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Herói, segundo o Aurélio, é alguém extraordinário por seus feitos guerreiros, seu valor ou 
magnanimidade. Entidade mítica, entre o humano e o divino, a figura onipotente do herói é 
também onipresente em todas as culturas, de todos os tempos, e freqüenta o imaginário 
coletivo, inspirando os mortais a serem e quererem sempre mais.  
 
No início deste mês, a famosa revista Time dedicou uma edição especial aos heróis do meio 
ambiente, listando líderes, visionários, empreendedores, ativistas e cientistas cuja atuação, em 
sua análise, têm feito enorme diferença para a preservação do planeta. São indivíduos que, de 
acordo com a publicação, produzem luz em meio á escuridão e para os quais nenhum desafio é 
grande demais que não possa ser superado com criatividade, energia e fé na causa.  
 
Há uma brasileira no seleto grupo. A ex-ministra Marina Silva divide um dos destaques com 
Cristina Narbona Ruiz, também ex-titular da pasta de meio ambiente na Espanha. Ambas são 
classificadas como outsiders, símbolos de coragem, mulheres apaixonadas pela causa cuja 
firmeza desconcertou governos e feriu interesses de grupos econômicos poderosos. Time 
definiu a renúncia de Marina, em maio deste ano, como um ato de protesto contra a falta de 
apoio para uma batalha que acabou sendo vencida por líderes industriais e políticos do País. 
Exonerada em 2008, depois de quatro anos no governo, Cristina é reverenciada como uma 
mulher de posição inflexível que levou a Espanha à liderança em energia renovável.  
 
As duas estão muito bem acompanhadas por outras mulheres no célebre clube de heróis da 
Time. Uma delas é Sheila Watt-Cloutier. Líder esquimó, ela teve papel decisivo nas 
negociações da ONU para eliminar uma classe de poluentes químicos venenosos que estavam 
contaminando as águas do Ártico. Preocupada com os efeitos devastadores do aquecimento 
global sobre a sua região, Watt-Cloutier, 54 anos, luta para que as mudanças climáticas não 
destruam o estilo de vida caçador do povo inuit nem os seus ideais de paciência, coragem e 
sabedoria.  
 
Outro destaque da lista é a afegã Habiba Sarabi. Crítica da guerra em seu país, ela tomou a 
frente de uma cruzada verde para transformar a província de Bamiyan em um modelo nacional 
de práticas ambientais. Primeiro, criou um parque nacional. Depois, estabeleceu limites rígidos 
para o transporte motorizado no local. A princípio solitária, Sarabi mobilizou as comunidades 
locais para decidirem em conjunto políticas de preservação. Isso tudo vale frisar em um 
Afeganistão ainda combalido pelos bombardeios americanos.  
 
Além de Arnold Schwarzenegger, o ex-herói de filmes de ação que se tornou governador da 
Califórnia e uma grande pedra no sapato de Bush por causa de seus esforços pela produção de 
energia limpa, a lista de Time selecionou também empreendedores. Os irmãos Jean-François e 
Jean-Charles Decaux, criadores do software que controla cerca de 30 milhões de aluguéis de 
bicicletas nas ruas de Paris, foram lembrados. Assim como Mick Bremans, da companhia belga 
Ecover, e seus sabões em pó, e detergentes livres de fosfato e cloro, e John Doerr, o bilionário 
que se juntou a Al Gore na Generation Investment Management para aplicar um bilhão de 
dólares em empresas públicas focadas em tecnologias sustentáveis.  
 
A primeira reação diante da lista de Time é, obviamente, imaginar quem seriam os heróis 
ambientais do Brasil. Eles certamente existem. E o leitor deve ter os seus candidatos. No 
entanto, estejam eles nos governos, empresas ou ONGs, têm em comum o fato de serem 
imprescindíveis e de formarem a elite dos líderes visionários deste início de século 21.  
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