
Suzane G. Frutuoso

N o mundo de hoje, não é
mais possível viver sem o
mínimo de consciência am-
biental. Reciclar lixo, evitar

o uso de sacolas plásticas, economizar
água e luz e modificar hábitos que
impactam a natureza são atitudes
cada vez mais presentes no cotidiano
das pessoas. E urgentes, num planeta
que vem mostrando sua revolta pelos
abusos sofridos. Por isso, manifesta-
ções como a realizada pelo Greenpe-
ace na terça-feira 13, em Brasília,
pedindo ao presidente Lula que com-

pareça à Conferência do Clima da
Organização das Nações Unidas
(ONU), na Dinamarca, em dezembro,
com metas concretas contra o aque-
cimento global, são fundamentais.
Mas não significa que os defensores
do meio ambiente possam passar dos
limites na hora de tentar doutrinar os
demais. Há quem se ache no direito
até de agir com violência. A maioria
acredita ser melhor do que o resto da
humanidade. Será?

Um estudo da Universidade de
Toronto, no Canadá, indica que eles

MILITÂNCIA Na terça-feira 13,
em Brasília, o Greenpeace cobra
posição do presidente Lula

podem não ser tão evoluídos como se
autoproclamam. A pesquisa, recém-
publicada na revista científica "Psy-
chological Science" e realizada com
305 estudantes, apresenta uma con-
clusão curiosa: aqueles que compraram
produtos ecologicamente corretos demons-
traram um comportamento menos altruís-
ta e mais propenso a mentir do que os
consumidores de produtos convencionais.
Em um dos experimentos, as pessoas
apenas expostas aos produtos verdes,
sem comprá-los, dividiram uma
quantidade maior de dinheiro em um
jogo do que os consumidores de
compras conscientes. Esses últimos
disseram, inclusive, ter menos verba
do que realmente guardavam.

"Não estamos colocando o dedo na
cara de quem compra produtos ecolo-
gicamente corretos", disse à ISTOÉ a
professora de marketing Nina Mazar,



autora do estudo. "Desejamos mos-
trar que uma atitude correta no final
do dia não faz alguém moralmente
melhor." Nina destaca que a pesquisa
não é um ataque ao movimento verde.
É, porém, um alerta de que o compor-
tamento repressor das pessoas deve
ser reavaliado. Não apenas quando se
trata de meio ambiente, mas em to-
dos os campos nos quais há pressão
sobre o indivíduo
para seguir um
caminho sem
questionamentos,
como acontece
também na políti-
ca e na religião. "A
doutrinação per-
sistente tira a au-
tonomia e a liber-
dade de as pesso-
as fazerem esco-
lhas", diz a edu-
cadora ambien-
tal Vera Catalão,
coordenadora da
Agenda Ambien-
tal na Universidade de Brasília (UnB).

Mesmo que essa tentativa de con-
versão não seja exclusiva dos mili-
tantes ecológicos, a preservação da
natureza é o principal tema da mídia
contemporânea. E buscar espaço de
maneira impositiva não angaria a
simpatia de muita gente que se sente
pressionada o tempo todo. A perso-
nal trainer Luciana Soares, 33 anos,
de São Paulo, acredita que algumas
mudanças devem ser obrigatórias
para salvar o planeta, como a proibi-
ção de carros poluentes. Ela também
recicla lixo e economiza água, por
exemplo. Mas se irrita com a exigên-
cia dos ambientalistas por inúmeros
sacrifícios. "Muito do que eles defen-
dem, como fraldas de pano, é incom-
patível com a vida moderna", diz.
"Acho um desrespeito querer enfiar
teorias goela abaixo." Já a designer
de acessórios Emy Kuramoto, de São
José dos Campos, no interior paulis-
ta, se viu alvo de reações indignadas
depois de postar no blog de seu ate-

liê, o Tofu Studio, sua opinião sobre
absorventes de pano. "Acho um re-
trocesso", afirma. "Seria uma dificul-
dade enorme em nome de um bene-
fício pouco expressivo." A designer
não é alienada sobre as questões
ambientais. Pelo contrário. Os mó-
veis de seu estúdio de criação foram
feitos por ela e o marido, Eduardo,
com madeira certificada e tinta à

AGRESSIVOS Ações da Peta
exageram no visual e já causaram
ferimentos em vítimas atacadas

base de água (menos poluente). "Há
dogmáticos que se sentem no direito
de fiscalizar os outros. Eu me sinto
fiscalizada."

Não se pode, porém, tachar todos
os ecologistas de ecochatos. "Há ma-
nifestantes que exageram, mas não é
generalizado", diz Heloísa Torres de
Melo, gerente de operações do Insti-
tuto Akatu, defensor do consumo
consciente. Ela afirma que apontar
problemas e sugerir soluções para que
o consumidor se envolva de maneira
positiva é o melhor caminho de cons-
cientização. Heloísa não reprova
ações como as da ONG Peta (sigla em
inglês para Pessoas pelo Tratamento
Ético aos Animais). "São necessárias
diversas linguagens porque cada pes-
soa é atingida de uma maneira", diz.
Mas até uma das estrelas das campa-
nhas se afastou em setembro do gru-
po. A top inglesa Naomi Campbell disse
que deixou a organização após dois anos
por achar que as imagens chocantes que
ela divulga estariam indo longe demais.
O Peta é conhecido por ações agres-
sivas que já chegaram a machucar
fisicamente suas vítimas.

Para Vera Catalão, é bom descon-
fiar de quem se acha dono da verdade.
"É um mecanismo de defesa do indi-
víduo que não tem certeza do próprio
poder", diz. Ela lembra também o
valor de cada um fazer um pouco e
transformar pequenas ações em uma

mudança significativa. O radi-
calismo só provoca antipa-

tia. E não ajuda ninguém
a se sentir parte impor-
tante do planeta. •
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