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A ideia de ambiente como um campo autónomo é profundamente ocidental e moderna. Nesse sentido, faz 
pouco sentido falar de ambientalismo e do campo “verde”  como um movimento global, embora as 

consequências da crise ambiental global hoje se sintam por todo o lado.

A consciência ambiental como movimento político temático surgiu de forma organizada com expressão no 
pós-2a Guerra Mundial, com forte reacção à poluição industrial, à indústria nuclear e a uma ciência e 

tecnologias totalmente sujeitas aos imperativos da acumulação de capital. A sua conturbada história levou 
à formação de movimentos, partidos e até organizações terroristas. As correntes que acabaram 

historicamente por dominar o movimento varreram maioritariamente as perspectivas antissistémicas 
iniciais, tornando-se instituições cujo foco é a reforma e a regulação do capitalismo. A crise climática, no 
entanto, levou à ascensão do movimento pela justiça climática, criado por organizações do Sul Global 
contra o discurso tecnocrata e a abordagem apolítica da crise climática das ONGs ambientalistas e da 

visão sectorial do ambiente. Nesta sessão vamos avaliar as raízes comuns, história e cisões reparáveis e 
irreparáveis entre o ambientalismo e o movimento pela justiça climática, assim como potenciais tendências 

futuras.



  

Séc. XV Paris, Inglaterra obrigam

talhantes a desfazer-se de restos de

animais fora das cidades

1690 Morre o último dodo



  

1730 Centenas de Bishnois na Índia são mortos ao protegerem
árvores do abate pelo Marajá Singh de Marwar

1798 Malthus publica Ensaio sobre o Princípio da População



  

1848 Thoreau publica “Desobediência Civil”

1854 Thoreau publica Walden, a vida nos

bosques

1862 John Ruskin publica Unto His Last,

sobre os efeitos da expansão industrial

no mundo natural



  

1866 Haeckel inventa o termo ecologia (discurso da casa)

1872 Criado o primeiro parque natural (Yellowstone National
Park)



  

1889 Exército americano leva o grande bisonte americano quase à
extinção no combate contra as tribos americanas

1892 John Muir cria o Sierra Club



  

1896 Arrhenius apresenta o artigo “Sobre a Influência do ácido
carbónico no ar sobre a temperatura no solo)

1905 “Smog” em Londres

1916 Criado o Serviço Nacional de Parques nos EUA
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1930-40 Dust Bowl, extensas áreas da pradaria americana são
destruídas pela utilização de práticas agrícolas intensivas, com
perda massiva de solos

1948 – IUCN fundada na Suíça



  

1954 Criada primeira central nuclear para produção de
electricidade em Obninsk, União Soviética

1957 Acidente nuclear em Windscale, Inglaterra



  

1958 Mauna Loa começa a registar dióxido de carbono
atmosférico

1961 Fundação da WWF

1961-1971 Agente Laranja, uma dioxina poderosa, é aplicada
na guerra do Vietnam para desfolhar a floresta que protegia os
vietcong



  

1962 Rachel Carson publica Silent Spring e Murray Bookchin publica Our Synthetic
Environment

1964 Revolução Verde

1967 Criado o Environment Defense Fund



  

1968 Primeira foto da Terra (Apollo 8)

1969 Friends of the Earth fundada; derrame petrolífero de Santa Bárbara, na Califórnia

1970 Dia da Terra nos Estados Unidos junta 20 milhões de pessoas em protesto; criação da
Environmental Protection Agency



  

1971 Greenpeace fundada – ex-activistas contra guerra do Vietname invadem zona de testes
nucleares nas ilhas Aleutas

1972 Clube de Roma publica “Limites para o crescimento”, primeiros partidos verdes fundados
na Austrália e Nova Zelândia; na Suíça é fundado o Movimento Popular pelo Ambiente

1973 Crise do petróleo; IUCN cria convenção para o comércio de espécies protegidas (CITES)



  

1974 “Tree Huggers” movimento Chipko, de mulheres na Índia, abraça árvores
para impedir o seu abate para fazer bastões de cricket

1975 Activistas em Wyhl, Alemanha Ocidental, ocupam o local onde ia ser
instalada uma central nuclear até ser cancelada; Greenpeace ataca baleeiros

1977 Paul Watson é expulso da Greenpeace por pôr em causa não-violência.
Fundada Sea Shepherd Conservation Society; Derrame petrolífero EKOFISK



  

1978 Love Canal, Sea Shepherd afunda navio baleeiro pirata Sierra

1979 Acidente nuclear Three Mile Island

1980 Verdes alemães fundados. Sea Shepherd afunda baleeiro Ibsa1 e Ibsa2
em Vigo. Earth First! fundada



  

1983. Paul Watson é condenado a 21 meses de prisão. Verdes alemães
elegem 27 deputados para o Bundestag

1984 Desastre Bhopal na Índia (fábrica de pesticidas da UCIL contamina
500 mil pessoas e mata 2500); fome na Etiópia

1985 Descoberto o Buraco do Ozono; Rainbow Warrior é afundado



  

1986 Acidente nuclear em Chernobyl

1987 Relatório Brundtland, criação do “Desenvolvimento Sustentável”, fundada
Conservation Internacional



  

1988 Criação do IPCC; James Hansen diz no Congresso Americano que “The
greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now”; Chico
Mendes é assassinado na Amazónia

1989 Derrame petrolífero Exxon Valdez no Alasca, Protocolo de Montreal

1990 Criada Agência Europeia do Ambiente



  

1991 Tratado Protecção Ambiental da Antártida

1992 Cimeira do Rio, criação da UNFCCC, George Bush declara que ““The
American way of life is not up for negotiation” criação da “Pegada Ambiental”,
Convenção para a Diversidade Biológica; criada Earth Liberation Front

1993 300 mil Ogoni protestam contra a actividade da Shell no delta do Niger –
milhares são mortos. Jornalista Ken Saro-Wiwa é detido.

1994 Convenção Combate à Desertificação



  

1995 Ken Saro-Wiwa é executado pelo governo nigeriano com o apoio da Shell.
Activistas da Greenpeace ocupam a plataforma petrolífera da Shell Brent Spar
no Mar do Norte; Verdes estão num governo de coligação na Finlândia

1997 Protocolo de Kyoto (em 2001 EUA rejeitam)

1998-2005 Verdes alemães no governo com o SPD



  

1999 Battle in Seattle – activistas anti-globalização e
coligações conseguem impedir a realização da assembleia
da Organização Mundial de Comércio

2001 Um milhão de pessoas são deslocadas para a
construção da barragem China Three Gorges

2002 Princípios de Bali sobre Justiça Climática



  

2003 Onda de calor na Europa mata 70 mil pessoas

2004 FBI começa operação Backfire contra “Eco-radicais”; Wangari Maathai ganha o
prémio Nobel; Aliança Nórdica Esquerda Verde

2005 Furacão Katrina destrói Nova Orleães



  

2006 “Uma verdade inconveniente” e Relatório Stern (“Alterações climáticas são
a maior falha de mercado que o mundo já viu”)

2007 4º Relatório do IPCC; Climate Justice Now! Criada em Bali; Verdes na
Irlanda fazem coligação com Fianna Fail e colapsam

2007 Criada 350.org, só sobre alterações climáticas



  

2009 Criada Climate Justice Action em Copenhaga

2010 – BP Deepwater Horizon; Conferência Mundial dos Povos Sobre
Alterações Climáticas e os Direitos da Mãe Terra na Bolívia

2011 – Acidente nuclear em Fukushima; Protestos contra construção do
Keystone XL



  

2014 – 5º Relatório do IPCC

2014 Naomi Klein publica “This Changes Everything”

2015 – Assinatura do Acordo de Paris; Papa publica Laudato 'si,
descoberto o “Great Pacific Patch



  

2016 – Berta Cáceres assassinada a mando de CEO de
hidroeléctrica

2016-2017 – Standing Rock #NODAPL



  

2018 – Extinction Rebellion. Greta Thunberg fala na COP.

2019 – WWF contrata soldados que torturam e matam populações
locais e caçadores furtivos

2019 – Greve Climática



  

2020 – Covid19

2020 – COP 26 Adiada. Acordo de Glasgow assinado.

2021 – Temperaturas no Canadá chegam aos 49.7ºC, cheias na
Alemanha matam centenas. Amazónia emite mais CO2 do que
absorve
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