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Documento de Gubbio
Do Seminàrio Internacional "Terra Water", de 1982
"Por ocasiào do 800° avversàrio de Sào Francisco de Assis, aconteceu o Seminàrio
Internacional "Terra Mater" (M§e Terra), em Gubbio, urna cidade bem conhecida como lugar
de reconciliacào e de paz francescana.
No firn das deliberacóes, os participantes resolveram conscientizar o mundo inteiro a
respeito do futuro da humanidade em nossa ùnica pàtria, ou seja: no pianeta terra, que està
em perigo mortai. Apesar da adverténcia dada pela Assemblala da ONU em Estocolmo, que
aconteceu ha dez anos atràs, a situacao do melo ambiente na terra continua se
deteriorando.
0 relacionamento viciado entre a humanidade e o melo ambiente, assim como as relacóes
sociais debilitadas causam grandes danos. Por este motivo, os participantes do Seminàrio
querem dirigir um apelo insistente a todos, para que superem a resignacao e o fatalismo.
Convidam todos a reagirem, por meio de projetos para um futuro alternativo, que sej'a
sustentàvel e desejàvel.
Declaram que a orientacao atual da humanidade, marcada pela opressao e pela exploragao,
praticada sobretudo por urna minoria poderosa nos paises industrializados, necessita
urgentemente da mudanca. Està orientagào que, até hoje, continua marcando a relagào da
humanidade com a naturerà e também dos seres humanos entre si, tem que ser substituìda
por urna atitude de partilha, de protecào, de mùtuo respeito e de fraternidade entre todas as
criaturas.
Por sua forca estimulante, o exemplo de Francisco de Assis continua vàlido até hoje. Ciente
da interdependència da humanidade com o meio ambiente e consciente que o ser humano
nao pode prescindir de um relacionamento harmonioso com a natureza, eie criou,
primeiramente na sua pròpria comunidade, o sistema alternativo de urna fraternidade
universal onde homens, animais, plantas e seres inanimadas sao considerados "irmàos" e
"irmàs".
A mensagem franciscana propòe o uso moderato dos bens da terra. Para isto exige:
1.

Reconhecer que o verdadeiro progresso nao consiste na acumulacao de bens materiais,
nem na procura de urna politica de poder ou na preocupacao exclusiva com a
atualidade presente, mas com a obrigacào de melhorar a qualidade de vida.
2. Respeito pela natureza e promocao do valor pròprio das pessoas, das comunidades e
das culturas.
3. Reconhecer que a economia e a indùstria necessitam de discricào, moderacào e
equilibrio, renunciando a tecnologias que destroem a natureza e que, de modo geral, sao
nocivos a saùde humana e a sociedade.
4. Desenvolver estilos de vida que gastam menos recursos e menos fontes de energia (na
sua distribuicào e organizacao polìtica e social), pela adaptagào da tecnologia e, em
determinadas regioes, a criacao de um equilibrio entre as indùstrias e as populacdes.
5. Atencào ao problema da fome no mundo, nitido sinal de urna crise ambientai; como
também ao problema da distribuicào injusta dos recursos, causada pelos mecanismos
deformantes da economia do mercado.
6. Desenvolver a educacào, a pesquisa cientifica e a tecnologia, de acordo com estes
princìpios.
7. Garantir que a tecnologia, por ser urna forma especial da capacidade criativa do ser
humano, nao causa danos. A tècnica nao poderà satisfazer às necessidades das
pessoas, quando nao respeita a dignidade humana e o ciclo naturai do pianeta terra.
8. Manter regras éticas de comportamento, também no trato com outras criaturas, sejam
plantas ou animais, para salvar suas espécies da extincao, do cultivo exagerado, do
abuso irresponsàvel, da prodigalidade (p. ex. pela caca, a tortura e a destruicào
insensata); simultaneamente, velar pelo seu habitat.
9. Dirigir a atencào para trés problemas que atualmente ameacam a humanidade de modo
particular: o crescimento demogràfico, a injusta distribuicào dos bens e o envelhecimento
das populacdes.
10. Rejeitar qualquer forma de violència fisica praticada contra a natureza ou a humanidade.
1 1 . Reconhecer que a conservalo do ambiente naturai e humano constitui o pré-requisito
essencial para um desenvolvimento justo.
12. Descobrir experiéncias, feitas através da história e das diversas civilizacòes humanas,
que possibilitam o planejamento de um futuro alternativo da sociedade por meio de um
sistema de mùtua interdependència.
1 3. A luz de tudo aquilo que foi dito até agorà, examinar como em cada pais, o interesse e a
estima pelas tradicdes culturais podem ser reanimados como fontes principais de um
enriquecimento da qualidade de vida.
14. Rejeitar todos os aspectos da vida humana que sào alienados ou alienantes, como p.
ex.: a monotonia politica ou o uniforme comportamento consumista, para promover a
estima por cada pessoa humana, instituindo organizacoes sociais e polìticas que
consideram como a sua tarefa principali o maior desenvolvimento possivel, a maior
pluriformidade, a melhor determinacào de atividades e o màximo aproveitamento de
valiosas contribuicóes pessoais
De modo explicito, os participantes do Seminàrio "Terra Mater" exigem o seguinte:
1 . Empregar todos os meios para desenvolver as capacidades humanas em todos os
setores, na sociedade em geral e no comportamento, por meio de novas formas de
educacào, fundadas na previsto, ou seja: numa preocupacào responsàvel pelo futuro,
assim como a participacào de todos os cidadàos na tomada de decisóes que
determinam o futuro.
2. Todas as pessoas competentes, responsàveis por assuntos culturais ou engajadas no
setor da mìdia, tém a obrigacào de informar de modo fidedigno e correte sobre a crise
ecològica e suas causas.
3. Em todos os paises, os responsàveis pelo ensino pùblico tém que desenvolver - em
todos os niveis - programas de ensino que promovam urna educacào abrangente sobre
as questóes ambientais e sobre o relacionamento estorvado que atualmente existe entre
o homem e os recursos naturais, para que os educandos chegam a ter urna visào clara
dos problemas que terào que enfrentar um dia.
4. Os lideres de todas as religióes e as igrejas de todas as convicgóes tém que chamar a
atencào dos seus membros para a qualidade inviolàvel da natureza, assim como para o
direito e o dever de todos de respeitarem o ambiente naturai e humano. Neste sentido,
eles tém que zelar também pela formacào dos seus ministros, transmitindo-lhes urna
nogào clara do valor religioso destes princìpios. Sobretudo, è para se desejar que o
Conselho Mundial das Igrejas e a Santa Se criam órgàos ecológicos, preparando-os
para estas tarefas. Bispos, sacerdotes e igrejas locais tém que conscientizar os fiéis
constantemente sobre sua responsabilidade de se engajarem como agentes ativos no
desenvolvimento de urna rica qualidade de vida, assim como pela protecào da natureza
e do meio ambiente.
5. Em nivel mundial, os membros dos parlamentos e dos vàrios govemos nacìonais tém
que colaborar, para curar as feridas que jà foram infligidas ao nosso pianeta. Por meio
da promulgacào de prioridades para investimentos pùblicos e projetos de trabalho, como
sejam, p .ex.: programas da protecào do solo, a regulamentacao das àguas, o
refiorestamento, a recultivacào de regioes desérticas e de paisagens destrui'das, a
reducao e o impedimento da poluicào do ambiente, etc. Eles tém que visar a
reconstituicào de um sadio equilibrio ecològico no mundo inteiro.

6. Organizapóes nào-govemamentais (ONG) devem apresentar os seus programas visando
a sobrevivéncia humana de modo mais convincente e enèrgico, para influenciar decisóes
politicas e económicas que atingem o melo ambiente.
Finalmente, os participantes do Seminàrio "Terra Water" advertem os govemos
internacionais de trabalharem pela paz no mundo, pelo desarmamento, por urna
solidariedade reciproca, pela renùncia a qualquer tipo de nacionalismo que possa estar
contràrio a estes objetivos, e de procurar solucòes para as discrepàncias existentes entre os
paises do hemisfério notte e do hemisfério sul. A realizacao destes objetivos tem que ser
procurada pela reducào dos gastos do armamento militar.
A qualidade de vida de toda a sociedade humana e do melo ambiente està confiada a
responsabilidade humana. È urgente que cada homem, cada mulher e cada comunidade
transforme està responsabilidade quanto antes em urna atuagao concreta, motivada nao
pela visào de catàstrofes irreversiveis, mas pela esperanca no futuro.'
Este documento Ibi assinado pelas seguintes personalidades:
Frei Emesto Caroli, Secretano Geral da Conferéncia da Famìlia Franciscana;
Giorgio Luciani, Presidente da Associalo "Italia Nostra";
Fu/co Pratesi, Presidente da Associalo italiana do 'World Wildlife Fund";
Giancarìo Rombaldi, Presidente da Associalo Nacìonal para a Protegào dos Animais;
Laura Girardello, Presidente da Liga Italiana para os Direitos dos Animais.
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