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Há algum tempo os movimentos de ecologistas vêm ganhando
relevância social. Primordialmente através pequenos grupos de
ações exemplares de impacto, até que a discussão de temas
ecológicos deixou os debates acadêmicos e de grupos de ativistas e
ganhou as ruas, as casas e o dia-a-dia das pessoas comuns. Ao
mesmo tempo, por dentro do movimento sócio-ambiental, cresceu
uma visão alinhada à atualidade do pensamento marxista, crítica às
experiências burocráticas e autoritárias do “socialismo real”, e
identificada com a diversidade das lutas emancipatórias dos mais
diversos setores sociais: jovens, negros, índios, mulheres, etc.
Ao recuperar o sentido democrático, autogestionário e associar o
caráter teórico-prático do socialismo ao conhecimento científico das
universidades, vai sendo superada a visão inicial ingênua e dispersa
da luta política. Começam a surgir iniciativas isoladas, em vários
países que, por sua vez, se articulam internacionalmente. Assim, o
ECOSSOCIALISMO se configura como uma bandeira com essa
capacidade de aproximar militantes de movimentos sociais ao
conhecimento científico de intelectuais orgânicos e experiências
práticas de projetos de organizações não-governamentais.
A idéia de um Manifesto Ecossocialista foi lançada por Joel Kovel e
Michael Löwy no painel sobre ecologia e socialismo realizado em
Vincennes, cidade próxima de Paris, em setembro de 2001. Em
março de 2002 foi publicado pela primeira vez o Manifesto
Internacional Ecossocialista. No final de 2007, em Paris, foi fundada
a Rede Internacional. A articulação em Rede Nacional aconteceu
antes, no III Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, no ano de 2003,
durante oficina promovida pela Associação Alternativa Terrazul e
pelo Centro de Educação Ambienta - CEA "A SUSTENTABILIDADE
PELO ECOSSOCIALISMO".
A proposta Ecossocialista traz um conteúdo diferente do
ambientalismo tradicional. Suas análises não deixam de
compreender o mundo como resultante de contradições de
interesses, de uma luta entre classes, que vai adentrar os modelos
de produção e consumo que condicionam milhões de seres
humanos. Vamos em busca das causas econômicas e políticas, das
conseqüências que atingem cada habitante da Terra. Essa análise
radical ( porque vai até a raiz ) faz com que a proposta do

“desenvolvimento sustentável”, como uma adaptação
administrativa do sistema a parâmetros “aceitáveis” de exploração,
se verifique na prática insuficiente para evitar a catástrofe prevista
pela forma predatória como estão sendo esgotados os recursos
naturais.
Os(as) militantes ecossocialistas defendem o fim do modo de
produção capitalista e a criação de uma nova realidade com justiça,
igualdade e sustentabilidade: o Socialismo. Este documento
procura explicar um pouco disso de uma forma clara e sucinta. É
com a expectativa de avançar nestes processos de formação
política, amadurecimento contínuo e engajamento de novos(as)
combatentes que este documento vem nos apoiar como material de
estudo e de semeadura de esperança. Boa leitura e bom trabalho!

Associação Civil Alternativa Terrazul
Coordenação da Rede Brasileira de Ecossocialismo
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Os prognósticos do Informe do Painel Intergovernamental sobre a
Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês), divulgados pelos
meios de comunicação, deixaram o mundo alarmado. Veja o que o
IPCC diz:
AS TEMPERATURAS PODEM AUMENTAR ENTRE 1,8 E 4
GRAUS ATÉ 2100;
ESSE AQUECIMENTO GLOBAL FARÁ COM QUE MILHÕES DE
PESSOAS, EM 2080, PASSEM FOME E SEDE DEVIDO À FALTA
DE ALIMENTO E ÁGUA;
O DEGELO PODE TAMBÉM OCASIONAR MILHARES DE
REFUGIADOS AMBIENTAIS QUE NÃO PODERÃO MAIS VIVER
EM ÁREAS LITORÂNEAS, QUE SERÃO INUNDADAS;
VÁRIAS ESPÉCIES DE SERES VIVOS PODERÃO
DESAPARECER. OS URSOS POLARES JÁ ESTÃO SOFRENDO
ESSE PROCESSO, POIS SEU HABITAT JÁ ESTÁ SENDO
DESTRUÍDO;
CADA REGIÃO DO PLANETA SERÁ AFETADA DE FORMA
DIFERENTE. A AMAZÔNIA PODE SE TORNAR UMA GRANDE
SAVANA E O SEMI-ÁRIDO UM GRANDE DESERTO.

Essas mudanças climáticas já
estão acontecendo. Você não
percebeu que o inverno ficou mais
rigoroso e o verão mais quente? O
que dizer das recentes catástrofes
ambientais, como o furação
Catrina?
Foto: Flickr

As mudanças climáticas colocam a todos, e a cada um de nós,
grandes desafios, e um deles é diminuir em 60% as emissões dos
gases que provocam o aquecimento do planeta. Os estudos dizem
também que a culpa do aquecimento global é da humanidade. Mas
será que todos nós temos as mesmas responsabilidades? Por que
está ocorrendo o aquecimento global?
Vamos aprofundar esse debate e analisar as verdadeiras causas
desses problemas, iniciando com a discussão da crise ambiental
planetária.

Estamos vivendo uma crise profunda e estrutural do modelo de
produção e consumo (CAPITALISMO). Essa crise é multifacetária:
econômica, política, social, cultural, ética e ambiental. Ela é global,
pois atinge o planeta e seus ecossistemas, e é local, pois atinge
todos os assentamentos humanos. É, portanto, uma crise de
civilização.
Ou seja, o modelo hegemônico de desenvolvimento (forma de
produzir, consumir e distribuir renda) entrou numa encruzilhada: OU
ELE MUDA OU O PLANETA PODE SER DESTRUIDO.
O aquecimento global é parte dessa crise e ele, como também
outros problemas ecológicos que compõem a crise ambiental, é
provocado pela intervenção humana equivocada na natureza. Mas
todos nós somos culpados?
Sim e não. SIM, porque depende de nós modificarmos essa situação
e muitas vezes em nosso cotidiano provocamos danos ambientais.
NÃO, porque o problema é decorrente do modelo capitalista de
produção e consumo que atua em grande escala na destruição do
meio ambiente. Ou seja, a quantidade e qualidade da destruição
ambiental fazem à diferença.
Vamos explicar melhor:
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Sabemos que toda ação humana modifica o ambiente, essa ação,
no entanto, pode gerar uma profunda degradação ambiental ou
pode se realizar em condições de equilíbrio com a natureza. Povos
tradicionais, por exemplo, procuram sempre viver em harmonia com
a natureza. Então podemos dizer que viver em melhores condições
com a natureza depende do modelo de desenvolvimento que
adotamos e que o tipo de desenvolvimento é uma opção política que
se realiza em determinadas condições históricas e culturais.
Na fase atual em que vivemos o sistema capitalista destrói a
natureza em escala global, por isso falamos em crise ambiental
planetária. Em outras fases da história da humanidade a destruição
ambiental não ocorria como ocorre hoje. Ela era grave, capaz de
destruir florestas inteiras, como quase ocorreu no Brasil com a Mata
Atlântica, mas não tinha dimensão suficiente para alterar o equilíbrio
global do planeta.
Com a revolução industrial, iniciamos uma fase da humanidade de
intervenção global na produção e no consumo. O argumento inicial
dos ideólogos dessa revolução é que atingiríamos o máximo de
produção e consumo para todos, trazendo assim uma sociedade de
bem estar e o fim da miséria e da fome. Mas será que isso se tornou
verdade?
Na verdade não. O que o modelo capitalista ocasionou foi um
consumismo e um produtivismo que não levaram em conta as reais
necessidades dos seres humanos e nem a capacidade de
regeneração do planeta, que tem seus recursos naturais limitados e
como tal precisam ser geridos de forma sustentável.
O que o sistema está ocasionando é a intensificação da exploração,
já que os trabalhadores são obrigados a vender sua força de
trabalho no mercado capitalista para produzir lucros e mercadorias
em sua maioria supérfulos; da exclusão, pois a maioria da
população do planeta não tem acesso ao consumo e ao emprego; da
desigualdade social e da falta de justiça ambiental, pois a fome e
a miséria ainda assolam amplas camadas da população e a maioria
são privadas da qualidade de vida e do acesso aos recursos
naturais; e a destruição do meio ambiente em escala planetária,
com a perda cada vez maior da biodiversidade.
5

VOCÊ SABIA?
QUE PERDEMOS 75% DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE
ESPÉCIES CULTIVADAS NOS ÚLTIMOS 100 ANOS?
20% DAS ESPÉCIES DE PEIXE DE ÁGUA DOCE ESTÃO
EXTINTAS OU AMEAÇADAS?
PERDEREMOS 75% DAS ESPÉCIES DE PEIXES MARINHOS,
24% DE MAMÍFEROS, 5% A 10% DE ESPÉCIES FLORESTAIS
NOS PRÓXIMOS 30 ANOS?
JÁ MODIFICAMOS 50% DAS ÁREAS ÚMIDAS e 33% DE
RECIFES DE CORAIS FORAM DEGRADADOS?
17 MILHÕES DE HECTARES DE FLORESTAS TROPICAIS POR
ANO FORAM CONVERTIDAS EM PASTOS E AS ÁREAS
CULTIVADAS AUMENTARAM SEIS VEZES EM TREZENTOS
ANOS?
900 MILHÕES DE PESSOAS ESTÃO AFETADAS PELA
DEGRADAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS?
QUE TODOS ESSES NÚMEROS SÃO ANTERIORES A
DIVULGAÇÃO DOS DADOS DO IPCC?

Foto: Flickr

Podemos afirmar então que o
aquecimento global é
decorrente de toda essa crise
ambiental. Ele não é
simplesmente resultado da
ação humana em geral e sim
resultado da ação de classes
sociais que se apropriam da
natureza e do trabalho
humano e submetem o planeta
à lógica do lucro e da
mercantilização.

greenpeace

Os países industrializados
jogam tantos poluentes na
atmosfera que está sendo
afetado o clima do mundo, a
temperatura do planeta, a
camada de ozônio, a água o
ar, aumentada a destruição da
biodiversidade, entre outros
problemas ambientais.
Mas porque o capitalismo gera essa catástrofe ambiental? Se todos
os capitalistas mudassem sua forma de produzir resolveria o
problema?
Lógico que se os capitalistas produzissem de forma ecológica
ajudaria, mas não resolveria o problema, pois a causa principal da
crise ambiental planetária é a lógica do sistema que transforma
todos os valores de uso em valores de troca, como nos dizia Marx.
Assim, ao transformar todas as necessidades humanas em
mercadoria, o capital não impõe limite a sua forma de produção e
reprodução, e destrói a natureza e o próprio ser humano. Por isso, é
preciso construir um outro modelo de desenvolvimento cujo objetivo
seja a VIDA e não simplesmente o lucro.
Precisamos de uma produção que respeite a capacidade de autoregeneração da natureza e um consumo que seja para as reais
necessidades humanas. Um consumo responsável e sustentável.
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No entanto, você pode
estar pensando:
Mas o desenvolvimento
capitalista trouxe também
muitas coisas boas para a
humanidade e melhorou as
condições de vida das
pessoas.

Veja bem. É verdade que, no início, o capitalismo trouxe muitas
descobertas, evoluções e o desenvolvimento da indústria e da
ciência. Mas agora a coisa é diferente, o capitalismo não é mais
civilizatório. Ele entrou na sua fase destrutiva, o que significa que ele
não desenvolve somente forças produtivas, mas sim e,
principalmente, forças destrutivas, como as que estão causando o
aquecimento global.
Agora o capitalismo é maléfico não só para os trabalhadores e
trabalhadoras, como nos alertavam os primeiros socialistas, mas
também para toda a humanidade e para todos os seres vivos.
Então o que fazer? Qual a saída? Será que marchamos para um
caminho sem volta? Chegamos ao ponto do não retorno?
Há soluções, mas para realizá-las precisamos compreender melhor
a ECOLOGIA e como ela se integra à proposta socialista.
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O termo Ecologia apareceu pela primeira vez em 1866, como
proposição do biólogo alemão Ernest Haeck em seu livro Morfologia
Geral dos Organismos.
Ernest Heck propôs uma disciplina científica, no campo da biologia,
cujo objetivo seria estudar as relações entre as espécies animais e o
seu ambiente orgânico e inorgânico.

ECOLOGIA
ll
Grego Oikos
ll
CASA + LOGIA (CIENCIA)
ll
CIENCIA QUE ESTUDA A CASA

Hoje a questão ecológica ultrapassou e muito sua origem científica e
tornou-se um dos maiores movimentos sociais da atualidade, ela
originou o movimento ambientalista que se organiza e cresce em
todo o planeta.
O movimento ecológico ou ambientalista, como todo o movimento
social, é plural. Ele pode ter um traço mais conservacionista,
quando dá prioridade a conservação da natureza, por exemplo,
dedicando-se aos parques florestais. Ou pode ser sócioambientalista, quando prioriza as relações entre homem e
natureza, por exemplo, na luta pelas reservas extrativistas ou
mesmo na luta contra os organismos geneticamente modificados
(transgênicos).
O movimento ecológico pode ter a participação de uma grande
organização não governamental (ONG) internacional, como o
Greepeace, ou de uma ONG local, como a Associação Alternativa
Terrazul, ou ainda, pode ter a participação de movimentos sociais
que tradicionalmente não tem sua origem no ambientalismo, como o
Conselho Nacional dos Seringueiros, entidade fundada por Chico

Mendes, ou mesmo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a
União Nacional dos Estudantes (UNE) ou o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Outra característica do movimento ambientalista é a atuação em
rede, ou seja, em articulações e alianças políticas ligada por
princípios comuns. O importante é que o movimento ambientalista
oferece várias alternativas de participação e se torna cada vez mais
um movimento popular, principalmente na juventude.
E você o que está fazendo pela Ecologia? Você já se engajou em
alguma luta ecológica?

Como dissemos antes, o movimento ambientalista é plural na sua
forma temática organizativa, nos métodos de luta e também nas
opções políticas.
O Ecossocialismo é uma das opções políticas que atuam no interior
do ambientalismo.
Ele é parte do movimento sócio-ambiental, mas tem uma definição
clara: é um movimento anti-capitalista que une a luta ecológica a
causa socialista.
Você ficou confuso? Está achando que nem todo ecologista é
socialista? Ou que nem todo socialista é ecologista? Pois não é
confusão não, é isso mesmo. Vamos explicar melhor.
O Ecossocialismo é uma nova corrente de pensamento da esquerda
internacional e de ação ambiental, que une a luta ecológica contra a
destruição da natureza à luta política pela construção do socialismo,
a partir do marxismo revolucionário.
O socialismo então seria a melhor alternativa para uma sociedade
ecológica e sustentável?
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O socialismo é um projeto de sociedade que reorganiza a produção
e o consumo, a partir da auto-organização dos trabalhadores e do
povo para conquistar suas reais necessidades, através da
eliminação da propriedade privada e de qualquer forma de
exploração entre os seres humanos.
Ele cria as condições para que a humanidade se liberte de qualquer
tipo de amarras. O socialismo culminará em uma sociedade dos
indivíduos livres, onde a produção e o consumo, discutidos
democraticamente por todos, poderão estabelecer uma relação
igualitária entre a humanidade com ela mesma e com a natureza.
Infelizmente, em muitos países onde se iniciou a transição para o
socialismo, houve uma contra revolução burocrática que reproduziu
em larga escala a lógica produtivista.
O exemplo de Chenobil, na ex-URSS, foi um alerta para que
entendamos que não é possível uma nova sociedade sem
incorporar na prática a defesa do meio ambiente e da relação
equilibrada entre os seres vivos.
O Ecossocialismo demarca, tanto com os socialistas que não
consideram a importância estratégica da luta ecológica, como com
os ecologistas que não atuam no sentido anti-capitalista.
Une assim, lutas concretas de defesa do meio ambiente com a luta
estratégica de construção de uma sociedade socialista (veja o
Manifesto na pág. 13).
No Brasil, podemos dizer que o
movimento ecossocialista se iniciou na
luta dos trabalhadores da Amazônia,
principalmente através de Chico
Mendes e do movimento dos
seringueiros.
Esse movimento soube unir a defesa da
floresta amazônica com a defesa dos
direitos dos trabalhadores e dos povos
da floresta, ao mesmo tempo, que
propugnava uma nova sociedade.
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Na Europa e no resto do mundo, o Ecossocialismo tem-se
desenvolvido nos últimos trinta anos, principalmente, a partir das
contribuições teóricas de marxistas não dogmáticos, cuja crítica aos
modelos burocráticos do leste europeu e a influência do
produtivismo no interior do movimento socialista têm sido a base
para um novo socialismo, radicalmente democrático e ecológico.
Mas recentemente, a partir do Fórum Social Mundial, os
ecossocialistas do mundo todo têm-se encontrado e circulado suas
idéias no interior da esquerda e do movimento ambientalista. Esse
crescimento do internacionalismo contemporâneo, também
chamado de Altermundialismo (Um outro mundo é possível!), deu
origem ao Manifesto Ecossocialista Internacional e a Rede
Brasileira de Ecossocialistas.
A Associação Alternativa Terrazul é parte integrante dessa luta e
chama você que concorda com as linhas gerais expostas nesta
cartilha a se engajar na defesa da vida e na construção de um mundo
sustentável.
A seguir, os Manifestos Internacional e Nacional. Outros textos a
respeito do ecossocialismo podem ser encontrados no site:
http://www.ecossocialistas.org.br/
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Manifesto Internacional Ecossocialista
O século XXI se inicia com uma nota catastrófica, com um grau sem
precedentes de desastres ecológicos e uma ordem mundial caótica, cercada
por terror e focos de guerras localizadas e desintegradoras, que se espalham
como uma gangrena pelos grandes troncos do planeta (África Central,
Oriente Médio, América do Sul e do Norte) , ecoando por todas as nações.
Na nossa visão, as crises ecológicas e o colapso social estão profundamente
relacionados e deveriam ser vistos como manifestações diferentes das
mesmas forças estruturais. As primeiras derivam, de uma maneira geral, da
industrialização massiva, que ultrapassou a capacidade da Terra de
absorver e conter a instabilidade ecológica. O segundo deriva da forma de
imperialismo conhecida como globalização, com seus efeitos
desintegradores sobre as sociedades que se colocam em seu caminho.
Ainda, essas forças subjacentes são essencialmente diferentes aspectos do
mesmo movimento, devendo ser identificadas como a dinâmica central que
move o todo: a expansão do sistema capitalista mundial.
Rejeitamos todo tipo de eufemismos ou propaganda que suavizem a
brutalidade do sistema: todo mascaramento de seus custos ecológicos, toda
mistificação dos custos humanos sob os nomes de democracia e direitos
humanos. Ao contrário, insistimos em enxergar o capital a partir daquilo que
ele realmente fez.
Agindo sobre a natureza e seu equilíbrio ecológico, o sistema, com seu
imperativo de expansão constante da lucratividade, expõe ecossistemas a
poluentes desestabilizadores, fragmenta habitats que evoluíram milhões de
anos de modo a permitir o surgimento de organismos, dilapida recursos, e
reduz a vitalidade sensual da natureza às frias trocas necessárias à
acumulação de capital.
Do lado da humanidade, com suas exigências de auto-determinação,
comunidade e existência plena de sentido, o capital reduz a maioria das
pessoas do mundo a mero reservatório de mão-de-obra, ao mesmo tempo
em que descarta os considerados inúteis.
O capital invadiu e minou a integridade das comunidades por meio de uma
cultura de massas global de consumismo e despolitização. Ele expandiu as
disparidades de riqueza e de poder em níveis sem precedentes na história.
Trabalhou lado a lado com uma rede de Estados corruptos e subservientes,

cujas elites locais, poupando o centro, executam o trabalho de repressão. O
capital também colocou em funcionamento, sob a supervisão das potências
ocidentais e da superpotência norte-americana, uma rede de organizações
trans-estatais destinada a minar a autonomia da periferia, atando-a às suas
dívidas enquanto mantém um enorme aparato militar que força a obediência
ao centro capitalista.
Nós entendemos que o atual sistema capitalista não pode regular, muito
menos superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a crise
ecológica porque fazê-lo implica em colocar limites ao processo de
acumulação uma opção inaceitável para um sistema baseado na regra
"cresça ou morra!". Tampouco ele pode resolver a crise posta pelo terror ou
outras formas de rebelião violenta, porque fazê-lo significaria abandonar a
lógica do império, impondo limites inaceitáveis ao crescimento e ao "estilo
de vida" sustentado pelo império. Sua única opção é recorrer à força bruta,
incrementando a alienação e semeando mais terrorismo e contraterrorismo, gerando assim uma nova variante de fascismo.
Em suma, o sistema capitalista mundial está historicamente falido. Tornouse um império incapaz de se adaptar, cujo gigantismo expõe sua fraqueza
subjacente. O sistema capitalista mundial é, na linguagem da ecologia,
profundamente insustentável e, para que haja futuro, deve ser
fundamentalmente transformado ou substituído.
É dessa forma que retornamos à dura escolha apresentada por Rosa
Luxemburgo: "Socialismo ou Barbárie!", em que a face da última está
impressa neste século que se inicia na forma de eco-catástrofe, terror e
contra-terror e sua degeneração fascista.
Mas por que socialismo, por que reviver esta palavra aparentemente
consignada ao lixo da história pelos equívocos de suas interpretações no
século XX?
Por uma única razão: embora castigada e não realizada, a noção de
socialismo ainda permanece atual para a superação do capital. Se o capital
deve ser superado, uma tarefa dada como urgente considerando a própria
sobrevivência da civilização, o resultado será necessariamente "socialista",
pois esse é o termo que designa a passagem a uma sociedade pós-capitalista.
Se dizemos que o capital é radicalmente insustentável e se degenera em
barbárie, delineada acima, então estamos também dizendo que precisamos
construir um "socialismo" capaz de superar as crises que o capital iniciou.
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E se os "socialismos" do passado falharam nisso, é nosso dever,
seescolhemos um fim outro que não a barbárie, lutar por um socialismo que
triunfe. Da mesma forma que a barbárie mudou desde os tempos em que
Rosa Luxemburgo enunciou sua profética alternativa, também o nome e a
realidade do "socialismo" devem ser adequados aos tempos atuais.
É por essas razões que escolhemos nomear nossa interpretação de
"socialismo" como um ecossocialismo, e nos dedicar à sua realização.
Por que Ecossocialismo?
Entendemos o ecossocialismo não como negação, mas como realização dos
socialismos da "primeira época" do século vinte, no contexto da crise
ecológica. Como seus antecessores, o ecossocialismo se baseia na visão de
que capital é trabalho passado reificado, e se fortalece a partir do livre
desenvolvimento de todos os produtores, ou em outras palavras, a partir da
não separação entre produtores e meios de produção.
Entendemos que essa meta não teve sua implementação possível no
socialismo da "primeira época". As razões dessa impossibilidade são
demasiadamente complexas para serem aqui rapidamente abordadas,
cabendo, entretanto, mencionar os diversos efeitos do subdesenvolvimento
no contexto de hostilidade por parte das potências capitalistas. Essa
conjuntura teve efeitos nefastos sobre os socialismos existentes,
principalmente no que ser refere à negação da democracia interna associada
à apologia do produtivismo capitalista, o que conduziu ao colapso dessas
sociedades e à ruína de seus ambientes naturais.
O ecossocialismo retém os objetivos emancipatórios do socialismo da
"primeira época", ao mesmo tempo em que rejeita tanto os objetivos
reformistas da social-democracia quanto as estruturas produtivistas das
variações burocráticas do socialismo.
O ecossocialismo insiste em redefinir a trajetória e objetivo da produção
socialista em um contexto ecológico. Ele o faz especificamente em relação
aos "limites ao crescimento", essencial para a sustentabilidade da
sociedade. Isso sem, no entanto, impor escassez, sofrimento ou repressão à
sociedade.
O objetivo é a transformação das necessidades, uma profunda mudança de
dimensão qualitativa, não quantitativa. Do ponto de vista da produção de
mercadorias, isso se traduz em uma valorização dos valores de uso em
detrimento dos valores de troca um projeto de relevância de longo prazo
baseado na atividade econômica imediata.

Roosewelt Pinheiro/Agência Senado

Que ostenta. Nosso projeto consiste em desenvolver a lógica de uma
suficiente e necessária transformação da atual ordem e começar a dar os
passos intermediários em direção a esse objetivo. O fazemos para pensar
mais profundamente nessas possibilidades e, ao mesmo tempo, iniciar o
trabalho de reunir aqueles de idéias semelhantes. Se existe algum mérito
nesses argumentos, então ele precisa servir para que práticas e visões
semelhantes germinem de maneira coordenada em diversos pontos do
globo. O ecossocialismo será universal e internacional, ou não será. As
crises de nosso tempo podem e devem ser vistas como oportunidades
revolucionárias, e como tal temos o dever de afirmá-las e concretizá-las.

Manifesto da Rede Brasil de Ecossocialistas
Declaração de Princípios e objetivos da Rede Brasil de Ecossocialistas: Não
existe futuro para qualquer pensamento
político que não seja
ecologicamente sustentável. A crise ecológica é um fenômeno Global, que
deve ser tratado local e mundialmente com a mesma intensidade. Em sua
ofensiva, para transformar tudo em propriedade e mercadoria, o capital
patenteia a vida, apropria-se da biodiversidade, quer impor os produtos
transgênicos, privatizar, mercantilizar e controlar as reservas florestais e a
água.
Entender que a lógica da produção e consumo capitalistas funciona como se
ela mesma fosse o seu próprio objetivo não basta, temos que transpor a
barreira do entendimento ortodoxo, objetivado puramente nos termos das
antigas vitórias da classe operária e seu partido, e reconhecer que a pauta
ecológica impõe uma nova identificação de atores da cena social e na
composição do bloco de forças em torno da aliança operário-camponesa. A
rede de ecossocialistas é formada por mulheres e homens que acreditam
que o ambiente não pertence a indivíduos, grupos ou empresas, nem mesmo
a uma só espécie.
Que lutam para que cada ser humano existente no planeta tenha os mesmos
direitos a dispor dos elementos ambientais e sociais que necessita e que,
quando estes forem limitados, ou mesmo insuficientes, a divisão deve ser
justa e planejada. Nunca definida por guerras, competição ou outras formas
de disputa. Que compreendem que a humanidade deve limitar e adequar as
suas atividades produtivas, respeitando os outros seres e processos de
manutenção da vida no Planeta.
Homens e mulheres que acreditam que o eco-socialismo é a realização do
socialismo, livre dos equívocos burocratizantes e centralizadores do
chamado socialismo real, e atualizado ao contexto da crise ecológica.
Lutamos por uma sociedade sem a exploração de pessoas sobre pessoas,
onde o trabalho vise a libertação e não alienação humana. Uma sociedade
movida por energia de fontes renováveis onde a produção reaproveite
totalmente os materiais utilizados, sem gerar resíduos.Lutamos por um
Planeta onde o eterno ciclo natural de extinção e renovação de espécies,
mantenha-se determinado por ritmos naturais e não mais dentro do ritmo
avassalador dos dias de hoje, em que muitas espécies sucumbem com
enorme rapidez, por causa das ações da humanidade, que fica cada vez mais
sozinha na superfície da terra.
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Um planeta habitado por espécies originadas nos processos naturais de
criação e mutação naturais, onde se insere a humanidade.
Lutamos por um Planeta onde o eterno ciclo natural de extinção e
renovação de espécies, mantenha-se determinado por ritmos naturais e não
mais dentro do ritmo avassalador dos dias de hoje, em que muitas espécies
sucumbem com enorme rapidez, por causa das ações da humanidade, que
fica cada vez mais sozinha na superfície da terra. Um planeta habitado por
espécies originadas nos processos naturais de criação e mutação naturais,
onde se insere a humanidade;
Uma sociedade onde todos têm direito básico ao seu território, a um espaço
para viver. A superfície da terra e o espaço ambiental não são objetos de
especulação imobiliária ou instrumento de dominação e exclusão. Onde a
terra fica para quem nela trabalha e vive, no campo e na cidade. E falamos de
cidades sustentáveis. Onde as pessoas tem consciência de que toda a
produção utiliza elementos ambientais, conhecimentos e estruturas sociais.
E que, portanto, parte de produção é de propriedade social e toda pessoa tem
direito de acesso aos resultados da produção social, que lhe permita viver
em condições dignas.
Uma sociedade que não aceite riscos sócio-ambientais. Que entenda que a
inexistência de provas para demonstrar que uma tecnologia é perigosa não
basta para a sua aceitação, pois quando surge uma inovação, normalmente
ainda não se tem conhecimento dos riscos. Ao contrário, é preciso que a
tecnologia prove ser segura e constituir-se em instrumento de melhoria
sócio-ambiental da sociedade, em relação ao existente.
Lutamos por um tempo onde a diversidade social é fruto da livre
determinação de pessoas e povos. As diferenças culturais, étnicas, de raça,
de gênero e de opção sexual não podem jamais ser instrumento de negação
de igualdade de direitos sociais. Enfim, a rede de ecossocialistas é formada
por pessoas que dedicam suas vidas para defender a vida, contra a barbárie e
pela paz no planeta.
Porto Alegre, III Fórum Social Mundial, 27 de janeiro de 2003.
(www.ecossocialistas.org.br)
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Quer aprofundar mais?
Então segue uma lista de sugestões de leitura:
PALMER, Joy A. 50 Grandes ambientalistas: de Buda a Chico Mendes SP:Contexto, 2006.
RODRIGUES, Gomercino. Caminhando na Floresta. AC: Gráfica e editora
Floresta, 2003.
PÁDUA, José Augusto. Um Sopro de Destruição: pensamento político e
crítica ambientalno Brasil escravagista,1786-1888. RJ: Jorge Zahar Ed.,
2002.
LOWY, Michael e Bensaid, Daniel. Marxismo, Modernidade e Utopia. SP:
Xamã, 2000.
DIEGUES, Antônio Carlos. O Mito da Natureza Intocada. SP:
HUCITEC,1996.
VENTURA, Zuenir. Chico Mendes - Crime e Castigo. Compania das
Letras, 1993.
GUATATARI, Felix. As três ecologias. Campinas, SP: Papirus,1990.
A Carta da Terra. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.doc
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