
NATUREZA ANIMAL HUMANA: 

 Um humano com a sua natureza animal não é dono de nenhum ser vivo, nem pertence a outro 

animal humano. 
Na evolução final de animal para animal humano os nossos antepassados comiam frutas, folhas 

raízes, insectos e pequenos vertebrados. Depois virou caçador colector, o que fez da carne o centro 

das atenções. Passavam dias atrás da caça. 

 Mas mesmo caçando, nunca ameaçavam de extinção, não comiam demais nem exploravam os 

animais, viviam como outro qualquer animal. 

Quando se quebrou esta cooperação, a ligação com todos os restantes elementos da vida na terra e 

com a falta de empatia, começou a exploração dos meios naturais por parte de grande parte da 

humanidade, com a agricultura e o sedentarismo subjacente. 

Agostinho da Silva escreveu:  

Usando o exemplo da Idade de ouro (que considerava uma época de “completa comunhão” entre o 

homem e a natureza): 

“…a queda desse paraíso terá sido consideravelmente pela “ fome”. Rareando os frutos, o homem 

passou de colector para a guerra com a natureza, patente na caça, na pesca, na agricultura e na 

pecuária. Desta relação alterada com o mundo decorriam alterações na relação no modo como o 

homem se relaciona socialmente. Os primitivos grupos humanos sedentários organizavam-se em 

sociedades, marcadas pelo sentido de posse, pela escravização dos animais não humanos e 

humanos, em particular a submissão de mulheres e crianças, esta ultima mais tarde por via da 

“pedagogia”.Surgem as religiões organizadas e tudo o que se vem a considerar “ natureza 

humana”, esquecendo-se ser isso a transformação resultante da “pressão” e “deformação” a que, 

para defender a sua vida o homem foi sujeito.” 

LIVRO: (Estudos sobre cultura clássica) 

 

Esse foi o primeiro passo para o afastamento, do ser humano com mentalidade egocêntrica, da mãe 

natureza, os verdadeiros selvagens que se consideravam donos e com direitos do que já existia antes 

deles e que não existe por ele (ou unicamente para ele). Esse estilo de vida levou ao aumento do 

consumo de carne, passou da posse de um parcela de terreno, ao direito de decidir que planta vivia 

ou morria, á captura de animais não humanos para engorda e matar para alimentos e matar para 

proteger os seus legumes e os seus animais domesticados. 

 Mais tarde graças a essa dieta começaram a aparecer os efeitos colaterais desse estilo de vida, 

obesidade, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, doenças inexistentes até ai no homem pré-

histórico ou noutro mamífero não domesticado, o efeito duma hierarquia imposta e não natural. A 

posse tem consequências, sejam de reacção imediata do animal ao ser domesticado, ou das 

consequências futuras ditadas pelas leis naturais, nenhum ser vivo foi criado para ser aprisionado 

e/ou produzido. 

 O homem não tem o direito de intervir no ciclo de luta pela sobrevivência no meio vegetal, as 

plantas tem as suas leis e as suas armas, elas tem o seu equilíbrio de vida e morte, têm o seu “papel” 

e importância no desenvolvimento de habitats. Mãos humanas vindas de uma mentalidade 

egoçentrica desequilibram e transformam, com consequências muitas vezes irreversíveis por anos 

décadas, séculos ou milénios e que levam à extinção de plantas e animais. 

Há quem defenda que na altura em que o homem escolheu animais para domesticar, não se 

desenvolveu só o especismo, mas também o machismo, racismo e mais tarde o nacionalismo. 

A força bruta física começou a substituir a observação, cooperação e a empatia foi substituída 

gradualmente por valores de superioridade. 

 No inicio a mulher era quem tinha os filhos e os mantinha perto delas, e os protegia de agressões 

dos machos adultos (como hoje ainda acontece com os gorilas). Tendo uma dieta maioritariamente 

vegetariana, tanto as fêmeas como as suas crias podiam colher alimento sem necessidade da ajuda 

do macho, o papel do macho no clã era mínimo, a mulher era o centro da família, o trabalho do 

homem era quase só defender o clã de possíveis ataques de outros clãs e procriar. Não havia donos 

nem submissos, as crias eram das mães até conseguirem procurar comida sozinhas, isso não é 



pertencer, é cooperar, as mães ensinavam, protegiam, as crias aprendiam, prosseguiam e as que 

conseguiam mais tarde eram mães e pais seguindo a linha de sucessão e a continuidade da raça ou 

mesmo da espécie. Mas quando o homem começou a caçar animais de grande porte, que davam 

comida, armas e roupa, o estilo de vida dos clãs começaram a mudar, os filhos machos começaram 

a ir com os mais velhos aprender a caçar, a manejar as armas, as mulheres ficavam a preparar as 

peles e a ensinar as fêmeas mais jovens, os machos começaram a ficar mais fortes devido às 

corridas atrás da caça, da força necessária para agredir, matar e transportar os animais, acabou-se a 

vida de colectores. E começou o caminho do poder com todas as suas consequências. 

 

Dr. Paul Carton escreveu: 

 È a alimentação que ocasiona a despesa vital mais importante (…) é por isso que tudo o que é em 

demasia (abuso de condimentos, especiarias, sal, café, e de alimentos) tudo o que é super 

abundante (excesso de alimentação), tudo o que é muito concentrado (álcool, açucarados, 

extractos ou produtos condensados), tudo o que está morto (alimentação inteiramente cozida, 

alimentos esterilizados quimicamente) é nefasto para o organismo (…).  

LIVRO: (As leis da vida sã; 1928) 

 

A carne para alimentar e vestir o clã deu importância ao macho, que ele transformou em poder, 

subjugando o mundo vegetal  o mundo animal as fêmeas da sua espécie, os primeiros especistas 

“evoluíram” para machistas, a partir dai até hoje já se sabe a história. 

 Depois começou a luta pelo poder entre machos. O que trazia mais caça, queria o direito a ter mais 

poder, era sinal que era o mais forte, mais evoluído, de quem o clã mais necessitava, a cooperação 

transformou-se corporação hierárquica, essa hierarquia dava direito a um de ser “chefe” dos outros 

todos, e esse dava direito a outros de serem também “chefes” de alguns, os mais “fracos” eram 

pertencentes de todos e sem direito de serem “donos” de si próprios. 

A vida de caçador obrigava o homem a andar atrás dos animais que migravam à procura de pasto, 

nessa migração havia muito gasto de energia, ameaças ao poder, era mais difícil controlar o clã. 

 Então veio o sedentarismo e começou a agricultura e a produção de animais para alimento, o que 

levou a mais controle, exploração, posse, destruição de habitats e mais guerras. Dai surgiram as 

primeiras fronteiras, os primeiros nacionalistas, a distinção de raças e espécies, os primeiros 

fazendeiros. Daí surgiram os primeiros empreendimentos, depois a necessidade de expansão, 

conquista e aniquilação de quem recusa-se submeter-se às leis do clã (as raízes das leis de estado). 

 

Dr. Paul Carton escreveu: 

 Possuímos nós mesmos o essencial das nossas forças de vida, de acção e de preservação e assim 

devemos aprender a contentar-nos só connosco e a tirar da nossa inteligência e experiencia (…) 

habituaram-se os indivíduos a contar demasiado com o pais, a sua fortuna, influencia, a esperar, a 

reclamar e a exigir do vizinho, colectividade ou governo (…) fez-se demais a apologia do menor 

esforço (...) Foi assim que se quebraram as iniciativas, as coragens abrandaram, os rendimentos 

intelectuais e materiais baixaram e a vida humana tornou-se egoísta, invejosa e amarga.  

LIVRO:(As leis da vida sã) 

 Isto aconteceu devido à quebra da lei natural que: 

 NA NATUREZA ANIMAL não há donos, nem posses. 
 

 

 

NATUREZA ANIMAL: 

Partilhar e respeitar o meio ambiente em conjunto e para todos os seres vivos. 
Os animais não humanos vivem nos mesmos espaços, bebem da mesma água, respiram o mesmo ar. 

Várias espécies coabitam no mesmo habitat, uns carnívoros, uns omnívoros, uns no topo da cadeia 

alimentar, uns no fim. Estes animais considerados selvagens nunca interferem na vida uns dos 

outros a não ser na altura da sua necessidade natural de se alimentar ou de se proteger. Perseguem, 



cercam e matam o mais rápido que conseguem, o seu prazer não é matar, é comer, ver a sua família 

com força e em segurança para seguir a vida. 

As prezas vivem livres, são respeitadas. Quando perseguidas sentem medo, fogem nos últimos 

minutos ou segundos da sua vida, mas essa é a vida de toda a natureza animal, esteja no topo ou 

não. Todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e o mesmo respeito da mãe Terra e o 

pai “Céu”. Todo o animal natural mata para comer, mas nenhum animal natural desrespeita outro 

animal apoderando-se do seu ser e retirando-lhe a sua natureza, liberdade e igualdade como ser 

vivo. 

O homem com a inteligência superior que herdou de milénios de evolução dos seus antepassados 

(natureza animal não humana), uma superioridade que deve ao conjunto de aptidões de vários 

animais não humanos e mais directamente dos nossos antepassados, os macacos. 

 Em vez de usar essa ferramenta para ajudar, usou para se impor, sem o ser necessário. 

 

Marechal Duque de Saldanha escreveu (1874): 

“O conhecimento que as ciências naturais que nos dão da criação, conservação e governo do 

universo, está em harmonia com as nossas crenças em um criador e preservador do mesmo 

universo (…) O nosso conhecimento da natureza é o conhecimento de leis; de leis de operação, e de 

conexão; as leis de sucessão e coexistência entre os vários elementos, e aparências que nos 

rodeiam. 

As primeiras leis que chamam a atenção do homem, são as leis morais; regras estabelecidas para 

regulamento das suas acções; para a acção conscienciosa de um individuo, e as quais ele pode 

obedecer ou transgredir, sendo a transgressão combinada, não com a impossibilidade, porem com 

uma penalidade. Mas as leis da natureza são diferentes destas; e isto sem a sua consciência ou seu 

querer. São regras que determinam o modo, como as coisas hão de obrar; e são invariavelmente 

obedecidas; a sua transgressão não é punida, mas excluída. A linguagem de uma lei moral é, não 

matarás; a linguagem da lei da natureza é, a pedra cairá sobre a terra.    

LIVRO:(A voz da Natureza). 

 

O que nos separa dos animais não humanos é a possibilidade de aprendizagem sem limites e a 

adaptação ao meio ambiente, o homem pegou nessas vantagens e em vez de usa-las com respeito 

pelos outros animais, já que se adaptava melhor, não, usou para dificultar a vida De todo o que está 

enserido no “seu” meio. 

O homem aprendendo a observar e a perceber os movimentos dos outros animais, antecipando-os, 

tinha mais possibilidades de apanhar a preza do que um animal não humano que age por instinto, 

mas em vez de partilhar os seus conhecimentos em prol de todo o habitat e seus habitantes, 

começou a matar o que não precisava por ser mais fácil, começou a capturar e a manter em 

cativeiro, privando animais de viverem naturalmente. 

Com o fogo, só para não continuar a ser um membro do conjunto de animais inferiores, destruía 

habitas para afugentar concorrência e caçar, só para não ter o trabalho de um leão ou tigre. Muito 

poucos animais humanos até hoje usaram a sua capacidade e mentalidade natural para ajudar, 

respeitar e partilhar os conhecimentos oferecidos pela natureza. Aliás quanto mais inteligentes 

dizem sermos, mais humanos com mentalidade egocêntrica são “produzidos”, que nos afasta a 

todos, da mentalidade natural. Mentalidades egocêntricas Iniciáram a produção de animais para 

comida, roupa, caçam, investigação, para diversão, e companhia. 

 

Dr. Bentes Castel-Branco (pioneiro do naturismo em Portugal) -1938: 

“ O homem arrastado pelas exigências do progresso e da civilização, afastou-se, lamentavelmente, 

do caminho natural da vida e criou hábitos e vícios que, contrariando a natureza, o expuseram às 

consequências desse erro_ as doenças. Os animais dão-nos o exemplo: se nascem, crescem e 

desenvolvem as suas forças em liberdade e vivem em contacto permanente com a natureza; 

raramente são atacados por doenças; morrendo de velhos ou em lutas; mas se os forçam á 

condição de prisioneiros, os privam de ar e do sol, lhes dão alimentação imprópria, e em suma lhes 



impõem uma existência oposta aquela a que eram destinados, são vitimas de males incuráveis, 

muitos dos quais representam até perigo real para o homem. O homem, atingido pelos efeitos 

inevitáveis da sua incúria, apenas sente a saúde a fugir, logo recorre á droga para tentar curar-se.” 

LIVRO: (A Natureza ao Serviço da Saúde) 

 

Quanto mais se avança mais se desrespeita, menos se partilha e mais distancia se põe entre a nossa 

natureza animal, e a própria natureza. Este comportamento leva à falta de: 

Partilha e respeito pelo meio ambiente em conjunto e para todos os seres vivos. 
 

NATUREZA ANIMAL HUMANA: 

Cria auto-sustentabilidade e igualdade de direitos em conjunto, sobre o que existe naturalmente. 
Auto-sustentabilidade foi e sempre há-de ser o único caminho para a sobrevivência do homem e do 

meio que o rodeia, para isso tem de se dar igualdade de direitos as todos os seres vivos. O homem 

quando começou a caçar, animais de grande porte, só caçava o que lhe era necessário, pois tinha de 

acompanhar o movimento da presa, transportá-la, etc. Enquanto assim foi, os direitos dos dois era 

equilibrado e auto sustentável. Mas quando o homem começou a domesticar os animais que comia, 

alterou todo isso. E hoje os animais não humanos não tem o mesmo direito que animais humanos. 

Porquê? 

 Porque a espécie humana se auto-proclamou raça superior com direitos sobre tudo o que existe 

(alguns até se acham com o direito de se escolher como representantes de DEUS). Quebrou o laço 

natural entre predadores, presas e meio ambiente, formou uma pirâmide hierática artificial. Essa 

pirâmide mete o homem no topo, a seguir os animais domesticados, animais selvagens privados dos 

seus direitos de liberdade e o mundo vegetal, só para servir o homem. Depois são os animais para 

alimentação, tratados como um monte de carne, seguidos pelos animais de trabalho, mais abaixo os 

outros animais que viviam na vegetação onde se começou a cultivar, para alimentar os animais que 

iam alimentar toda a pirâmide acima deles, todo isto feito de uma maneira não sustentável, como se 

prova hoje. 

Hoje a criação de gado e a agricultura  continuam a existir  por poder. Ganhando dinheiro, 

ganhando poder e alimentando a ganância, só por isso é que se continua a produzir e a domesticar 

animais. 

 

Alvin Toffler disse (1970): 

Hoje o homem, entre outras coisas, está a aprender a explorar os animais como nunca antes. 

Treinam-se pombos para identificar e eliminar comprimidos defeituosos nas linhas de fabricação 

das farmacêuticas. Na Ucrânia usam um peixe para limpar os filtros das bombas de água. 

Golfinhos foram treinados pelos militares para avisar mergulhadores em trabalho no mar, 

espionagem e como “torpedos”, suicidando-se em nome do homem. (…) Um grande nr. De 

escritores defende que o homem irá produzir vários animais para vários fins (…) com o avanço da 

genética grandes mudanças artificiais iram ser usadas (…) Estamos também a desenvolver a 

capacidade de controlar um animal por controlo remoto. Dr. José M.R. Delgado está a desenvolver 

uma experiencia terrível onde implanta eléctrodos na cabeça de um touro, com uma capa vermelha 

provoca-o para que ataque, depois com um sinal emitido dá “ordem” ao touro e faz uma pega ou 

espeta-o com uma beleza e com um bailado, que pode ser repetido por qualquer pessoa (…) 

 

LIVRO:( Future shock: look to the future-if you can face it!) 

 

 Houve uma altura da história que os animais de trabalho foram substituídos por outros animais 

mais fáceis de sustentar e mais descartáveis, pois eram muitos mais, as chamadas raças inferiores, 

habitantes das colónias, escravos. O que deixou os seus países de origem sem sustento até aos dias 

de hoje. Foi quando essa força de trabalho se “libertou” que os abusos contra os animais voltaram a 

ter grande importância e triplicaram, pois a frustração por ter perdido a força laboral escrava que os 

sustentava, foi descarregada e descartada para cima daqueles que menos se podem defender, os 



animais não humanos. 

O agro-negócio e a super-industrialização vieram acentuar esse comportamento violento, que está 

nos genes do ser humano e que é absorvido pelas mentalidades egocentricas.  

A igualdade para o auto sustento continuou, e continua, a ser violada por poucos, contra muitos 

humanos de mentalidade natural e contra a natureza. 

Temos uma agricultura insustentável, que destrói mais alimento do que cria, temos uma maneira de 

lidar com os animais que já levou demais á extinção, e isto leva a um efeito de dominó. Mas o 

homem de mentalidade egocêntrica vai mais longe mantendo vivos animais porque dá jeito e lucro 

ao homem. 

 O que dá jeito ao homem com uma mentalidade natural e a vida, é viver hoje, amanha, para a 

semana, para o mês, para o ano, para o século, para o milénio e no mundo a seguir, a isso chama-se 

auto sustentabilidade. 

O animal natural mata para comer e se defender, não mata por ódio, paixão ou egoísmo, não mata 

em excesso, nem desperdiça. Um animal que morra, alimenta o seu predador directo, e mais uns 

quantos, até aos necrófagos. Um animal selvagem tem muita vez menos de 5 espécies diferentes de 

presas á sua escolha, o homem tem todas as possíveis, e nem sequer precisa de carne para 

sobreviver, mas consegue entre mais escolha, múltiplas variedades de dietas, com a inteligência 

superior ser um animal destrutivo, violando todas as leis naturais e sendo o único que acabou com a 

possibilidade de auto-sustento de múltiplas espécies , até acabar com a sua própria auto-

sustentabilidade, que leva ao sofrimento, comportamentos anti-naturais e morte de várias espécies 

animais ( incluindo nós) e vegetais. 

 

Richard  Morgan escreveu: 

 (…) Na globalização capitalista deixará de haver passinhos mansos. As grandes empresas 

entraram em conflito de interesses. E ai é aonde entram os shorn associates. Eles mantêm um olhar 

atento às guerras de libertação e às revoluções que ocorrem constantemente pelo mundo. Calculam 

quem vai ser o vencedor, vende-lhe armas, inteligência e poder. Em retorno de um pedaço da acção 

quando a guerra for ganha. O prémio para os investidores? Uma parcela da nova nação. 

È cínico, brutal e nada tem a ver com democracia, ou regras. Os executivos estão em jogos letais 

por contractos, lutas por promoções, etc. (…) Haverá homens para isso? (…)  

LIVRO:  ( Market Forces) 

 

 Um leão sabe naturalmente que não precisa de caçar mais do que come, os omnívoros sabem 

naturalmente, que não podem comer a planta toda, os pássaros sabem naturalmente que mais vale ir 

a várias árvores que comer tudo numa, o homem com mentalidade egocêntrica deve saber que tentar 

ultrapassar a natureza não é: auto-sustentável e viola os direitos de igualdade 

 

NATUREZA ANIMAL: 

Respeita as únicas leis moralmente correctas, a ética da Natureza 
O animal natural conhece e respeita a natureza, não esgota as suas riquezas, são animais que criam 

condições num local para que a vida se mantenha em constante transformação. Somos todos 

animais nómadas por natureza. 

 Vê a natureza como uma mãe do mundo e parteira da vida na terra, um elemento não passivo, mas 

activo eticamente, não vê a natureza como matéria que pode ser violada e usada com imoralidade. 

Reinventando as leis naturais de necessidade de uma espécie em detioramento de outras, o homem 

com uma mentalidade egocêntrica perdeu o sentimento de ética e moral. O animal natural pensa na 

sua família, luta e ensina para se viver, age conscientemente dentro desses parâmetros, não luta para 

ter demais, nem extermina uma espécie por ganância, ódio, vaidade, etc. 

O comportamento do animal humano egocêntrico nos últimos séculos conseguiu destruir o que a 

natureza animal manteve sustentável por milénios. A lei da natureza animal é o instinto de 

sobrevivência, toda a sua acção em vida é pela sobrevivência, para isso qualquer animal natural 

sabe naturalmente respeitar o que o rodeia. 



Dr. Paul Carton escreveu (1927): 

Tendo caído da Unidade original, o espírito entrega-se vitalizado ao desenvolvimento individual 

(…) Adquirindo poderes mais extensos, correspondendo a formas cada vez mais livres e 

complicadas (…) acumulando todas as experiencias (…) Esta força dirigente única, esta vida única 

em natureza (…) imprime-lhe igualmente na natureza terrestre esse cunho de unidade de origem. 

(…) Em resumo a vida não é mais do que uma evolução (…) E o que cria o jogo das 

transformações e do progresso, são as forças de dentro ou mentais que se educam á luz e ao 

contacto dos factos e influências de fora (…) Quer dizer que o progresso é a obra, não do acaso 

(…) mas principalmente das forças de espírito, vitais e físicas sintetizadas na individualidade (…) 

 

O animal natural humano, não tem desculpa para violar essas leis, tendo em adição a percepção 

natural: 

A capacidade de discernir moralmente e eticamente o seu comportamento. 
 

Animal Natural Humano: 

Reage pela sua sobrevivência, pela sobrevivência de outros humanos, pela sobrevivência de 

animais não humanos e pela sobrevivência do mundo vegetal natural 
 O ser humano como todos os seres vivos reage a ameaças contra a sua sobrevivência. Mas o ser 

humano natural também pode e deve reagir pela sobrevivência de outros seres humanos menos 

capazes ou simplesmente em perigo. Reage contra o aprisionamento, escravatura, etc. 

 Todo o animal natural humano deve colaborar quando sente necessidade própria em prol do 

equilibro dos seu habitat, e não quando lhe é ordenado. Quando animais são aprisionados, 

torturados, humilhados sem se poderem defender, e as florestas são dizimadas, o  humano com 

mentalidade natural, reage a esse acto de falta de respeito pelos animais e mundo vegetal em 

questão e a toda a cadeia biológica e ecológica a que pertence, a reacção tem o limite criado pelo 

nível de agressão. 

 

Proudhon disse:  

A transformação reclamada pela justiça deve produzir-se do modo seguinte: os homens que tiverem 

reconhecido a verdade, devem convencer os seus semelhantes da grande necessidade desta 

transformação, em vista o triunfo_ por isso mesmo o Direito transforma-se, e o Estado e a 

propriedade deixarão de existir e a era nova começará (...) 

LIVRO: (Doutrinas Anarquistas) 

 

Bakuonin disse: 

Assim depois de desaparecer o Estado, os homens viverão socialmente unidos (…) O homem só tem 

consciência da realização da humanidade, quando vive em sociedade e colabora activamente, só 

pela criação colectiva e social, única capaz de transformar a superfície da terra em um meio 

favorável ao desenvolvimento do homem e do meio natural que o rodeia, será possível 

emanciparmo-nos da natureza exterior; e sem esta emancipação material não pode haver 

emancipação intelectual e moral para ninguém (…)    

LIVRO: (Doutrinas anarquistas) 

 

No mundo vegetal, apesar dos efeitos nefastos que o homem egocentrico produz nela sejam mais 

visíveis, mas menos emocionalmente chocantes, a reacção que a maioria das pessoas tem quando vê 

uma árvore a ser abatida, ou milhares de planta serem postas amontoadas numa estufa, não é igual 

ao de verem uma vaca a ser morta ou uma criação de porcos. Mas para o homem de mentalidade 

natural a vida de uma planta vale tanto como a de um animal. 

Os organismos geneticamente modificados, são genes, são vida, mas não são naturais, não foi a 

natureza que os produziu, não são necessários e vem tirar espaço aos elementos que a natureza 

escolheu para viverem no seu mundo, e vem tirar aptidão natural do homem em respeitar, 

compreender e saber com o que coabita. 



Godwin disse: 

O dever é a melhor maneira de utilizar um ser para o bem-estar de todos. È justo que eu contribua 

na medida das minhas forças par o bem-estar de toda (…) a virtude é de aumentar a felicidade ou 

de todos os seres quanto mais forte for esse desejo maior a virtude; a perfeição deste sentimento é 

uma disposição que permite que o bem feito a outrem nos torne tão felizes como o bem feito a nós 

mesmos (…) procura apenas o bem-estar universal. Não é o egoísmo nem a ambição que devem 

impelir, tão pouco o amor das honrarias e da glória. Desconhece a inveja. (…)  

LIVRO: (Doutrinas Anarquistas)  

 

A sobrevivência dos animais não humanos naturais, a nossa sobrevivência por meios naturais e a 

sobrevivência dos vegetais naturais, dependem da natureza das coisas, nunca podem depender de 

um elemento só, para que não deixemos elementos da nossa espécie tomar conta do que pode 

crescer, multiplicar e evoluir. 

 Reage pela tua sobrevivência, pela sobrevivência de outros humanos, pela sobrevivência de 

animais não humanos e pela sobrevivência do mundo natural.   
 

Animal Natural: 

Quer viver e morrer no ritmo natural 
O tempo que nós usamos, foi imposto pelo homem egocêntrico, a prova são as variadas contagens 

diferentes de tempo que há no mundo. O animal natural não conta os segundos, os minutos, as horas 

os anos, as décadas, os séculos. Conta sim as luas, e as estações. Não tem hora para comer, vai 

comendo, não tem roupa consoante a hora, tem roupa consoante a necessidade natural imposta pelas 

diferentes etapas de mutação da natureza. 

 

Marechal Duque de Saldanha (1874): 

O ano é sem dúvida o período mais importante do mundo orgânico (…) Neste intervalo de tempo, o 

ciclo de maior influência completa-se nas plantas (…) quando se provoca uma mudança no tempo 

desse ciclo, o mundo botânico seria lançado na mais completa desordem; as funções das plantas 

completamente desarmonizadas, e o mundo vegetal seria levado a uma rápida decadência e 

completa extinção (…) A maior parte das plantas tem alguma função peculiar adaptada a cada 

período do ano (…) A mesma espécie de argumentos podemos usar no mundo animal. Nos 

pássaros, a copula, o ninho, a incubação, etc. Cada uma dessas coisas está ligada a um período 

particular do ano. A transformação dos insectos tem ligação às estações (…)  

LIVRO: ( A voz da natureza) 

 

O animal natural quer viver em paz e morrer quando tiver de morrer, não procura guerra, luta pela 

continuidade e evita lutar, pelo menos fisicamente até à morte. O animal natural quando mata para 

comer, sabe que um dia para ser comido tem de morrer, não mata mais do que come, para que o 

tempo não corra atrás dele. Não força a vida mais do que deve, porque naturalmente sente que a 

vida não tem tempo. 

O homem egocêntrico quer viver mais do que vivia à 50 anos. 

A diferença entre animal não humano e animal humano, é que o primeiro, vive, come, procria ao 

ritmo da natureza, o segundo quer ganhar ao tempo, alimentar-se fora das leis naturais, não dá 

tempo à natureza para se recompor, transformar e oferecer. 

 

Paulo Mantegazza (1927): 

Os meus dias têm passado como névoas levadas pelo vento, eu não os contei, porque eram muitos e 

muitos (…) Os vestígios dos meus passos foram dispersos e confundidos por outros milhares de 

passos de milhares de criaturas, que transitaram por onde haviam caminhado os meus pés (…) 

Ensinai-me o caminho que conduz ao lugar onde vos encontrais. 

E uma voz respondeu, dormem nos cemitérios (…) Quantos cemitérios tiveram de percorrer, e em 

que densas florestas de cruzes tive de me embrenhar (…) Mas lá só encontrei senão nomes escritos 



em pedra ou madeira (…) Procurei os ossos, procurei as cinzas, e não os pode ver (…) E, agora 

que os encontrei vivo com eles (…) Os meus olhos de verdade não os viram (…) porque é outra luz 

que ilumina os mortos, é uma luz que sai do coração, que alumia até de noite, fala ao silêncio. (…) 

Não é nos cemitérios que estão os mortos, eu tenho-os na minha casa, no meu jardim, entre os meus 

livros, e com eles falo de dia e noite (…)  

LIVRO:( O livro das melancolias) 

 

O homem egocentrico é anti natural. Pouco do que faz  hoje pode ser considerado como 

comportamentos naturais, temos ódio, inveja, e a “razão humana”, todos comportamentos que 

naturalmente não nos foram transmitidos pelos nossos antepassados anteriores ao homo sapies. 

 

Flessing diz: 

“ Em todas as espécies do reino animal, excepto no homem, há um período particular para a 

reprodução, e a estação e o período da gestação são combinados de modo, que os passarinhos 

nasçam em condições que são as mais convenientes para o começo da sua vida”. 

 

Naturalmente temos tempo, mas não o contamos. Artificialmente contamos o tempo, vivemos o 

tempo e perdemos tempo. 

 Vamos viver e morrer ao ritmo natural, continuamente. 

 

 

“ A tradição bíblica ensina-nos que a felicidade do primeiro homem antes da queda consistia na 

ausência de trabalho, isto é, na ociosidade. O gosto da ociosidade manteve-se no homem réprobo, 

mas a maldição divina continua a pesar sobre ele, não só por ser obrigado a ganhar pão de cada dia 

com o suor do seu rosto, mas também porque a sua natureza moral o impede de encontrar satisfação 

na actividade. Uma voz secreta diz ao homem que ele é culpado de se abandonar á preguiça. E, no 

entanto, se o homem pudesse achar um estado em que cumpria o dever embora inactivo, nesse 

estado viria a encontrar uma das condições da sua felicidade primitiva. Esta condição de ociosidade 

imposta e não censurável é aquela em que vive toda uma classe social, a dos militares. Em tal 

ociosidade está e estará o principal atractivo do serviço militar.” 

 TOLSTOY (Guerra e Paz) 

 

 

 


