
Este guia tem apenas finalidades informativas identificando diferentes formas de ativismo climático, não constituindo 
a sua descrição uma concordância da parte da ZERO. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contacto connosco.
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DESOBEDIÊNCIA
CIVIL… SIM OU NÃO?

O que é Desobediência Civil?
A desobediência civil é um ato de resistência quando o 
governo se mostra ineficiente perante determinado 
assunto. É uma demonstração de descontentamento 
perante uma lei ou um conjunto de leis, ou do próprio 
sistema como um todo. O objetivo será trazer a debate 
uma mudança nos mesmos. Existem variados tipos de 
ação que podem ser conduzidas neste âmbito: um ato 
performativo, um bloqueio de uma estrada, entre 
muitas outras coisas. No fundo trata-se de ações não 
permitidas em espaços públicos ou, eventualmente, 
privados.

Se realmente estiveres a pensar proceder a tal ação, 
deves ter em conta e estar muito bem informad@ das 
possíveis consequências. Não deverá ser efetuada 
nenhuma ação de desobediência civil sem ter uma 
formação e uma simulação da ação para que estejas 
totalmente preparad@ para toda e qualquer situação. 
Terás também de tirar tempo para refletir sobre todas 
estas questões que aqui serão abordadas.

Após as conversas com @s ativistas e algumas pesquisas 
efetuadas, apresentamos de seguida os dois lados desta 
complexa questão, que tentamos abordar do modo mais 
neutro possível após a análise concluída.

A própria lei permite a persistência deste nocente 
sistema em que nos inserimos criando as condições 
ameaçadoras em que nos encontramos atualmente. 
Por isso, em determinadas circunstâncias devemos 
pensar se é correto obedecer sem sentido crítico às 
regras de um sistema que está a causar graves 
problemas ambientais e situações de injustiça social.

Lei ≠ moralidade. Nem sempre obedecer à lei equivale a 
fazer o bem ou o certo. As leis são feitas por pessoas que, 
frequentemente, têm interesses associados. Portanto, 
se o valor máximo for a ética, esta pode eventualmente 
justificar este tipo de ações.

Há largas décadas que existe uma tentativa de alarme e 
consciencialização para estas temáticas e, até ao dia de 
hoje, pouco tem sido feito para proceder à mudança 
estrutural e sistémica realmente necessária para dar 
volta à crise climática. Existe então a teoria do escalamen-
to de conflito pela qual muitos ativistas se regem: quando 
as ações não têm o efeito desejado, escala-se o nível da 
mesma. Exemplificando: fazer ações individuais → ações 
no condomínio/ prédio → ações na freguesia/ município → 
manifestações públicas → desobediência civil. 

A disrupção causada pela desobediência civil é algo visto 
como necessário por muit@s no momento histórico em 
que nos encontramos. Temos pouco tempo para agir e 
colocar em prática as alterações necessárias para evitar 
consequências mais extremas e o sofrimento de muitas 
pessoas, principalmente em situações de maior vulnera-
bilidade, assim como das várias espécies que coabitam 
no nosso planeta, que é a nossa casa. Estes tipos de 
ações causam incómodo e chamam mais à atenção 
para o enorme problema que ultrapassamos, tendo uma 
mensagem política muito poderosa.

Olhemos para a história. Foi através da desobediência 
civil pacífica, não violenta, que grandes personagens, 
tais como Gandhi e Rosa Parks, conseguiram grandes 
transformações positivas na sociedade. Também eles, 
entre outros, desafiaram as leis da sua época, consi-
deradas injustas e que colocavam em causa o bem-estar 
e a vida de comunidades inteiras. Estes são exemplos 
em que questionar o sistema fez todo o sentido e teve 
efetivamente resultados positivos num curto/ médio 
prazo.

“Um direito e um dever do 

cidadão é também questioná-los. 

Criticar, questionar, desobedecer, 

se necessário” 

T, 29 anos

“Aquilo que outrora podia ser 

negociado e conversado, chega a 

um momento em que se acabou 

a negociação” 

J, 38 anos

SIM
PONTOS FAVORÁVEIS



É mesmo fundamental colocares todos os fatores na balança e pensar muito bem na mensagem que 
queres passar e, mais que isso, como ela será recebida por outros. Conversa com amig@s, colegas e 
também, preferencialmente, com alguém que tenha conhecimentos de Direito. Será sempre uma mais 
valia teres um@ advogad@ do teu/ vosso lado no caso de algo correr mal, que é sempre uma possibili-
dade. É necessário ter muita precaução, planear muito bem toda a ação e ter consciência das possíveis 
consequências. Mantém-te protegid@. 

Deixamos aqui dois links de ações de desobediência civil efetuadas pela Climáximo que te podem 
ajudar a perceber melhor os procedimentos. Podes sempre contactá-los para obteres mais informação.
https://www.climaximo.pt/2020/08/14/anti-corpos/
https://www.climaximo.pt/2019/08/01/wrap-up-camp-in-gas/ 

Um outro link com informação para te guiares no caso de procederes a uma ação de bloqueio: 
https://www.themovementhub.org/pt/resources/blockades/ 

32 33

Não se devem passar determinados limites, nomeada-
mente ações violentas. Irá, certamente, ter consequên-
cias em terceiros que, possivelmente, nada têm a ver 
com aquilo que está errado. Deste modo não terão, 
muito provavelmente, o efeito pretendido, mas antes o 
efeito oposto. Toda a ação, e até mesmo a própria causa, 
ficará negativamente conotada. Associar-se-á o rótulo 
de “extremistas” e “fanáticos” que dificilmente 
despegará, e torna muito mais complicada a missão de 
transmitir a mensagem. Será muito mais benéfico 
proceder a ações visíveis, mas simbólicas.

Ainda ligado ao ponto anterior, dado que existem vários 
tipos de violência, deve ser tida muita atenção aos 
possíveis prejuízos materiais causados ao longo da ação. 
Pensa quem realmente queres atingir e de que forma.

Colocar em causa as leis vigentes inicia um precedente 
potencialmente perigoso. Devemos sempre desobede-
cer à(s) lei(s) quando esta(s) não nos agrada(m)? Será 
que uma minoria ou uma parte da população deve 

subjugar aquilo que entende ser correto em toda a 
restante comunidade? O conceito de “certo” e “errado” 
é sempre subjetivo, e este mesmo argumento pode ser 
utilizado para causas injustas ou desmerecidas, conso-
ante a perspetiva de cada um.

Diretamente associado ao ponto anterior: existem 
pessoas que atuam realmente de um modo pacífico, 
mas, a partir do momento em que é aceitável questio- 
nar qualquer lei, pode dar azo a interpretações dúbias 
não só de quando, mas de como o fazer. Corre-se assim 
o risco de as pessoas se tornarem mais extremadas, 
tomando ações mais severas.

Como apontou Isaac Newton, para toda a ação existe 
uma reação igual ou oposta. Ao te envolveres neste tipo 
de ação, tens de ter consciência de que estás a fazer 
algo ilegal. Existem repercussões nestas situações e, no 
caso mais extremo, podes acabar na prisão ou pode 
também acontecer a polícia utilizar força.

NÃO
PONTOS DESVANTAJOSOS




