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A defesa da ecologia é questão de sobrevivência para a humanidade. Em nosso
tempo tão conturbado, tão difícil às vezes de entender e viver, é preciso salvar pelo 
mencs a condição de respirar. Mas sabemos que isto não será possível sem a 
mudança da organização sccial, para acabar com o regime anárquico e individua
lista que o capitalismo supõe e conseguir uma sociedade onde o poder se subme
ta ao interesse coletivo.

Os problemas ecológicos vêm atraindo cada vez mais a atenção dos artistas bra
sileiros, e inspirando a sua criação de vanguarda. A proliferação do capitalismo sel
vagem, estimulado pela primária e anacrônica política de desenvolvimento econô
mico, vem causando a devastação quase total das nossas reservas florestais, amea
çando agora transformar em deserto a Amazônia. A poluição do nosso ar e das 
nossas águas atingiu proporções até agora desconhecidas noutros países, sobretudo 
nas. regiões mais industrializadas. Agora surge a tremenda ameaça da poluição nu- 
cleiu da região mais populosa e industrializada do Brasil, com a instalação de rea
tores em áreas totalmente inadequadas, sem qualquer justificação econômica vá
lida, quando apenas 10% do nosso potencial hidrelétrico passa a ser utilizado, com 
um custo três vezes menor que a energia nuclear.
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A NATUREZA NÃO É UM CAMPO DE BATALHA
.■ .Quando se fala em agressão à natureza, em espécies ameaçadas a imagem que me 

ocorre não é a da baleia azul — mas sim a de uma criança desnutrida, jogada na 
enxerga de uma habitação miserável, nos olhos um mudo pedido de socorro.
Para mim o desequilíbrio ecológico provocado pela “civilização” não é mais que a 
projeção, sobre o meio ambiente, do desequilíbrio social. A exploração desenfrea
da dos recursos do planeta reflete a exploração, não menos criminosa, do homem 
pelo homem.
O ser humano não é um predador inevitável, sempre disposto a lançar-se com fú
ria cega sobre os pobres bichos e plantas. Temos um potencial para a construção e 
para a destruição, que mobilizamos de acordo com as relações que entre nós con
traímos no processo da vida social. E a vida não deve ser necessariamente uma 
batalha. Há lugar para todos neste mundo, que pode não ser dos melhores, mas 
que é o nosso. É preciso apenas que os seres humanos vivam em harmonia com 
a natureza. Mas para isto é preciso que os seres humanos vivam em harmonia
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Verde que te quiero verde. Com a tecnologia nuclear coloca-

W
■ Verde viento. Verde ramas. mo-nos na posição da figura da■•V

U.' El barco sobre Ia mar fábula que destampou a garrafa
y el caballo en Ia montana que continha o espírito... Pode-

mos e devemos cometer erros pa-FEDERICO GARCIA LORCA
ra aprender, mas há um tipo de
erro que devemos evitar a todo

Verde que não te quero negro! custo, o erro irreversível.
#4í-. MÁRIO QUINTANAr . JOSÉ LUTZENBERGER

RELAÇÃO DE TRABALHOS
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AMBIENTE
1) Sobreviveremos?

DESENHOS
Maternidade século XX 
Todos nascem sguais 
Cada um vive como pode
O ano internacional da criança ou a grande farsa 
O perigo está em toda parte 
O futuro das novas gerações 
A sociedade de consumo lhe dá felicidade 
Ainda há esperança? 
lemanjá abandona os mares 
A conquista da Amazônia 
Megalópolis, orgulho do capitalismo 
Paz na terra I — Amizade 
Paz na terra II — Para o álbum de Adriana 
Paz na terra lll — Os namorados do guarda sol vermelho
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