa vontade (hipótese 2 e 6). 

Considera que existe 
autonomia entre o 
sistema político e o 
sistema económico? 
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Fig. 40  

 

 

 

 

 As razões mais importantes apontadas para esta questão são: a protecção do ambiente não 

dá lucro, ao contrário da industrialização (justificação que mostra a repulsa clara pelos sistema 

capitalista em que o que importa é obter lucro seja com que meios forem); os grandes grupos 

económicos muitas vezes são financiados pelo Estado ou têm a sua vida facilitada em termos 

legislativos por parte do Estado. Fala-se novamente em corrupção, desta vez a nível das juntas de 

freguesia e câmaras municipais. Existe um inquirido que refere mesmo que se são tomadas decisões 

estatais que comprovem o contrário, justificam-se pela vontade do Estado tentar agradar ao povo 

encobrindo outros crimes ambientais. Outro inquirido refere que o caso Freeport explica tudo (foram 

quebradas directivas comunitárias para a construção do centro comercial). Outro é ainda mais directo 

referindo que o próprio Ministério do Ambiente é considerado o ministério do “tacho” [expressão 

utilizada para denominar o sistema de favorecimento e do clientelismo (hipótese 2 e 6)]. 

 

Dados quantitativos : 

Quercus  

                                                   

 

 

Gráfico 23  

 

 

 

Acha que o Estado português 
desempenha um papel transparente 
juntamente com os grandes grupos 
económico-financeiros quando se 
trata de proteger o ambiente/pôr em 
prática políticas ambientais e a 
protecção dos animais? 
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 Os membros e simpatizantes da Quercus também não têm dúvidas quanto à autonomia entre 

o sistema político e económico. Sensivelmente 80% considera que não existe autonomia entre estes 

sistemas (hipótese 6). 

Gráfico 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na questão sobre a transparência do Estado português em relação aos grandes grupos 

económico-financeiros, os membros e simpatizantes da Quercus também não hesitam e respondem 

na sua maioria que não existe transparência [cerca de 90% (hipótese 6). 

 

Dados qualitativos:  

Quercus  

Fig. 41 

 
 

 

 

 As justificações que importam destacar dos membros e simpatizantes da Quercus são: 

embora formalmente não existam lobbies, estes existem informalmente e exercem o seu poder de 

influência; teoricamente existe autonomia mas não prática não existe. A justificação mais radical 

neste sentido é a de um inquirido que refere que existe uma verdadeira relação sadomasoquista entre 

o sistema político e económico (hipótese 2 e 6). 

Considera que existe 
autonomia entre o 
sistema político e o 
sistema económico? 
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Fig. 42  

 

 

 

 

  

 Um dos inquiridos refere que os departamentos governativos são meros porta-vozes dos 

interesses económicos que pretendem distrair a opinião pública (um respondente da ANIMAL deu 

uma justificação muito idêntica). Outro afirma que a transparência não e um conceito aplicável 

quando se junta o Estado, os grandes grupos económicos e a protecção do ambiente. Se existe um 

inquirido da ANIMAL que exemplificou esta posição pelo caso Freeport, um inquirido da QUERCUS 

justifica-a pelos PDM (Plano Director Municipal) e pelos PIN (Projecto de Pontencial Interesse 

Nacional). A resposta mais radical neste sentido foi a de um inquirido que refere simplesmente que o 

dinheiro está sempre por cima, o que mostra a ideia de que quer o sistema político quer o sistema 

económico não olha a meios para atingir fins (posição totalmente contrária àquela defendida pelos 

não-violentos por exemplo), não se importando se esses meios prejudicam ou não o meio ambiente 

ou os direitos dos animais (hipótese 2 e 6). 

 

Dados qualitativos:  

Inquérito por entrevista 

Fig. 43  

 
 

 

 

Acha que o Estado português 
desempenha um papel transparente 
juntamente com os grandes grupos 
económico-financeiros quando se 
trata de proteger o ambiente/pôr em 
prática políticas ambientais e a 
protecção dos animais? 

Considera que existe 
autonomia entre o 
sistema político e o 
sistema económico? 
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 O entrevistado é um exemplo, que vê a interdependência entre sistemas político e económico 

como uma forma de financiamento que pode ajudar as ONGs (como as que servem de amostra a 

este estudo) a defender também os seus interesses.  

 
Fig. 44  

 

 

 

 

 

 O entrevistado não considera correcto tomar o todo pela parte e que a falta de transparência 

depende das pessoas envolvidas.  

 
 
 

Hipótese 7  - Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus defendem que o Estado 

português não tem desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente. 

 

 

Dados quantitativos : 

 ANIMAL  

 

 

 

 

Acha que o Estado português 
desempenha um papel transparente 
juntamente com os grandes grupos 
económico-financeiros quando se 
trata de proteger o ambiente/pôr em 
prática políticas ambientais e a 
protecção dos animais? 
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Quadro 29 

A legislação ambiental que existe em Portugal é amig a do ambiente  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo totalmente 2 4,3 4,3 4,3 

Concordo 3 6,5 6,5 10,9 

Indeciso,dividido 16 34,8 34,8 45,7 

Discordo 17 37,0 37,0 82,6 

Discordo totalmente 8 17,4 17,4 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

 

 A maioria dos inquiridos da ANIMAL discorda que a legislação ambiental portuguesa seja 

amiga do ambiente (37%). Uma posição que mostra o descontentamento dos mesmos em relação às 

medidas políticas que têm sido tomadas na área do ambiente (hipótese 7). 

 
Quadro 30 

Em Portugal a legislação ambiental é correctamente ap licada  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo 1 2,2 2,2 2,2 

Indeciso,dividido 7 15,2 15,2 17,4 

Discordo 23 50,0 50,0 67,4 

Discordo totalmente 15 32,6 32,6 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  

  
 Nesta questão, os inquiridos da ANIMAL também mostram discordar (50%) ou discordar 

totalmente (32,6%) com o modo como a legislação ambiental portuguesa é aplicada, o que pode 

justificar a linha de respostas obtidas na questão anterior (hipótese 7). 

 
Quadro 31 

O Estado português implementa políticas ambientais r ígidas estabelecendo quotas poluidoras baixas e 

aplica pesadas sanções aquando do seu incumprimento  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo totalmente 1 2,2 2,2 2,2 

Concordo 2 4,3 4,3 6,5 

Indeciso,dividido 7 15,2 15,2 21,7 

Discordo 19 41,3 41,3 63,0 

Discordo totalmente 17 37,0 37,0 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  
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 Novamente, os inquiridos da ANIMAL defendem na sua maioria que a intervenção do Estado 

português na área do ambiente não é correcta. 37% discordam totalmente com a afirmação: o Estado 

português implementa políticas ambientais rígidas estabelecendo quotas poluidoras baixas e aplica 

pesadas sanções aquando do seu incumprimento. Outros 41,3% discordam com a mesma afirmação. 

Apenas uma minoria concorda (4,3%) ou concorda totalmente (2,2%) com as sanções ambientais 

atribuídas pelo Estado português (hipótese 7). 

 
Quadro 32 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Este quadro, tal como os anteriores, mostra como no pensamento da maioria dos membros e 

simpatizantes da ANIMAL (63%) quer o sistema político português, quer sistema judicial não têm 

desenvolvidos esforços suficientes para proteger o ambiente (hipótese 7).  

 

Gráfico 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A posição acerca do empenho do poder político na defesa dos direitos dos animais não-

humanos é a mesma em relação ao empenho do poder político na defesa do ambiente. A maioria dos 

inquiridos da ANIMAL, neste caso cerca de 80%, considera que o poder político não se tem esforçado 

o suficiente (hipótese 7). 

 

 

 

 

 

Acredita que o sistema legal existente foi pensado pelo legislador para evitar 

atentados ao ambiente  

  
Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sim 17 37,0 37,0 37,0 

Não 29 63,0 63,0 100,0 

 

Total 46 100,0 100,0  



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 158 

Gráfico 26                                                                                      Gráfic o 27 

 

 Como já observámos anteriormente, a questão das touradas é um tema que faz com que os 

membros e inquiridos das organizações que estamos a estudar emanem o seu profundo sentimento 

ecologista. No gráfico 26 em concreto, cerca de 80% dos inquiridos da ANIMAL considera que o 

Estado português não respeita a vontade da maioria quando se trata de rejeitar a tortura de animais 

nas touradas. Um valor ainda mais elevado surge quando questionámos os inquiridos da ANIMAL 

sobre os “Touros de Morte”. Mais de 80% consideram que o governo fracassou e subverteu o Estado 

de Direito para fazer regredir uma lei que foi incapaz de fazer cumprir (hipótese 7). 

 
Dados qualitativos:  

Animal                                                            Fig. 45  

Acha que o poder político em 
Portugal tem desenvolvido 
esforços para diminuir os maus-
tratos dos animais? 
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 Como observámos no gráfico 25, cerca de 80% dos inquiridos da ANIMAL considera que o 

Estado português não se tem esforçado para defender os direitos dos animais. As razões apontadas 

mais importantes são: as medidas aplicadas são meramente populistas não resolvendo os 

problemas; Portugal está a milhares de anos-luz nesta matéria em relação a outros países; o poder 

político português ainda é um poder centrado no próprio umbigo, pouco humanista (longe da defesa 

dos direitos dos animais). Um inquirido faz alusão à existência de touradas. Considera-as uma das 

incongruências da suposta legislação ambiental portuguesa. Outros justificam a sua posição pela falta 

de fiscalização e de ética (poder político português não dá importância aos animais). Vêem a 

legislação ambiental obsoleta e tendenciosa pelas questões referidas na hipótese anterior. 

Consideram ainda que as sanções não penalizam de facto os agressores dos animais e quando são 

aplicadas coimas estas são anedóticas. Nestas respostas que tendem todas para o sentido da 

preocupação prioritária pela defesa dos animais constata-se, de facto o ecocentrismo desta 

organização que a nível nacional luta com todas as forças para defender os direitos dos animais, 

mesmo sem a maioria da população (pouco sensibilizada) se importar [resposta de um dos inquiridos 

(hipótese 6 e 7). 

 
Fig. 46  

 

 Tal como observámos no quadro 32, 63% dos inquiridos da ANIMAL acredita que o sistema 

legal existente não foi pensado pelo legislador para evitar atentados ao ambiente. As razões voltam a 

tender para as mesmas justificações: o sistema legal foi pensado em nome do desenvolvimento 

tecnológico e económico; não temos um sistema legal justo e eficaz falando-se novamente das 

lacunas na lei, na má aplicação e fiscalização, falta de sanções, nos interesses imediatos (a lei só 

protege interesses económicos) e na falta de preocupação nesse sentido por parte do legislador. A 

resposta que me parece mais radical é a de um inquirido que considera que os governantes acham 

Acredita que o sistema legal existente foi 
pensado pelo legislador para evitar atentados ao 
ambiente? 
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que podemos viver sem o ambiente. Esta percepção provém da falta de intervencionismo 

governamental na área do ambiente (hipótese 7). 

 

Dados quantitativos : 

 Quercus  

Quadro 33 

A legislação ambiental que existe em Portugal é amig a do ambiente  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo totalmente 2 16,7 16,7 16,7 

Concordo 3 25,0 25,0 41,7 

Indeciso/dividido 5 41,7 41,7 83,3 

Discordo totalmente 2 16,7 16,7 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 
 Nesta questão os membros e simpatizantes da Quercus encontram-se muito divididos. Se os 

inquiridos da ANIMAL não têm dúvidas que a legislação ambiental em Portugal não é amiga do 

ambiente, os inquiridos da Quercus encontram-se maioritariamente indecisos/divididos (41,7). Mostra-

se aqui também como a Quercus tem uma visão mais conservadora e moderada quando se fala 

principalmente das entidades estatais (hipótese 2 e 7).  

 
Quadro 34 

Em Portugal a legislação ambiental é correctamente ap licada  

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Concordo 1 8,3 8,3 8,3 

Discordo 5 41,7 41,7 50,0 

Discordo totalmente 6 50,0 50,0 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  

 
 Contudo, apesar da maioria dos membros e simpatizantes da Quercus terem dúvidas em 

relação à legislação ambiental existente em Portugal (41,7%) e 25% considerar mesmo que a 

legislação ambiental em Portugal é amiga do ambiente, demonstraram discordar totalmente (50%) ou 

discordar (41,7%) com a afirmação em Portugal a legislação ambiental é correctamente aplicada. Ou 

seja, estes inquiridos podem até considerar que exista uma legislação ambiental amiga do ambiente 

em Portugal mas na sua maioria não acham que esta seja bem aplicada (hipótese 7). Mesmo assim, 

os inquiridos da ANIMAL mostram-se mais coerentes: a sua maioria não considera que a legislação 

portuguesa seja amiga do ambiente nem que seja bem aplicada (hipótese 2). 

 

 

Quadro 35 
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O Estado português implementa políticas ambientais r ígidas estabelecendo quotas poluidoras 

baixas e aplica pesadas sanções aquando do seu incu mprimento  

  

Frequência Percentagem Percentagem Válida 

Percentagem 

Acumulada 

Indeciso/dividido 2 16,7 16,7 16,7 

Discordo 3 25,0 25,0 41,7 

Discordo totalmente 7 58,3 58,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0  
 

 A maioria dos membros e simpatizantes da Quercus discordam totalmente (58,3%) ou 

discordam (25%) com a afirmação: o Estado português implementa políticas ambientais rígidas 

estabelecendo quotas poluidoras baixas e aplica pesadas sanções aquando do seu incumprimento 

(hipótese 7).  

Quadro 36 

Acredita que o sistema legal existente foi pensado pelo legislador para evitar atentados 

ao ambiente?  

  

Frequência Percentagem Percentagem Válida 

Percentagem 

Acumulada 

Sim 5 41,7 41,7 41,7 

Não 7 58,3 58,3 100,0 

 

Total 12 100,0 100,0 
 

  

 Embora seja uma maioria relativa (58,3%), a maioria dos membros e simpatizantes da 

Quercus defende que o sistema legal existente não foi pensado pelo legislador para evitar atentados 

ao ambiente. Os 41,7% dos inquiridos da Quercus que responderam a categoria de resposta sim 

podem ter uma perspectiva semelhante à encontrada no quadro 33. No quadro 33, as respostas 

obtidas podem significar que a legislação ambiental portuguesa, segundo 25% dos inquiridos da 

Quercus, é amiga do ambiente contudo não é bem aplicada. Neste quadro (quadro 36), as respostas 

encontradas podem ir em direcção à mesma perspectiva: o sistema legal até pode ter sido pensado 

pelo legislador para evitar atentados ao ambiente (41,7%), contudo na prática existem falhas 

(hipótese 2 e 7). 

Gráfico 28  
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 Nesta questão, os membros e simpatizantes da Quercus também parecem estar muito 

divididos. Enquanto cerca de 80% dos inquiridos da ANIMAL consideram que o poder político em 

Portugal não tem desenvolvido esforços para diminuir os maus-tratos dos animais não-humanos, 

menos de 60% dos membros e simpatizantes da Quercus têm essa posição (hipótese 2). Mesmo 

assim trata-se da maioria dos inquiridos da Quercus, comprovando-se igualmente a hipótese 7. 

 
Gráfico 29                                                                                        Gráf ico 30  

 Em relação às questões sobre a tauromaquia os membros e simpatizantes da Quercus têm 

uma perspectiva semelhante à dos membros e simpatizantes da ANIMAL. Contudo, a posição dos 

inquiridos da ANIMAL, tal como se observou anteriormente é mais demarcada rondando os 80% nas 

afirmações em que as respostas dos inquiridos da Quercus rondaram os 70% (gráfico 29) e os 75% 

[gráfico 30 (hipótese 2)]. Porém, importa ter em conta que uma pequena minoria dos inquiridos da 

Quercus considera que o Estado português respeita a vontade da maioria quando se trata de rejeitar 

a tortura de animais nas touradas (cerca de 30%) e que o governo fracassou subvertendo o Estado 

de Direito para fazer regredir uma lei que foi incapaz de fazer cumprir [cerca de 20% (hipótese 7)]. 

 

Dados qualitativos: 

Quercus  
Fig. 47  

Acha que o poder político em 
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 Como vimos no gráfico 28, cerca de 60% dos membros e simpatizantes da Quercus 

responderam que consideram que o poder político em Portugal não tem desenvolvido esforços para 

diminuir os maus-tratos dos animais não-humanos. As justificações que importa destacar aqui são: a 

defesa dos direitos dos animais não é uma área de prioridade política; os agentes da autoridade não 

conhecem a lei não conseguindo fazê-la aplicar; e a fiscalização falha completamente (ideia 

partilhada com os inquiridos da ANIMAL). Também defendem que são as ONG’s e particulares que 

mais se têm empenhado na defesa dos direitos dos animais. As próprias justificações mostram-se 

mais moderadas que as justificações dadas pelos inquiridos da ANIMAL (hipótese 2 e 7).. 

 
Fig. 48  

 
 
 

  

 Apesar de no quadro 36, os membros e simpatizantes da Quercus se mostrarem muito 

divididos quanto a esta questão, as suas justificações foram semelhantes às dos inquiridos da 

ANIMAL. De destacar a resposta de um inquirido que refere que a prática assim o demonstra, ou 

seja, tal como os inquiridos da ANIMAL, os inquiridos da QUERCUS defendem que as leis existem na 

teoria, mas quando se fala em colocá-las em prática, estas não têm em conta a realidade dos país. 

Além de as leis não serem bem aplicadas, concordam com os respondentes da ANIMAL que existem 

muitas falhas a nível da regulação, fiscalização, aplicação de sanções e baseiam-se em interesses 

individuais (hipótese 2 e 7). 
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Dados qualitativos: 

Inquérito por entrevista  
 

Fig. 49 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 O entrevistado considera também, na mesma linha das respostas dos inquiridos de ambas as 

organizações, que a legislação ambiental existente em Portugal não é bem aplicada mas defende que 

mesmo assim está mais amiga do ambiente. Contudo, há ainda muito a fazer, nomeadamente nos 

serviços de fiscalização (capacitando os agentes da autoridade) e nas sanções aplicadas.  

 

 
 

Fig. 50  
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Fig. 51  

 

 
 O entrevistado quando questionado sobre o poder político português e os maus-tratos dos 

animais não-humanos responde directamente afirmando que em Portugal não existe uma cultura da 

lei, assim, enquanto não houver uma cultura da lei que preze pelo respeito no seu cumprimento, a lei 

propriamente dita não tem qualquer interesse. Este insiste na questão da fiscalização incorrecta 

defendendo que pomo-nos a apostar em leis e esquecemo-nos de fazer quem as fiscaliza. 

 
Fig. 52  

 

 

 
 Também nesta questão, o entrevistado mantém a sua posição. Demonstra, tal como os 

membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus, que não só o poder político é ineficaz quando se 

trata de desenvolver esforços para proteger o ambiente e os direitos dos animais não-humanos, como 

o sistema legal. Defende que tem que haver uma sensibilidade maior por parte de quem faz as leis. 

O poder político em Portugal tem 
desenvolvido esforços para diminuir 
os maus-tratos dos animais? 
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Não basta fazer leis bem feitas, o entrevistado acredita que o segredo para estas funcionarem 

correctamente está na fiscalização. 

 

Tal como referido, ao longo desta análise dos dados obtidos, surgiram dados determinantes para a 

refutação ou não de uma ou mais hipóteses. De todas as hipóteses estabelecidas para esta pesquisa 

a que se pode considerar mais globalizante, no sentido que a comprovação de todas as outras 

hipóteses corroboram esta hipótese é a número 8. Como temos vindo a observar, até ao momento, 

todas as hipóteses têm sido confirmadas.  

 

Hipótese 8  – Dentro do panorama português as organizações ANIMAL e Quercus são aquelas que 

mais se assemelham aos padrões/métodos de actuação da ALF (Frente de Libertação Animal), da 

ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! ou da Greenpeace (organizações consideradas 

ecologistas radicais). 

 
Dados quantitativos : 

ANIMAL 

Quadro 37 

Existe alguma personalidade/organização que inspire a actuação da ANIMAL? 

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Acumulada 

Sim 17 37,0 37,0 37,0 

Não 29 63,0 63,0 100,0  

Total 46 100,0 100,0  

 

 Quando perguntámos aos membros e simpatizantes da ANIMAL se existe alguma 

personalidade/organização que inspire a ANIMAL, a maioria (63%) respondeu que não. Contudo, 

importa ter em conta a opinião dos membros e simpatizantes que responderam sim (37%). Vejamos 

de seguida quem são as personalidades e as organizações que estes inquiridos nomeiam. 

 

Dados qualitativos:  

Animal 

Fig. 53  
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 A fonte de inspiração dos inquiridos da ANIMAL que responderam positivamente a esta 

questão é: Peter Singer (grande inspirador das organizações ecologistas radicais, mentor da ecologia 

profunda), Luther King (símbolo do movimento dos direitos civis americanos que desenvolveu a 

prática da acção directa não-violenta na luta contra a segregação racial); o partido ecologista “Os 

Verdes”; a ALF, Sea Shepherd, PETA e a Greenpeace (todas as organizações ecologistas radicais 

mais reconhecidas internacionalmente). Assim, mesmo sendo uma minoria, os 37% dos inquiridos da 

ANIMAL representam já um peso forte que, juntando aos dados analisados ao longo desta secção 

vêem confirmar a hipótese 8. 

Fig. 54  

 

 
 
 
 

 As acções que os membros e simpatizantes da ANIMAL consideram mais importantes são, 

quase na sua totalidade consideradas acção directa, (manifestações, boicotes, debates e discussões 

públicas, campanhas anti-touradas e circos, divulgações, abaixo-assinados, petições). De destacar o 

lobby político para tentar melhorar a legislação a nível da defesa dos animais não-humanos. 

Investigação, educação ambiental (acções de consciencialização e sensibilização dos direitos dos 

animais). Intervenção nos media é outra das formas de actuação. Existem duas respostas que 

Quais são as acções concretas 
praticadas pela associação 
ANIMAL que considera mais 
importantes? 
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merecem mais atenção. Um dos inquiridos referiu que uma das acções da ANIMAL é o resgate de 

animais em risco, um acto ilegal. Será que podemos concluir que a ANIMAL comete, de facto, actos 

ilegais e apenas um dos inquiridos teve coragem para o referir? Fica essa dúvida mas, mesmo assim 

torna-se clara a comprovação da hipótese 8, principalmente a ANIMAL mostra-se a organização que 

mais se assemelha aos padrões/métodos de actuação da ALF (Frente de Libertação Animal), da ELF 

(Frente de Libertação da Terra), da Earth First! ou da Greenpeace (organizações consideradas 

ecologistas radicais). 

 

Dados quantitativos :  

Quercus  

Quadro 38 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 No caso da Quercus, a percentagem daqueles que consideram que existe uma 

personalidade/organização que inspira a actuação da Quercus ainda é inferior comparando com a 

ANIMAL. Apenas 16,7% (2 dos membros ou simpatizantes) responderam positivamente. Vejamos, 

seguida quem são as personalidades indicadas. 

 
 
Dados qualitativos:  
Quercus  

 
Fig. 55  

 

 

 

 

 

 

 As personalidades indicadas são Viriato Soromenho-Marques (autor referenciado ao longo do 

trabalho como um dos principais intervencionistas na defesa da política ambiental portuguesa) e de 

La Fuente (famoso ambientalista espanhol, pioneiro na defesa da natureza em Espanha). Assim 

sendo, se nos baseássemos apenas no quadro anterior e nesta figura, dificilmente corroboraríamos a 

hipótese 8. Vejamos a próxima questão.  

 

Existe alguma personalidade/organização que inspire a actuação da 

Quercus  

  

Frequência 

Percentag

em 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

2 16,7 16,7 16,7 

10 83,3 83,3 100,0 

Sim 

Não 

Total 
12 100,0 100,0  

Existe alguma personalidade/organização 
que inspire a actuação da Quercus? 
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Fig. 56  

 

 
 Em relação às acções realizadas pela Quercus, os inquiridos responderam: investigação, 

comunicação/divulgação, a simples defesa do bem comum, participação em projectos de 

conservação, intervenção em áreas desflorestadas, participação em processos consultivos, 

denúncias públicas, sensibilização ambiental/educação ambiental (Workshops e Palestras por 

exemplo). As acções que estão mais relacionadas com a acção directa são as acções de rua (apenas 

quando são necessárias). Também referiram a actividade de lobby político. Daqui conclui-se que, tal 

como já tinha referido ao longo desta análise, a Quercus é uma organização mais conservadora. 

Talvez este facto esteja relacionado com a sua experiência, a sua antiguidade comparativamente 

com a ANIMAL e também pelo facto da Quercus ter muitas colaborações com entidades estatais, 

estando, obviamente mais dependente destas.  

 Se tivéssemos em conta apenas os dados analisados em pormenor para esta hipótese, no 

caso da Quercus esta hipótese seria refutada. Mas importa ter uma visão do todo, uma visão global. 

Desta forma, mesmo sendo claro que a Quercus é uma organização menos radical que a ANIMAL, 

analisando todos os dados obtidos a Quercus aproxima-se também, nalguns casos, dos 

padrões/métodos de actuação das organizações ecologistas radicais (hipótese 8). 
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Parte IV – Discussão 

 

Não sendo possível expor detalhadamente todos os resultados alcançados pelo presente 

estudo (para resultados completos ver Anexos IV e V), após a exposição dos resultados mais 

relevantes para o tema em estudo importa então tentar explicar alguns destes resultados, 

principalmente aqueles que se apresentam como mais relevantes para as hipóteses apresentadas 

inicialmente. 

Como já foi referido anteriormente as amostras analisadas não representam o universo da 

ANIMAL e da Quercus: o universo destas organizações é muito mais vasto e impossível de atingir. 

Assim, as considerações finais apresentadas (bem como o presente capítulo) são apenas válidos 

para a amostra estudada.  

Quanto à análise das variáveis independentes/perfil socio-demográfico (sexo, idade, 

ocupação profissional, habilitações literárias, área de residência) conclui-se que para a ANIMAL a 

maioria dos inquiridos são do sexo feminino (78,3%), possuem entre 25 a 34 anos (63%). 

Adicionalmente possuem habilitações literárias superiores (93,5%). A nível de ocupação profissional 

as respostas encontram-se divididas embora exista uma certa superioridade dos respondentes que 

são especialistas das profissões intelectuais e científicas (34,8%). A sua maioria pertence a áreas 

metropolitanas (69,6%). Da análise destas três variáveis deduz-se que os simpatizantes, 

colaboradores ou simpatizantes destas organizações são pessoas mais bem informadas acerca dos 

impactos do sistema económico e político dominante actual sobre o ambiente, por exemplo. Podem 

eventualmente ter um acesso à informação mais facilitado do que alguém que não possui um nível de 

estudos superior e vive em áreas mais rurais e eventualmente mais “deprimidas”. Inquiridos com 

estas características podem ser muito mais interventivos e criativos na defesa do ambiente e dos 

direitos dos animais, características comuns ao perfil de um ecologista radical. Quanto às respostas 

relativas à orientação religiosa 67,4% dos inquiridos responderam a opção “agnóstico” e “ateu” 

comprovando-se assim uma quebra com o paradigma judaico-cristão (entre outros). 

Quanto à análise do perfil socio-demográfico dos inquiridos pertencentes à Quercus (ou na 

condição de colaboradores ou simpatizantes), a maioria dos inquiridos são do sexo masculino 

(58,3%) e possuem entre 35 a 44 anos (50%). Tal como nos inquiridos da ANIMAL, estes possuem 

maioritariamente habilitações literárias superiores (91,7%). A nível de ocupação profissional os 

inquiridos da Quercus possuem uma maior percentagem de especialistas das profissões intelectuais 

e científicas (50%) do que os inquiridos da ANIMAL. A nível geográfico os respondentes da Quercus 

residem na sua maioria no Norte (33,3%) e em Lisboa (33,3). Nestas três variáveis posso estabelecer 

um padrão comum entre os inquiridos da ANIMAL e da Quercus. Contudo, ao contrário dos inquiridos 

da ANIMAL, os inquiridos da Quercus são católicos (58,3) sendo as opções de resposta “agnóstico” e 

“ateu” uma minoria mas expressiva (41,7%). 

 No que diz respeito à primeira hipótese [os simpatizantes e membros destas organizações 

(ANIMAL e Quercus), apesar de se intitularem apartidários, identificam-se mais com determinados 

partidos políticos (e ideologias), sobretudo da chamada ala esquerda e menos conservadora], importa 

referir que esta hipótese se confirma.  
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Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus, na sua maioria não concordam com 

a rejeição de qualquer forma de Estado [os anarquistas acreditam que o Estado deve ser eliminado 

imediatamente (Pepper 1993)]. Contudo, quando questionámos os membros e simpatizantes da 

ANIMAL e da Quercus acerca da hierarquização e centralização (os ecologistas radicais, em especial 

os ecologistas profundos criticam a hierarquização e centralização, ou seja, são contra a 

burocratização e a ideia de que maior é melhor – hipótese 8), estes parecem aproximar-se da visão 

anarquista que procura a destruição de todas as formas hierárquicas e centralizadoras de poder. 

Como analisámos na secção 2.7.1.3 (concepções políticas do anarquismo), a federação anarquista 

era um exemplo de descentralização: a federação caracteriza-se pela autonomia dos elementos 

associados, pela descentralização e pela divisão do trabalho por órgãos distintos. A liberdade é 

elevada à terceira potência. A autoridade regressa às suas raízes e encontra-se na família, (...) 

(Prélot 1974:37). Isto porque os anarquistas associam organização a aparato ou burocracia 

considerando as relações hierárquicas estruturas onde o poder é exercido por alguns sobre outros 

(Pepper 1993). É desta forma de pensamento que surge a comuna e se começa a dar os primeiros 

passos no pensamento bio-regionalista orientado em pequenas comunidades interdependentes mas 

autónomas verdadeiramente descentralizadas e democráticas (visão também partilhada com a 

ecologia social e com o anarco-comunismo). Esta perspectiva também é defendida pelos inquiridos 

de ambas as organizações [na afirmação pensar globalmente, agir localmente (93,5%) dos inquiridos da 

ANIMAL mostram-se completamente de acordo e todos os inquiridos da Quercus estão de acordo 

(gráficos nos anexos IV e V)]. 

A maioria dos inquiridos da ANIMAL (61,2%) identifica-se com os partidos políticos 

considerados por estes de esquerda, nomeadamente o PCP (14,9%), o BE (23,9%) e Os Verdes 

(22,4%). O valor mais elevado de identificação partidária dos inquiridos da Quercus é de 21,4% e 

pertence ao BE, um partido político também considerado por estes de esquerda. Todos os outros 

partidos com que os membros e simpatizantes da Quercus se identificam são considerados por estes 

de direita (PPD/PSD e CDS/PP com 14,3%). No caso da Quercus é importante referir que ninguém 

escolheu o PEV ou o PCP como identificação partidária, o que denuncia um pensamento mais 

conservador justificável talvez pela organização a que pertencem os instruir no sentido daquilo que é 

mais politicamente correcto. 

Foi principalmente na Europa que os partidos verdes se multiplicaram, Portugal não é 

excepção. Como analisámos na secção 2.5.5 (Ecologismo em Portugal), o PEV trata-se de um 

partido da ala esquerda ecologista que possui uma intervenção e conhecimentos aprofundados na 

área do ambiente e da ecologia. O PEV frequentemente faz coligação com o PCP (partido também 

considerado de esquerda) obtendo representação na assembleia da república. Como refere Yearley 

(1992:111): a oportunidade dos verdes acederem a uma representação parlamentar nesses países 

significa que o lobbying é aí decisivo. A curto prazo, a política internacional irá ter uma importância 

cada vez maior na acção legislativa e na uniformização das políticas dos diferentes estados, e não 

deixa de ser muito significativo o facto de os principais grupos de pressão da defesa do ambiente 

estarem já a operar ao nível internacional, reflectindo em muitos casos o carácter transnacional dos 

problemas ambientais. Os demais partidos aliam partes do discurso ecologista nos seus programas e 
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criam departamentos governamentais e mesmo ministérios tutelando expressamente as questões 

ambientais (Lara 2005). Tal é o caso do Bloco de Esquerda. 

É importante destacar ainda que, 23,9% dos membros e simpatizantes da ANIMAL não se 

identifica com qualquer partido político, um valor ainda elevado demonstrando uma posição 

claramente anarquista. Existe, contudo, um número mais elevado de membros e simpatizantes da 

Quercus que não se identifica com qualquer partido (28,6%) comparativamente aos membros e 

simpatizantes da ANIMAL. Como estudamos anteriormente o federalismo anarquista implica a 

rejeição absoluta de uma fórmula democrática com tendência sintética e unitária: o partido político 

(Arvon 1966). Para os anarquistas é inconcebível uma revolução imposta por um partido que se diz 

representante da classe operária actuando sobre a forma de ditadura do proletariado (Barrué 

1976).Também devemos ter em conta que na Earth First! e na ALF também existem anarquistas. 

Confirma-se assim que alguns dos membros das organizações que estamos a estudar também 

possuem esta característica dos ecologistas radicais (hipótese 8). 

 Como podemos constatar anteriormente as hipóteses 2, 4 e 5140 encontram-se intimamente 

ligadas. Não seria correcto analisá-las separadamente visto que todos os dados (sejam eles 

quantitativos ou qualitativos) apresentados na secção anterior aquando da análise das hipóteses em 

questão ajudam à sua confirmação.  

 Se me basear nos parâmetros avaliados na hipótese anterior, posso imediatamente afirmar 

que a ANIMAL é mais radical que a Quercus: 30% dos inquiridos da ANIMAL estão indecisos quanto 

à rejeição de qualquer forma de Estado enquanto apenas 10% dos inquiridos da Quercus 

responderam nesse sentido (hipótese 2). Contudo depois verificou-se a situação inversa. A Quercus 

seria mais radical pois uma percentagem mais elevada dos seus simpatizantes e membros não se 

revê com a ideologia de qualquer partido político [a teoria libertária anarquista defende a ausência de 

qualquer tipo de governo (Lara 2005)]. Porém, a posição que pesa mais, de facto é a antipatia dos 

membros e inquiridos da Quercus com os partidos de esquerda (PEV e o PCP), identificando-se 

apenas com o BE (21,4%).  

 Estas deduções imediatas não me parecem muito justas. Ser radical, na minha opinião, não 

tem a ver apenas com posições ideológicas. Tem a ver maioritariamente com acções. Como tal, 

decidi analisar características que tenham a ver com o ecocêntrismo, com actos concretos do dia-a-

dia, com áreas de intervenção e com a propensão a desenvolver determinadas práticas. 

Quase 100% dos inquiridos da ANIMAL estão contra o domínio de qualquer espécie sobre 

outra vendo esse especicismo como algo de preconceituoso, imoral e contra-natura. No caso dos 

inquiridos da Quercus, a sua totalidade mostra discordar com o domínio de uma espécie sobre outra 

(um valor ligeiramente mais elevado em relação aos inquiridos da ANIMAL) justificando com 

                                                 
140 Hipótese 2  - A ANIMAL é uma organização mais radical (do ponto de vista dos métodos de acção e ao nível das causas 

defendidas) que a Quercus. 

Hipótese 4  - Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), consideram que a actuação das 

instituições a que pertencem é feita dentro dos parâmetros da legalidade jurídica portuguesa. 

Hipótese 5  - Os membros e simpatizantes destas organizações defendem as práticas de acção directa como uma metodologia 

válida. 
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afirmações como todas as espécies devem coexistir criando parcerias pois todas são importantes. O 

domínio segundo estes prejudica o ecossistema e põe em risco a nossa sobrevivência. Através dos 

gráficos não podemos tirar ilações conclusivas mas podemos associar já indícios de uma perspectiva 

semelhante à dos ecologistas radicais e ecologistas profundos (hipótese 8). Os membros e 

simpatizantes de ambas as organizações mostraram, de facto, uma visão ecocêntrica que coloca os 

seres humanos numa relação diferente com o ambiente natural. Como vimos, nesta visão os seres 

humanos fazem parte de um sistema mais complexo e já não se encontram no topo da hierarquia 

ética. O ecocêntrismo defende a necessidade de acção humana orientada por uma ética natural 

externa à sua natureza (Teixeira 2003). Esta visão questiona a abordagem antropocêntrica ao 

problematizar os limites e as distinções em que esta se baseia (Smith 1998). Também contraria o 

cristianismo judaico que difundiu a ideia de hierarquia das coisas naturais em que o ser humano é 

superior a todas as outras partes da cadeia de existência.  

 Cerca de 80% dos inquiridos da ANIMAL defende a proibição dos circos, um dos inquiridos 

justifica essa posição pela forma deplorável como tratam os animais. Existe mesmo um inquirido que 

considera os circos um freak show animal próprio de culturas atrasadas ou uma forma de obter lucro 

facilmente. Por sua vez, menos de 60% dos inquiridos da Quercus respondeu que concorda com a 

proibição dos circos com não-humanos. Outros 40% demonstraram estar a favor destes circos 

justificando essa posição afirmando que os circos com animais são em número insignificante; bem 

tratados podem ser pedagogicamente bons para as crianças; pode ser uma forma de trazer animais a 

quem não os pode ver nos seus habitats. Comparativamente com a ANIMAL, conseguimos observar 

como os inquiridos da Quercus possuem uma posição menos radical (hipótese 2). Talvez este padrão 

de respostas se justifique com o facto da ANIMAL ser uma organização especializada na defesa dos 

direitos dos animais estando, possivelmente, mais bem informada com o que se passa, de facto, nos 

circos em Portugal. Os circos com animais não-humanos são uma das áreas em que a ANIMAL se 

tem empenhado a lutar participando até em inúmeras discussões públicas, debates televisivos, 

manifestações, protestos e colaborando até em acções com organizações ecologistas radicais como 

a PETA e a ALF (hipótese 8). Por exemplo a ALF tem chamado à atenção para os animais usados no 

entretenimento em circos, zoos, rodeios, filmes entre outras actividades económicas e de exploração 

(Scarce 2006:116). 

  93,5% dos membros e simpatizantes da ANIMAL concorda que existe um lobby da 

tauromaquia, da qual está dependente uma elite decadente, saudosista e insensível. 91,7% dos 

membros e simpatizantes da Quercus considera que existe um lobby da tauromaquia. Nas 

justificações, os inquiridos da Quercus são mais criativos: basta olhar para a bancada de 

espectadores para reconhecer alguns (lobbys); existe um lobby um hobby, uma elite, uma maçonaria, 

um círculo, um clube, uma fidalguia... Contudo, pelos valores apresentados a ANIMAL volta a 

mostrar-se mais radical (hipótese 2). A PETA é uma das organizações ecológicas radicais que se tem 

empenhado na questão das touradas por exemplo através de protestos com centenas de membros 

chamando à atenção desta actividade que consideram cruel (hipótese 8). 

 De seguida vamos focar-nos em acções concretas que, sendo consideradas práticas de 

acção directa podem implicar actuar fora da legalidade jurídica portuguesa (hipótese 4 e 5).



Sara Pereira | Ecologismo Radical em Portugal? A “ANIMAL” e a “Quercus” 

 

 174 

 32,6% dos inquiridos da ANIMAL consideram sempre justificado sabotar processos produtivos 

que impliquem em alguma das suas etapas experimentação animal e 23,9% consideram justificado 

tal acção. Apenas 16,7% dos inquiridos da Quercus consideram sempre justificada essa posição. A 

maioria dos inquiridos da Quercus (41,7%) defende que é injustificado sabotar processos produtivos 

que impliquem experimentação animal. Novamente os membros e simpatizantes da ANIMAL mostram 

ser mais radicais (hipótese 2, 4 e 5). Especialmente a Earth First! e a ALF utilizam a sabotagem como 

uma metodologia válida. Desta forma, os inquiridos da ANIMAL parecem confirmar a hipótese 8.  
 23,9% e 28,3% dos membros e simpatizantes da ANIMAL consideram sempre justificado e 

justificado (respectivamente) o bloqueio de estradas onde passam camiões com madeira não 

sustentável. Já os membros e simpatizantes da Quercus que consideram essa acção sempre 

justificada ou justificada são uma minoria (16,7%). Mostra-se nesta questão que a ANIMAL mantém 

uma posição mais radical (hipótese 2). A Earth First! é a organização radical que mais utiliza esta 

prática que também é defendida pela ANIMAL (hipótese 8). 

 No quadro 12, é fácil constatar que os inquiridos da ANIMAL possuem uma tendência para 

desenvolver práticas de acção directa. Inspirado na filosofia da não-violência Gandhiana, o 

movimento da acção directa tem desenvolvido vários métodos que chamam à atenção do público 

para os problemas políticos [hipótese 5 (Merchant 1992)]. 39,1% dos inquiridos da ANIMAL 

consideram sempre justificados e 26,1% consideram justificados protestos que envolvam greves, 

boicotes, ocupações de locais de trabalho e manifestações. Apesar dos membros e simpatizantes da 

Quercus, na sua maioria (33,3%) considerar justificado o recurso a estes protestos, mostram-se 

menos “radicais” que os membros e simpatizantes da ANIMAL pois um valor mais elevado dos 

inquiridos da ANIMAL responderam sempre justificado, optando apenas 25% dos inquiridos da 

Quercus por essa posição (hipótese 2). Mesmo assim, os inquiridos da Quercus mostram que ser 

capazes de colaborar nestas formas de acção directa em particular (hipótese 5). Talvez esta posição 

se explique pelo facto dos protestos públicos fazerem parte das acções directas não-destrutivas. 

Como evidenciaram os protestos anti-guerra do Vietname, os protestos públicos e a desobediência 

civil são especialmente efectivos ao apresentar alternativas àqueles que nunca as consideraram ou 

recusaram. 

 Desenvolver práticas de acção directa também pode significar o incumprimento da lei. Alguns 

Radicais utilizam a Desobediência Civil para atingir os seus pontos de vista, como os “Earth First!ers” 

(...). Outros vão mais longe, destroem máquinas e outras propriedades utilizadas para construir 

estradas, escavar minas, cortar árvores e matar animais (Scarce 2006:4-5). A maioria dos membros e 

simpatizantes da ANIMAL (embora seja uma maioria relativa) considera justificado o uso de 

campanhas de propaganda que possam implicar actos ilegais (28,3%). Já no caso da Quercus, a sua 

maioria (33,3%), considera nunca justificado o recurso a campanhas de propaganda que possam 

implicar actos ilegais (valor superior ao dos inquiridos da ANIMAL – 21,7%). Nos dados dos membros 

e simpatizantes da Quercus todas as outras categorias de resposta possuem o mesmo valor (16,7%), 

incluindo a categoria justificado que, no caso da ANIMAL, atinge o valor 28,3%, um valor ainda 

elevado quando nos referimos directamente a situações que podem envolver ilegalidade. Comprova-

se assim que os inquiridos da ANIMAL têm, como temos vindo a analisar uma propensão mais 
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elevada para cometer actos ilegais (hipóteses 2, 4 e 5) mostrando-se associados às práticas levadas 

a cabo pelos ecologistas radicais (hipótese 8). 

  58,7% consideram sempre justificada a libertação de animais sujeitos a experiências ou 

maus-tratos e 21,7% consideram justificada essa acção.  No caso da Quercus, 33, 3% dos membros 

e simpatizantes da Quercus consideram sempre justificada a libertação de animais sujeitos a 

experiências ou maus-tratos. Outros 41,7% consideram justificada a mesma prática. Novamente os 

membros e simpatizantes da ANIMAL têm uma posição mais firme (58,7% consideram sempre 

justificada a prática de libertação animal) comprovando a hipótese 2, 4 e 5. A confirmação das 

hipóteses 4 e 5 vêem na linha de pensamento que tem vindo a predominar esta análise: 

desenvolvendo práticas de acção directa como são as sabotagens, libertações de animais, destruição 

de propriedade privada, ocupações de locais de trabalho estão a desenvolver-se formas de 

desobediência civil ilegais pois atentam contra aquilo que juridicamente é considerado propriedade 

privada. Aproximamo-nos novamente da comprovação da última hipótese (hipótese 8) pois esta 

forma de actuação está presente na ideologia ecologista radical que temos vindo a estudar: nos dias 

de hoje as acções de desobediência civil advogadas por Gandhi são comummente praticadas pelos 

ecologistas radicais (Scarce 2006). 

 Apresentámos uma situação concreta aos inquiridos, uma situação potencial que pode, muito 

bem, já ter sido experienciada por estes. A situação era a seguinte: descobre que um canil funciona 

em más condições. Os animais são mal tratados; vítimas de violência e passam fome. O que faria? 

Foram dadas várias hipóteses de resposta mas, surpreendentemente apenas 2 membros ou 

simpatizantes da ANIMAL optam pelas hipóteses mais radicais, nomeadamente invadir o canil e 

soltar os animais e invadir o canil, soltar os animais e destruir as instalações para que as mesmas 

não voltassem a alojar mais cães. 17,4% organizava uma manifestação para dar a conhecer a 

situação à opinião pública, mas a maioria 71,7% que denunciava a situação junto das autoridades 

competentes. Nos dados obtidos da Quercus 83,3% (a maioria) dos inquiridos respondeu que 

denunciava a situação junto das autoridades competentes. Ou seja, mesmo com este padrão de 

respostas os inquiridos da ANIMAL conseguem ser mais radicais visto que dois dos inquiridos eram 

capazes de agir ilegalmente para salvar os animais em questão comprovando-se que os inquiridos da 

Quercus são mais conservadores atribuindo essa responsabilidade às autoridades (hipótese 2, 4 e 5). 

A questão seria capaz de cometer alguma ilegalidade sabendo que o benefício do ambiente, 

em detrimento dessa acção, seria maior? Permite-nos obter resultados que, à luz do que temos vindo 

a constatar, são atípicos. 71,7% dos membros e simpatizantes da ANIMAL seriam capazes de 

cometer uma ilegalidade sabendo que o benefício do ambiente, em detrimento dessa acção seria 

maior. As justificações obtidas para estas respostas também parecem assumir um tom de 

radicalidade (hipótese 2). De destacar as respostas: está mais do que na hora de dar a cara; existem 

leis são justas e como tal tem de haver sempre rupturas; sou capaz de quebrar a lei para bem do que 

acredito; se existe injustiça porque não há-de ser combatida; nenhuma lei é imutável. Porém 91,7% 

dos membros e simpatizantes da Quercus seriam capazes de cometer uma ilegalidade nesta 

situação. Justificaram-se afirmando que: defendo a desobediência civil (forma de actuação defendida 

por Gandhi e posteriormente Luther King – hipótese 8), a minha consciência ficava mais leve; 
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ilegalidade é haver quem destrua o ambiente, compactuar com isto seria uma imoralidade 

[perspectiva semelhante à dos eco-guerreiros que defendem que os verdadeiros radicais são aqueles 

que quebram os laços ecológicos destruindo a biodiversidade (Scarce 2006)]; o desrespeito pela lei 

pode significar a melhor defesa de um valor muitas vezes legalmente reconhecido.  

 Desta forma, nesta situação em particular, podemos constatar que quando se trata de 

cometer uma ilegalidade para a defesa do ambiente os inquiridos da Quercus são mais radicais, mas 

quando se trata de cometer uma ilegalidade pela defesa dos direitos dos animais, os inquiridos da 

ANIMAL têm demonstrado mais radicais. Este padrão pode explicar-se pelo facto da Quercus ser 

uma organização que intervém na protecção do ambiente de uma forma mais generalizada enquanto 

que a ANIMAL é uma organização especializada na defesa dos não-humanos. Com estes dados 

comprova-se a hipótese 4 e 8. 

 Na questão em que abordámos directamente a opinião dos inquiridos quanto às práticas de 

acção directa as respostas que obtivemos foram as seguintes. 37% dos inquiridos da ANIMAL 

concordam totalmente e outros 39,1% concordam com as práticas em questão. Também os inquiridos 

da Quercus concordam com as práticas de acção directa. 58,3% estão totalmente de acordo com as 

práticas de acção directa como uma metodologia válida e 16,7% dos inquiridos concordam com as 

práticas em questão (hipótese 4 e 5). Como comprovámos na secção em que caracterizámos o 

ecologismo radical, o mais importante na confrontação dos problemas ecológicos por parte dos 

ecologistas radicais é o facto de utilizarem a acção directa (Scarce 2006). Segundo os ecologistas 

radicais a acção radical tem como premissa a ideia de que a destruição do meio ambiente e o abuso 

do poder que está na sua causa têm que ser confrontados (de uma forma não-violenta). Ao 

comprovarmos que os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus desenvolvem práticas de 

acção directa significa que estes inquiridos agem de acordo com os métodos e padrões das 

organizações ecologistas radicais (hipótese 8). Comprovamos também a sua tendência para 

desenvolver uma táctica também utilizada pela vertente anarco-sindicalista do anarquismo. Por 

exemplo a CGT cortou todas as ligações com os partidos políticos em detrimento da acção directa da 

economia recorrendo às greves, à destruição de maquinaria, boicotes e violência contra o patronato 

(Pepper 1993). 

 Para testarmos a consistência das respostas obtidas na questão anterior, perguntámos aos 

inquiridos se consideram o método de confronto não violento ou a técnica de resistência pacífica 

(desobediência civil) uma forma de intervenção viável na defesa do ambiente e dos direitos dos 

animais. 87% dos membros e simpatizantes da ANIMAL (a larga maioria) responde que sim, o 

método de confronto não violento ou a técnica de resistência pacífica (desobediência civil) é uma 

forma de intervenção viável na defesa do ambiente e dos direitos dos animais (4, 5 e 8). As 

justificações encontradas que importa destacar são: há que esgotar todas as formas de confronto 

não-violento antes de pensar sequer em violência; como diria Gandhi first they ignore you, then the 

ridicule you, then they fight you, then you win; só todos juntos conseguimos defender o que é de cada 

um; podemos marcar uma posição; técnica que já mostrou ter êxito no passado. 83,3% dos membros 

e simpatizantes da Quercus também preferiram a categoria de resposta sim (hipótese 4, 5 e 8). No 

caso dos inquiridos da Quercus, as justificações apresentadas foram: o método de confronto não-
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violento é universalmente aceite e está contemplada na Constituição da República Portuguesa, é uma 

elevada forma de manifestação, a mais simbólica e a que mais resultados produz, muitas vezes é a 

única forma que resta, forma visível e não agressiva de despertar a atenção e a consciência para as 

causas defendidas. Referem-se também ao exemplo dos Estados Unidos (movimentos dos direitos 

civis). Ou seja, as respostas obtidas mantêm-se no mesmo sentido, apesar de nesta questão 

tomaram proporções mais extremas. 

 De acordo com o ecologista radical Brower (Scarce 2006:21), as pessoas tomam atenção 

quando existe um confronto. Esta é a melhor oportunidade existente para uma educação de 

conservação imediata. (...) As pessoas tomam posições. De alguma maneira a verdade vem ao de 

cima. O nosso lado irá vencer! Exemplifica-se assim que o método de confronto não-violento é uma 

prática defendida pelos ecologistas radicais pois captam a atenção da opinião pública quando existe 

qualquer injustiça. Como refere Muller (1995), ser cúmplice com a injustiça é calar-se. Desta forma, a 

primeira acção de não-cooperação é romper esse silêncio e tornar pública a palavra para fazer valer 

a verdade e as reivindicações da justiça. Tomar a palavra é já uma tomada de poder, uma acção. 

Como vimos para Gandhi a procura da verdade assemelha-se à luta pela justiça que deverá ser 

sempre não-violenta (Muller 1995). Com este esclarecimento evidencia-se a confirmação da hipótese 

 Em relação à terceira hipótese [os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e 

QUERCUS) mostram-se hostis ao sistema capitalista, embora os da ANIMAL sejam mais avessos tal 

sistema que os da Quercus).] devemos ter em conta que a própria perspectiva ecológica, 

compreendida na sua radicalidade implica a abolição do capitalismo, a possibilidade de uma 

sociedade mais humana, justa, igualitária, democrática e capaz de estabelecer uma relação 

harmoniosa entre o ser humano e o meio ambiente [visão anarquista (Pepper 1993)]. Assim, 

comprovando-se a terceira hipótese, confirmamos também outra característica determinante para o 

perfil de um ecologista radical (hipótese 8). 

73,9% dos membros e simpatizantes da ANIMAL concorda totalmente com o facto do 

esgotamento dos recursos serem uma consequência da exploração cega dos mesmos. 21,7% dos 

inquiridos da ANIMAL concordam com a mesma afirmação. Valores semelhantes aos encontrados no 

caso da Quercus. 75% e 25% concordam totalmente e concordam (respectivamente) que o 

esgotamento dos recursos serem uma consequência da exploração cega dos mesmos. Como 

verificámos na secção em que caracterizámos o ecologismo radical, o sistema capitalista nunca 

poderá estar em consonância com o desenvolvimento sustentável uma vez que os primeiros vêem os 

recursos como finitos devendo apenas ser usados para satisfazer necessidades que não se 

relacionam com a acumulação de lucro (capital), a razão de existência e móbil do sistema capitalista. 

Capitalismo e sustentabilidade são incompatíveis, uma prova desse facto está no esgotamento de 

recursos e também na perda de biodiversidade como consequência da actividade capitalista. Os 

dados obtidos em ambos os casos provam que quer os inquiridos da ANIMAL, quer os inquiridos da 

Quercus também defendem a mesma perspectiva que os ecologistas radicais. Confirma-se assim a 

hipótese 3 e 8. 

 Noutra questão, os inquiridos da ANIMAL mostram estar maioritariamente contra a política 

neo-liberal. 28,3% dos inquiridos da ANIMAL discordam totalmente com a política neo-liberal e 37% 
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discordam da mesma política em questão (valor mais elevado comparativamente ao dos inquiridos da 

Quercus). 33,3% dos membros e simpatizantes da Quercus discordam ou discordam totalmente da 

política económica neo-liberal (assente na acumulação do lucro/capital). No parágrafo anterior 

constatámos que o sistema capitalista é incompatível com o desenvolvimento sustentável. 

Desenvolvendo a mesma perspectiva é importante referir que são as duras críticas do ecologismo 

aos paradigmas vigentes (materialismo insaciável e consumismo excessivo) que põem a descoberto 

a falácia do crescimento ilimitado (os recursos na terra são finitos, ou seja, existem limites à expansão 

do crescimento). Esta limitação não é compatível com a própria natureza do sistema capitalista: a 

acumulação. Novamente ecologistas radicais e a nossa amostra voltam a ter a mesma visão 

(hipótese 3 e 8). 

 Com esta linha de pensamento, os inquiridos da ANIMAL e da Quercus consideraram 

imediatamente que o sistema capitalista não é benéfico para o meio ambiente (hipótese 3 e 8). 41,3% 

dos membros e simpatizantes da ANIMAL discordam totalmente que o sistema capitalista seja 

benéfico para o meio ambiente. 41,7% dos membros e simpatizantes da Quercus responderam para 

a mesma posição. Outros 30,4% dos inquiridos da ANIMAL (valor mais elevado comparativamente ao 

dos inquiridos da Quercus) e 25% dos inquiridos da Quercus optaram pela categoria de resposta 

discordo.  

 Quando questionámos os membros e simpatizantes da ANIMAL sobre a abolição do 

capitalismo a sua maioria mostrou-se indecisa (37%). Não obstante, são mais aqueles que 

concordam totalmente e aqueles que concordam (em ambas as categorias 19,6%) com a abolição do 

capitalismo do que aqueles que discordam (13%) ou discordam totalmente (10,9%) com a sua 

abolição. A partir do quadro 28 podemos constatar que os membros e simpatizantes da ANIMAL 

demonstram ser mais radicais, comprovando a hipótese 2 que analisámos anteriormente ou mais 

hostis ao sistema capitalista: apenas 8,3% dos inquiridos da Quercus responderam concordar 

totalmente com a abolição do capitalismo e 16,7% responderam concordar. Comprova-se também a 

hipótese 3. Devemos também recordar que o anarco-sindicalismo também tentou combater o sistema 

capitalista. Esta vertente anarquista baseia-se na ideia proudhniana de uma classe operária 

autónoma, separada da classe capitalista e do Estado (Barrué 1976). O anarquismo social, seja em 

teoria, seja em prática sempre reconheceu a necessidade da classe trabalhadora ou da organização 

de união de trabalhadores (os mais afectados pelas injustiças geradas pelo capitalismo). Assim, 

também nesta questão principalmente os inquiridos da ANIMAL possuem uma posição semelhante à 

dos anarquistas (embora estes últimos se focarem mais no impacto do capitalismo na vida social). 

Podemos concluir a análise da hipótese 3 referindo que o ecologismo radical teve 

necessidade de ocupar-se também das condições da actividade económica e dos limites que esta 

deve respeitar começando a servir de base para movimentos que se debruçam sobre o modelo socio-

económico e sobre as condições de vida e não apenas sobre a extinção de certas espécies, 

destruição de habitats ou a poluição localizada em pequenas regiões (Cruz 1985). 

 A ideologia ecologista radical visa um melhor equilíbrio entre o ser humano e o seu meio 

natural, assim como a protecção deste. Defende que a degradação ambiental não pode ser evitada 

dentro das estruturas existentes (industrialismo e capitalismo) e que é necessária uma mudança 
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social, política e económica. Pode dizer-se que esta ideologia coloca em primeiro lugar em causa a 

relação ser humano-natureza e só depois o crescimento e desenvolvimento (Merchant 1992). 

 Debruçando-nos agora sobre a sexta hipótese [os membros e simpatizantes da ANIMAL e da 

Quercus acreditam que não existe autonomia entre o sistema político e o sistema económico]. 

89,1% dos membros e simpatizantes da ANIMAL  considera que não existe autonomia entre o 

sistema político e o económico. 83,3% dos membros e simpatizantes da Quercus possuem a mesma 

posição.  As razões encontradas pelos inquiridos da ANIMAL para justificar esta visão foram: existem 

casos de pessoas que estiveram na política e depois são-lhes dados grandes cargos nos maiores 

grupos económicos; ambos os sistemas político e económico são inseparáveis pois a sociedade 

funciona em função das relações entre ambos os sistemas; política e economia são face da mesma 

moeda; a economia governa não só o sistema político como também o sistema policial e jurídico 

(posição mais radical); o sistema político português mostra-se fácil de corromper e ceder às pressões 

do sistema económico. Esta perspectiva pode exemplificar-se com o analisámos anteriormente: em 

2007 Governo delibera que os Planos Municipais deixam de estar submetidos à ratificação do 

Conselho de Ministros, uma medida que facilita os contratos de ajuste directo favorecendo a 

especulação imobiliária e permitindo às autarquias a alteração de instrumentos nacionais como a 

REN (Reserva Ecológica Nacional) e a RAN [ou Reserva Agrícola Nacional (Almaça et al. 2008)]. Um 

inquirido é extremamente radical ao referir-se a um lobby da veterinária que exerce a sua actividade 

influenciando o Estado para que este permita os maus-tratos de animais nas suas explorações, etc. 

As razões mais relevantes que justificam a posição dos inquiridos da Quercus foram: embora 

formalmente não existam lobbies, estes existem informalmente e exercem o seu poder de influência; 

teoricamente existe autonomia mas não prática não existe. O inquirido da Quercus mais radical 

respondeu que a relação entre o sistema apolítico e o sistema económico uma verdadeira relação 

sadomasoquista entre o sistema político e económico (hipótese 6). 

 Quando questionámos os inquiridos sobre a transparência do Estado português junto dos 

grandes grupos económico-financeiros quando se trata de proteger o ambiente/pôr em prática 

políticas ambientais e a protecção dos animais as respostas obtidas foram muito similares. 91,3% dos 

inquiridos da ANIMAL responderam que não consideram o Estado português transparente nesta 

questão. 91,7% dos inquiridos da Quercus tomaram o mesmo posicionamento. Nesta questão as 

justificações encontradas pelos inquiridos foram muito semelhantes às da questão analisada 

anteriormente. No caso da ANIMAL importa destacar as seguintes justificações: a protecção do 

ambiente não dá lucro, ao contrário da industrialização (justificação que mostra a repulsa clara pelos 

sistema capitalista - hipótese 3); os grandes grupos económicos muitas vezes são financiados pelo 

Estado ou têm a sua vida facilitada em termos legislativos por parte do Estado; existe corrupção, 

desta vez a nível das juntas de freguesia e câmaras municipais. Um inquirido refere que o caso 

Freeport explica tudo (foram quebradas directivas comunitárias para a construção do centro 

comercial). Outro é ainda mais directo referindo que o próprio Ministério do Ambiente é considerado o 

ministério do “tacho”. Das justificações dos inquiridos da Quercus importa referir que um dos 

inquiridos considera os departamentos governativos meros porta-vozes dos interesses económicos 

que pretendem distrair a opinião pública. Outro inquirido afirma que a transparência não e um 
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conceito aplicável quando se junta o Estado, os grandes grupos económicos e a protecção do 

ambiente. Outro inquirido da Quercus refere que os PDM (Plano Director Municipal) e os PIN 

(Projecto de Potencial Interesse Nacional) mostram como o Estado português não é transparente 

junto dos grandes grupos económico-financeiros quando se trata de proteger o ambiente/pôr em 

prática políticas ambientais e a protecção dos animais. A resposta mais radical neste sentido foi a de 

um inquirido que refere simplesmente que o dinheiro está sempre por cima [móbil do sistema 

capitalista (hipótese 6)].  

 A hipótese 6 é facilmente comprovada. A existência de inter-ligações entre o sistema político 

e económico é evidenciada facilmente no pensamento dos membros, simpatizantes destas 

organizações. Tornou-se uma ideia tão vulgar que existem mesmo provas da falta de transparência 

do Estado português para com os grupos financeiros que fizeram notícia na história recente. Os 

inquiridos mencionaram o caso Freeport, o exemplo de PDM e PIN que não foram respeitados para 

demonstrarem a falta de autonomia entre o sistema político e económico. Outro exemplo é a 

construção da Ponte Vasco da Gama (tema analisado na secção 2.5.4).  

 Examinando a sétima hipótese [os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus 

defendem que o Estado português não tem desenvolvido esforços suficientes para proteger o 

ambiente] os dados mais importantes serão analisados de seguida. 

 A maioria dos inquiridos da ANIMAL discorda que a legislação ambiental portuguesa seja 

amiga do ambiente (37%). 17,4% dos membros e simpatizantes da ANIMAL discordam totalmente 

com essa afirmação. Enquanto que os inquiridos da ANIMAL não têm dúvidas que a legislação 

ambiental em Portugal não é amiga do ambiente, os inquiridos da Quercus encontram-se 

maioritariamente indecisos/divididos (41,7%). Mostra-se aqui também como a Quercus tem uma visão 

mais conservadora e moderada quando se fala principalmente das entidades estatais (hipótese 2 e 

7).  

 Os inquiridos da ANIMAL também mostram discordar (50%) ou discordar totalmente (32,6%) 

com o modo como a legislação ambiental portuguesa é aplicada (mal aplicada). A maioria dos 

inquiridos da Quercus consideram discordar totalmente (50%) ou discordar (41,7%) com a afirmação 

em Portugal a legislação ambiental é correctamente aplicada. Ou seja, estes inquiridos podem até 

considerar que exista uma legislação ambiental amiga do ambiente em Portugal mas na sua maioria 

não acham que esta seja bem aplicada (hipótese 7). 

 37% dos membros e simpatizantes da ANIMAL discordam totalmente com a afirmação: o 

Estado português implementa políticas ambientais rígidas estabelecendo quotas poluidoras baixas e 

aplica pesadas sanções aquando do seu incumprimento. Outros 41,3% discordam com a mesma 

afirmação. A maioria dos membros e simpatizantes da Quercus discordam totalmente (58,3%) ou 

discordam (25%) com essa afirmação (hipótese 7). 

 63% dos membros e simpatizantes da ANIMAL acredita que o sistema legal existente não foi 

pensado pelo legislador para evitar atentados ao ambiente. As razões apontadas mais importantes 

são: o sistema legal foi pensado em nome do desenvolvimento tecnológico e económico; não temos 

um sistema legal justo e eficaz falando-se novamente das lacunas na lei, na má aplicação e 

fiscalização, falta de sanções, nos interesses imediatos (a lei só protege interesses económicos) e na 
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falta de preocupação nesse sentido por parte do legislador. A resposta mais radical neste sentido é 

os governantes acham que podemos viver sem o ambiente. Embora seja uma maioria relativa 

(58,3%), a maioria dos membros e simpatizantes da Quercus defende que o sistema legal existente 

não foi pensado pelo legislador para evitar atentados ao ambiente. Os 41,7% dos inquiridos da 

Quercus que responderam a categoria de resposta sim podem ter uma perspectiva semelhante à 

encontrada no quadro 33. No quadro 33, as respostas obtidas podem significar que a legislação 

ambiental portuguesa, segundo 25% dos inquiridos da Quercus, é amiga do ambiente contudo não é 

bem aplicada. No quadro 36, as respostas encontradas podem ter o mesmo significado: o sistema 

legal até pode ter sido pensado pelo legislador para evitar atentados ao ambiente (41,7%), contudo 

na prática existem falhas Nas justificações apresentadas pelos membros e simpatizantes da Quercus 

é de destacar a resposta de um inquirido que refere que a prática assim o demonstra, ou seja, tal 

como os inquiridos da ANIMAL, os inquiridos da Quercus defendem que as leis existem na teoria, 

mas quando se fala em colocá-las em prática, estas não têm em conta a realidade dos país. Além de 

as leis não serem bem aplicadas, concordam com os respondentes da ANIMAL que existem muitas 

falhas a nível da regulação, fiscalização, aplicação de sanções e baseiam-se em interesses 

individuais (hipótese 7). 

 A maioria dos inquiridos da ANIMAL, neste caso cerca de 80%, considera que o poder político 

não se tem esforçado para diminuir os maus-tratos dos animais não-humanos. Sendo a ANIMAL uma 

organização especializada na defesa dos direitos dos não-humanos importa distinguir aqui algumas 

das justificações que os seus inquiridos apontaram para basear a sua decisão. Um inquirido 

respondeu que as medidas aplicadas são meramente populistas não resolvendo os problemas. Outro 

referiu que o poder político português ainda é um poder centrado no próprio umbigo, pouco 

humanista. Outros justificam a sua posição pela falta de fiscalização e de ética (poder político 

português não dá importância aos animais). Vêem a legislação ambiental obsoleta e tendenciosa 

pelas questões referidas na hipótese anterior (falta de autonomia entre o sistema económico e 

político). Consideram ainda que as sanções não penalizam de facto os agressores dos animais e 

quando são aplicadas coimas estas são anedóticas. Nesta questão, os membros e simpatizantes da 

Quercus também parecem estar muito divididos. Menos de 60% dos membros e simpatizantes da 

Quercus têm essa posição (hipótese 2). Mesmo assim trata-se da maioria dos inquiridos da Quercus, 

comprovando-se igualmente a hipótese 7. As justificações que importa destacar no caso da Quercus 

são: a defesa dos direitos dos animais não é uma área de prioridade política; os agentes da 

autoridade não conhecem a lei não conseguindo fazê-la aplicar; e a fiscalização falha completamente 

(ideia partilhada com os inquiridos da ANIMAL). 

 Cerca de 80% dos inquiridos da ANIMAL considera que o Estado português não respeita a 

vontade da maioria quando se trata de rejeitar a tortura de animais nas touradas. Um valor ainda mais 

elevado surge quando questionámos os inquiridos da ANIMAL sobre os “Touros de Morte”. Mais de 

80% consideram que o governo fracassou e subverteu o Estado de Direito para fazer regredir uma lei 

que foi incapaz de fazer cumprir (hipótese 7). Nestas questões que envolvem o Estado português e a 

indústria tauromáquica as respostas dos inquiridos da Quercus rondaram os 70% (o Estado 

português não respeita a vontade da maioria quando se trata de rejeitar a tortura de animais nas 
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touradas - gráfico 29) e os 75% [o governo fracassou e subverteu o Estado de Direito para fazer 

regredir uma lei que foi incapaz de fazer cumprir - gráfico 30 (hipótese 7)]. 

 Esta linha de pensamento demonstra que a política ambiental portuguesa não tem 

conseguido cumprir todos os acordos políticos com que se comprometeu. Evidencia já um grande 

atraso nos objectivos cumpridos comparativamente com outros países.  Os acordos políticos 

requerem metas e prazos apertados para o seu cumprimento e Portugal não teve desde início 

recursos económicos suficientes para responder atempadamente a estas questões. Este facto 

justifica-se pelo abandono da conservação como área política prioritária privilegiando projectos que 

se explicam pela crise financeira do país. O estado de “abandono” a que chegou a estar vetado o 

ICNB demonstra bem quais as prioridades dos governantes (Almaça et al. 2008). 

 As conclusões que se podem retirar dos dados apresentados são claras. Os membros, 

simpatizantes destas organizações, na sua larga maioria considera que o Estado português não tem 

desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente. Defendem que ainda existe um longo 

caminho a percorrer para que a legislação ambiental seja bem aplicada, seja a nível da sensibilização 

da população (mostrando a importância que as matérias “verdes” têm para uma sociedade 

democrática), seja capacitando as autoridades para efectuarem uma fiscalização adequada de 

encontro aos parâmetros da lei, seja encontrando sanções mais justas aos prevaricadores. O 

entrevistado responde directamente afirmando que em Portugal não existe uma cultura da lei, assim, 

enquanto não houver uma cultura da lei que preze pelo respeito no seu cumprimento, a lei 

propriamente dita não tem qualquer interesse. Este insiste na questão da fiscalização incorrecta 

defendendo que pomo-nos a apostar em leis e esquecemo-nos de fazer quem as fiscaliza.  

É preciso ter em conta que muitas das hipóteses estão relacionadas. Sendo um tema tão 

abrangente, em que os temas abordados se inter-relacionam, hipóteses diferentes podem ser 

refutadas ou não com os mesmos resultados. Para a última hipótese, esta questão é muito 

importante. Analisemos então a oitava e última hipótese [dentro do panorama português as 

organizações ANIMAL e Quercus são aquelas que mais se assemelham aos padrões de actuação da 

ALF (Frente de Libertação Animal), da ELF (Frente de Libertação da Terra), da Earth First! ou da 

Greenpeace (organizações consideradas ecologistas radicais)]. 

Atendendo a que os inquiridos de ambas as organizações não representam o seu universo 

para comprovar na plenitude esta hipótese teria de estudar não apenas a ANIMAL e a Quercus, mas 

todas as ONG que defendem o ambiente e os direitos dos animais em Portugal. Assim, esta 

dissertação tornar-se-ia infindável. Apesar dos dados me impossibilitam de afirmar que são estas as 

duas organizações que mais se assemelham com as Organizações Ecologistas Radicais posso tirar 

muitas deduções dos dados obtidos. 

Ao longo desta discussão temos vindo a encontrar características que constam no perfil de 

uma organização ecologista radical nos dados obtidos. Posso mesmo afirmar que para confirmarmos 

a hipótese 8 com uma maior consistência devemos comprovar todas as outras hipóteses 

estabelecidas.  

Fazendo um resumo podemos concluir que os simpatizantes e membros destas organizações 

(ANIMAL e Quercus), apesar de se intitularem apartidários, identificam-se mais com os partidos 
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políticos de esquerda (Os Verdes, PCP e BE no caso da ANIMAL e o BE no caso da Quercus) ou não 

se identificam com nenhum partido político do espectro ideológico português adoptando uma forma 

de pensamento anarquista (hipótese 1). Na Earth First! por exemplo não existe burocracia, hierarquia 

(ideias defendidas pelos inquiridos de ambas as organizações), lobbies, porta-vozes, apenas uma 

força de devotos, não remunerados, activistas que ocupam um nicho criado por eles próprios no 

movimento ecológico, em suma, uma anarquia (Scarce 2006:62). A estrutura da ALF também é uma 

estrutura horizontal, sem líderes, sem poder centralizado ou coordenação (anarquia). 

A ANIMAL é uma organização mais radical (do ponto de vista dos métodos de acção e ao 

nível das causas defendidas) que a Quercus. Esta hipótese foi evidenciada em quase todos os dados 

que analisámos, mostrando os membros e simpatizantes da ANIMAL uma maior propensão para 

realizar actos ilegais principalmente na defesa dos direitos dos animais não-humanos e recorrer a 

práticas de acção directa (que podem implicar actos ilegais). Fazendo também uma análise global às 

justificações que os membros e simpatizantes da ANIMAL usaram para fundamentar as suas 

posições estes mostraram-se mais radicais que os membros e simpatizantes da Quercus. Devemos 

ter em conta que, tal como já referi anteriormente, a Quercus é uma organização mais antiga, já 

estabelecida no quadro das ONG do ambiente, desenvolvendo muitos projectos e parcerias com 

empresas com participações públicas e mesmo colaborações com organismo do Estado (por ex. o 

ICNB). Desta forma compreende-se que os inquiridos da Quercus sejam mais moderados e mais 

conservadores (hipótese 2). 

 Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus) mostram-se hostis 

ao sistema capitalista (que não se tem demonstrado benéfico para o meio ambiente nem para os 

animais não-humanos), embora os da ANIMAL sejam mais avessos a tal sistema que os da Quercus 

(hipótese 3). Alguns membros das organizações em estudo mostraram mesmo ser a favor da 

abolição do capitalismo. Devemos ter em conta que o ecologismo radical nasceu de um clima 

impregnado de críticas radicais ao industrialismo, capitalismo, belicismo, entre outros.  

Os simpatizantes e membros destas organizações (ANIMAL e Quercus), consideram que a 

actuação das instituições a que pertencem é feita dentro dos parâmetros da legalidade jurídica 

portuguesa mas são capazes de realizar actos ilegais porque muitas vezes os activistas têm de levar 

as suas tácticas ao limite para proteger a biodiversidade/ambiente (hipótese 4).  

Aliás defendem as práticas de acção directa como uma metodologia válida (hipótese 5). 

Demonstraram estar de acordo (mais os simpatizantes e membros da ANIMAL que os da Quercus) 

com sabotagens, ocupações de locais de trabalho, protestos, manifestações, libertações de animais, 

bloqueio de estradas onde passam camiões com madeira não-sustentável que podem implicar actos 

ilegais. Como vimos, os ecologistas radicais defendem ideias ditas revolucionárias para pôr termo á 

exploração do meio ambiente. Apelam á acção directa, chegando, numa vertente radical extrema, a 

sugerir o incêndio de plantações de alimentos transgénicos, sabotagem nos meios de transporte de 

transgénicos, incêndio e destruição de laboratórios de pesquisas onde existe experimentação animal, 

incêndios de pequenas fábricas e mercados, sabotagem de processos produtivos que impliquem o 

uso de experimentação animal, bloqueios nas estradas, entre outros. Estas são algumas das razões 

pelas quais, muitas vezes, os ecologistas radicais sejam igualmente denominados de eco-terroristas 
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uma vez que estamos perante actos que são considerados crime perante a lei: tal é o caso da 

destruição da propriedade privada. Contudo, a acção directa apenas é utilizada pela Greenpeace em 

último recurso, quando o lobby e as negociações com os decisores políticos fracassam, ou quando os 

governos e as indústrias ignoram os apelos para que parem de destruir o ambiente público. Já no 

caso da Earth First! os seus métodos são as manifestações, protestos, guerrilla theater, 

desobediência civil e monkeywrenching (eco-sabotagem). Alguns activistas da Earth First! sentam-se 

à frente de bulldozers, sobem para plataformas acima das dezenas de metros de altura em árvores 

durante dias ou até semanas (tree-sit-in). Também invadem escritórios de legisladores, marcham em 

Wall Street, fazem piquete em vários locais, destroem maquinaria, bloqueiam estradas onde passam 

camiões com madeira não sustentável, entre muitas outras acções (Scarce 2006; Merchant 1992). A 

metodologia de acção da ALF é a acção directa através de campanhas não-violentas. O tipo de 

acção mais utilizada pela ALF é a libertação de animais dos locais de pesquisa. Também actua 

contra explorações agrícolas e realiza sabotagens em caçadas. Visam causar prejuízos aos 

exploradores dos animais, normalmente através de destruição de propriedade. A PETA também 

intervém nas explorações agrícolas, laboratórios, indústria de vestuário e de entretenimento. A PETA 

analisa e publicita a informação dada por activistas que se infiltram em laboratórios onde é realizada 

vivissecção obtendo informações suficientes para alegar abusos e para ganhar acções em tribunal 

(trabalho de “espionagem” ou sob disfarce). Também trabalha através da educação do público, o 

resgate de animais, legislação, eventos especiais e finalmente e não menos importante o 

envolvimento de celebridades e campanhas de protesto e boicotes. Analisando as organizações 

ecologistas radicais enumeradas concluímos que a maioria das acções que desenvolvem são 

práticas de acção directa. Podemos dizer, no caso da ALF, Earth First! e PETA que existem pelo uso 

da acção directa, é esse facto que as torna tão radicais em determinadas circunstâncias. 

Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus não têm dúvidas que não existe 

autonomia entre o sistema político e o sistema económico. Os inquiridos mostraram como na 

perspectiva não o Estado português não é transparente junto dos grandes grupos económico-

financeiros hipótese 6). 

Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus defendem que o Estado português 

não tem desenvolvido esforços suficientes para proteger o ambiente (hipótese 7). Esta ideia justifica-

se pela falta de empenho dos sistemas político e judicial na aplicação da legislação ambiental, no 

estabelecimento de sanções leves para quem não cumpre a lei e pela falta de fiscalização. Acreditam 

que a área do ambiente não é uma prioridade visto, tal como já confirmámos, existem outros 

interesses superiores determinados por agentes económicos com poder. 

 Concluímos que todas as hipóteses foram corroboradas até ao momento. Vejamos o que 

responderam os inquiridos da ANIMAL quando questionados se existe alguma 

personalidade/organização que inspire a ANIMAL. A maioria (63%) respondeu que não. Contudo, 

importa ter em conta a opinião dos membros e simpatizantes que responderam sim (37%). Referiram-

se a Peter Singer (grande inspirador das organizações ecologistas radicais, mentor da ecologia 

profunda), Luther King (símbolo do movimento dos direitos civis americanos que desenvolveu a 

prática da acção directa não-violenta na luta contra a segregação racial); o partido ecologista “Os 
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Verdes”; a ALF, Sea Shepherd, PETA e a Greenpeace (todas as organizações ecologistas radicais 

mais reconhecidas internacionalmente). Assim, mesmo sendo uma minoria, os 37% dos inquiridos da 

ANIMAL representam já um peso forte que, juntando aos dados analisados ao longo desta secção 

vêem confirmar a hipótese 8. No caso da Quercus, a percentagem daqueles que consideram que 

existe uma personalidade/organização que inspira a actuação da Quercus ainda é inferior (16,7%). 

Estes indicaram Viriato Soromenho-Marques (autor referenciado ao longo do trabalho como um dos 

principais intervencionistas na defesa da política ambiental portuguesa) e de La Fuente (famoso 

ambientalista espanhol, pioneiro na defesa da natureza em Espanha). 

 Perguntámos também aos inquiridos quais acções concretas praticadas pela sua associação 

que consideravam mais importantes. Os membros e simpatizantes da ANIMAL nomearam: 

manifestações, boicotes, debates e discussões públicas, campanhas anti-touradas e circos, 

divulgações, abaixo-assinados, petições (acção directa). De destacar o lobby político para tentar 

melhorar a legislação a nível da defesa dos animais não-humanos. Investigação, educação ambiental 

(acções de consciencialização e sensibilização dos direitos dos animais) e intervenção nos media. 

Um dos inquiridos referiu mesmo que uma das acções da ANIMAL é o resgate de animais em risco, 

um acto ilegal (hipótese 4) que implica a invasão de propriedade privada. Em relação às acções 

realizadas pela Quercus, os inquiridos responderam: investigação, comunicação/divulgação, a 

simples defesa do bem comum, participação em projectos de conservação, intervenção em áreas 

desflorestadas, participação em processos consultivos, denúncias públicas, sensibilização 

ambiental/educação ambiental (Workshops e Palestras por exemplo). As acções que estão mais 

relacionadas com a acção directa são as acções de rua (apenas quando são necessárias). Também 

referiram a actividade de lobby político. Mesmo sendo claro que a Quercus é uma organização menos 

radical que a ANIMAL, analisando todos os dados obtidos a Quercus aproxima-se também, nalguns 

casos, dos padrões/métodos de actuação das organizações ecologistas radicais (hipótese 8). 

 Ser contra a o sistema capitalista, ser ideologicamente de esquerda ou apartidário, ter uma 

perspectiva ecocêntrica, ser a favor das práticas de acção directa, defender ser até capaz de cometer 

actos ilegais para defender o ambiente e os direitos dos animais, mostrar-se contra experimentação 

animal, a utilização de animais em circos, mostra-se contra rodeios, touradas, lutas de cães, ser 

contra a produção animal, a indústria de pêlo, inspirar-se nos não-violentos e em ecologistas 

profundos significa ser ecologista radical. Neste caso posso afirmar, respondendo à questão que 

motivou estão dissertação, sim existe ecologismo radical em Portugal e que é a ANIMAL que mais se 

aproxima do conceito de ecologismo radical, embora são podendo afirmar com 100% de certeza que 

realizam acções radicais como as verdadeiras organizações radicais internacionais. Contudo já é 

uma vitória o conhecimento obtido destas organizações, saber como pensam, quais são as suas 

motivações, como possivelmente agiriam em determinadas situações. 
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Parte V – Considerações Finais 

 

 O estudo da ecologia e particularmente da ecologia política, pode levar-nos a conclusões 

importantes, se atendermos às práticas usuais nas sociedades industriais e pós-industriais. A 

ecologia obriga-nos a alterar o modo de gerir, de olhar, de compreender sistemas que se pensavam 

mais simples e que, afinal, são muito mais complexos (Moura et al 1999:43). 

Os recursos da Terra são limitados e o equilíbrio ecológico é difícil de manter. Se queremos 

subsistir e deixar subsistir a vida com toda a sua riqueza, temos que começar a respeitar, e a fazer 

com que aqueles que detêm o poder respeitem também certas normas vitais. Isto não implica 

nenhum ponto de vista conservador, já que não nega o desenvolvimento, apenas implica respeitar a 

Terra, a nossa casa global, evitando a destruição massiva dos recursos (Cruz 1985). 

Ao abrirmos os olhos perante esta problemática a mesma estava destinada a passar para o 

primeiro plano das preocupações humanas, a partir do momento que os limites do admissível 

começaram a ser ultrapassados pelas práticas consumistas e exploradoras convencionais do sistema 

económico e político dominante. 

A alternativa não pode ser procurada em simples paliativos ou em belos discursos 

catastrofistas, que a nada conduzem. Só uma actuação ordenada perante o conjunto de problemas e 

o sistema que lhes dá origem, aliada a uma procura de alternativas viáveis de modelo de produção, 

de sociedade e de vida, pode produzir resultados reais. Cruz (1985) defende que é necessário passar 

da luta pela defesa da natureza a uma luta revolucionária que tem de partir, da contestação do 

capitalismo e do socialismo desenvolvimentista e autoritário. 

É isto que procuram, hoje em dia, alguns dos sectores do Movimento Ecologista 

Internacional.  

Quando alguém decide associar-se a organizações deste género está a desenvolver uma 

identidade ecológica. Alarga-se o círculo de identificação, não só em termos da experiência directa 

com a natureza, mas também no contexto profissional e político (Thomashow 1998). Dizer que se é 

membro do Greenpeace, da ANIMAL, da Quercus ou outra associação ambiental, que se está 

marcado por Martin Luther King, Mahatma Gandhi, David Brower, Rachel Carson, Arne Naess, etc., 

permite criar laços, não num sentido individualista, mas de forma a poder situar-se num largo 

espectro e distinguir-se adequadamente. O ecologismo projecta as pessoas para a ribalta política e 

profissional, bem como as ajuda a compreender a relação com a natureza.  

Segundo Scarce (2006) os ecologistas radicais não falam a mesma linguagem que todos 

“nós”. Claramente, eles não vêem o mundo da mesma forma. Falam acerca de tribalismo, anarquia, 

ecologia, e outros temas “subversivos”. Enquanto que os cidadãos comuns se reúnem uma vez em 

cada vinte anos para falar acerca da destruição do Planeta, os ecologistas radicais fazem-no dia após 

dia. Estes, desafiam-nos a reorientar as nossas vidas e a nossa sociedade para uma relação 

equilibrada com todas as formas de vida (Scarce 2006).  

Os ecologistas radicais acreditam, que a cultura é o que permanece de uma civilização. 

Exemplos desse facto são os livros, a música, a arte e as ideias que sobrevivem ao teste do tempo. O 

objectivo dos eco-guerreiros é adicionar a natureza a essa lista (Scarce 2006).  
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Concluindo este parêntesis, é possível comprovar que os novos movimentos sociais, 

especialmente os movimentos verdes estão embebidos no espírito anarquista. Partilham com o 

anarquismo a visão descentralizada, o igualitarismo, o governo próprio baseado nas necessidades 

locais e suportado por unidades autónomas não-hierárquicas. 

Mostra-se a ideia de que é necessário, o surgimento de um ecologismo moderno, baseado 

nos ideais anarquistas e no método da acção directa. A sua forma de ver o mundo não é do agrado 

do comum cidadão e as suas acções por vezes saem fora da sua mensagem. Permitir a estes 

activistas expressarem-se livremente talvez ajude a que os seus fins se tornem mais claros e as 

razões de escolha dos seus meios sejam facilmente compreendidas. Só então poderemos julgá-los e 

a nós próprios justamente. 

 Como refere Jacinto (2004:154-5) o acto humano é a vitória possível do homem sobre o 

tempo, (...) a continuidade da comunidade política e o começo de novas acções. (...) a acção política 

permite uma centelha de imortalidade a todos os homens. Seja o grande líder, o estadista imortal, o 

revolucionário radical, (...). 

 É bastante reconfortante, depois de todos os esforços desenvolvidos, constatar que as 

hipóteses, que no início não passavam de hipóteses estavam correctas, foram corroboradas 

tornando-se verdades.   

 As principais conclusões que podemos concluir da comprovação das hipóteses de pesquisa 

são apresentadas de seguida. Os membros e simpatizantes da ANIMAL e da Quercus sentem-se 

hostis ao sistema de acumulação de capital (sistema capitalista) que tem demonstrado não ser 

benéfico nem para o meio ambiente nem para a defesa dos direitos dos animais. Os membros e 

simpatizantes da ANIMAL e da Quercus têm uma identificação político-partidária tendencialmente de 

esquerda ou, nalguns casos são apartidários. Possuem uma perspectiva ecocêntrica que luta contra 

o domínio da espécie humana sobre as outras. Demonstram elevados níveis de propensão para 

desencadear práticas de acção directa não-violenta nalguns casos. Em determinadas circunstâncias 

mostram ser capaz de cometer actos ilegais para defender o ambiente e os direitos dos animais. 

Lutam contra a experimentação animal, a utilização de animais em circos, os rodeios, touradas, lutas 

de cães. Estão contra a produção animal, a indústria de pêlo. Inspiram-se em personalidades não-

violentas como Gandhi e Luther King e em ecologistas profundos como Peter Singer. Estamos 

perante um perfil comum ao dos ecologistas radicais que estudámos. 

 O objectivo a que nos propusemos com a realização deste trabalho foi atingido. Conseguimos 

provar que existe ecologismo radical em Portugal e que, tendo em conta as organizações em estudo 

(ANIMAL e Quercus), a actuação da ANIMAL é uma das suas melhores expressões. Contudo, não é 

um ecologismo radical com o mesmo grau como encontramos nos países como os Estados Unidos. 

Devemos analisar esta radicalidade à luz do caso português. Portugal tem a mesma conjuntura 

histórica que têm os países onde o ecologismo radical está fortemente impregnado, não tem a 

tradição de revolução. Desta forma, à priori os activistas das organizações que estudámos nunca 

poderiam ser tão radicais como os ecologistas da ALF, ELF, Earth First! ou da PETA. Os membros e 

simpatizantes da ANIMAL e da Quercus são radicais à medida da sua experiência como organização.  
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 Com este estudo foram lançadas algumas sementes que o tempo se encarregará de dizer se 

atingiram ou não a maturidade. O caminho do ecologismo radical em Portugal foi aberto. Trata-se de 

um tema novo em estudo, um caminho novo para nós onde ultrapassámos todos os obstáculos que 

poderiam surgir quando se traça um caminho pela primeira vez. Espero com este estudo que outros 

horizontes surjam no espectro do estudo das organizações ambientais. 

 O movimento ecologista radical dá passos em Portugal todos os dias. Tamera é um exemplo 

deste facto. Sediada no Baixo Alentejo (Odemira), a comunidade Tamera denominada Aldeia 

Ecológica da Paz, tem desenvolvido esforços para melhorar a paisagem segundo um estilo bio-

regionalista. Falam da permacultura holzeriana (avançada por Sepp Holzer) que pressupõe um 

arranjo paisagístico num sentido mais amplo. O objectivo da permacultura é possibilitar a 

reciprocidade e a simbiose, deixar a natureza trabalhar e recuperar os ciclos naturais. Será que esta 

comunidade conseguirá corrigir os erros de ordenamento do passado? Será que conseguirá inverter 

a desertificação que se já se tornou uma fatalidade no Alentejo?  

 De acordo com os ecologistas de Tamera, a sua comunidade é um modelo que visa curar a 

paisagem e gerar auto-suficiência alimentar no sul da Europa. Será esta uma visão idealista? São 

questões que, de facto, me suscitam muita curiosidade e mostram-se potenciais para futuros estudos. 

Tornar a visão de Tamera exequível seria uma forma de sobreviver às crises ecológicas e sociais que 

nós próprios provocámos.   
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