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Sabemos que a mera “sustentabilidade” não será suficiente para
confrontar apropriadamente as alterações climáticas, o colapso
de  ecossistemas  e  a  extinção  das  espécies.  Embora  seja
necessário desmistificar a ilusão do “crescimento verde” e do
“desenvolvimento  sustentável”,  esta  sessão  irá  focar-se  no
potencial  para a construção de uma sociedade regenerativa –
uma mudança  de  sistema,  da exploração  da  natureza  para  a
cooperação  com  ela.  Explorando  filosofias  e  práticas
regenerativas  tanto  em antigas  tradições  indígenas  como em
abordagens modernas ocidentais, os oradores partilharão sobre
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a  sua  experiência  em  restauração  de  ciclos  hidrológicos,
ecossistemas  e  comunidades,  e  sobre  a  construção  de
movimentos para mudanças sociais eficazes.

Uma sessão  de  duas  horas  que  abordou  os  desafios  que  as
nossas  sociedades  enfrentam  com  sistemas  dominantes  e
convencionais  como  o  capitalismo,  e  também  como  os
podemos  enfrentar,  por  exemplo,  através  da  regeneração
(exemplo: de ecossistemas). 

A lógica  do  capitalismo  é  a  perpetuação  do  crescimento
económico  de  forma  exponencial.  Desde  1968  a  nossa
economia  local  cresceu  cerca  de  34  vezes,  dentro  de  um
sistema global que é assassino do planeta Terra (extractivismo,
destruição das florestas, exploração das pessoas, etc.). 

Muitos  afirmam  que  é  possível  ter  crescimento  verde  e
sustentável,  no  entanto  estamos  agora  numa  fase  em  que
efectivamente  temos  de  escolher  entre  o  capitalismo  e  a
vida.  Capitalismo  é  exploração  e  crescimento,  vida  é  criar
condições para gerar mais vida, e regenerar, ou seja, cooperar
com a vida e criar sistemas onde as diferentes formas de vida
possam viver neste planeta. 

LaDonna Bravebull  Allard falou  nesta  sessão  sobre  como
Standing  Rock  reage  a  esta  realidade,  e  focou-se
particularmente na religião, trauma e oração. Sendo uma nativa
americana, ela não tem traumas com religião como pessoas de
outras  culturas  têm.  Em  Standing  Rock,  música,  oração  e
cerimónia são atividades de empoderamento, e não de trauma.
Criam ajuntamentos de pessoas, centram-nas, e as orações vão



para a natureza. LaDonna defende que encontrar um ponto de
cura,  de  regeneração,  é  crucial  para  a  nossa  sobrevivência.
Afirma  também  que  é  contra  o  capitalismo,  pois  este
individualiza  as  sociedades,  removendo  responsabilidade  das
pessoas e destruindo comunidades. 

Elizabeth Peredo Beltrán falou dos direitos da mãe terra e de
ética. O mundo está a enfrentar um desafio dantesco porque a
vida está a ser destruída.  Todos os pilares da nossa vida são
ensinados pelo capitalismo, cujo objetivo principal é retirar
a  vida  de  todos  os  elementos  da  natureza.  Uma  das
reflexões mais importantes para nós, ecossocialistas, é criar
uma cultura  e  uma visão  da  vida  do  dia-a-dia  sem esta
penetração do capitalismo. Elizabeth falou da sua experiência
na Bolívia  e  na América Latina,  com a guerra  da água.  Em
2000,  um  momento  onde  o  neoliberalismo  era  muito  forte,
começou  uma  vaga  de  privatizações  na  região.  Tudo  foi
privatizado,  mas  quando  chegou  a  vez  da  água,  as  pessoas
acordaram, porque a água é vida. O capitalismo diz-nos que a
água é uma mercadoria, mas a água é vida. 

O  capitalismo  faz-nos  esquecer  a  espiritualidade,  as  nossas
raízes e ancestrais. O monoteísmo é um dos pilares principais
do capitalismo. Porque é que as pessoas não criam países com
base nas suas raízes  e não do capitalismo? Por exemplo,  na
Bolívia fizeram uma nova constituição, e puseram a visão da
reciprocidade  com a  mãe  terra.  No  Equador  têm uma  carta
global com os direitos da terra, e novamente na Bolívia têm
uma carta com os direitos da água. 



Marina  Nobre afirmou  que  o  Planeta  Terra  deveria  ser
chamado Planeta Água, e que não podemos restaurar a água
sem  florestas.  Em  vez  de  entrarmos  em  discussões  eternas
sobre os problemas, deveríamos estar concentrados em plantar
árvores e em falar sobre soluções.


