
Combater a violência e erradicar
a pobreza. Essas são as princi-
pais prioridades dos jovens bra-

sileiros hoje, conforme revela uma
pesquisa recente desenvolvida pelo
Instituto Akatu e que integra o ma-
peamento mundial Global Survey On
Sustainable Lifestyles, realizado pelo
Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA). Mil jovens

de 10 regiões metropolitanas do Brasil,
com idades entre 18 e 35 anos, participa-
ram da pesquisa. Nela, foram apresen-
tados vários temas - políticos, ambien-
tais, sociais, econômicos e culturais -,
dos quais eles deveriam destacar os que
consideravam mais importantes.

Apesar de toda a divulgação dispo-
nível na mídia e ações de conscientiza-
ção de ONGs, empresas e governos so-

bre as questões ambientais, o item re-
cebeu apenas 11% dos votos (veja box
na página ao lado). No entanto, o índice
de 32% daqueles que acreditam que
combater o crime e prevenir conflitos é
a prioridade maior não deve ser ignora-
da. Tampouco os 27% que representam
a redução e erradicação da pobreza,
pois eles indicam que os entrevistados
têm uma percepção positiva do que
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acontece no ambiente. E, claro, do que
precisa ser mudado para atingirmos
uma melhor qualidade de vida.

Mas, ainda sim, não deixa de ser
preocupante que o meio ambiente te-
nha recebido tão pouca atenção, uma
vez que a preservação dos recursos na-
turais é tema recorrente na mídia, esco-
las e universidades. E que ganhou ain-
da mais forca com o filme Avatar (con-
fira reportagem especial na página 46)
e com a COPis, realizada no final de
2009 em Copenhague, Dinamarca.

Outras pesquisas realizadas no
Brasil, na última década, também já
indicaram que a questão ambiental
deveria ser ainda mais divulgada e
discutida entre os jovens. O canal de
música MTV Brasil, por exemplo, que
também desenvolve um estudo pare-
cido no país, com o "Dossiê Jovem", pa-
ra apurar quais as principais preocu-
pações da juventude hoje, também re-
velou dados surpreendentes. Ecologia
e meio ambiente, pasmem, ocupam o
22° lugar entre os temas de interesse
pessoal entre os entrevistados, fican-
do com apenas 9%. Assuntos como
aparência, moda, dinheiro, sexo, es-
portes e música, sendo que este último
foi o de maior interesse, com 37%, fica-
ram na frente. Os temas ambientais
que mais se destacaram na quarta e
última edição do dossiê foram o aque-
cimento global e a falta de água, com
34% e 24%, respectivamente.

Mudança de comportamento
- Felizmente, alguns dados animado-
res foram constatados na pesquisa do
Akatu: os jovens estão mais conscien-
tes da importância da sustentabilida-
de. Em um trabalho semelhante, de-
senvolvido pelo instituto em 2001, a
preocupação com a redução da polui-
ção na água, no ar e solo era de 60%.
Em 2009, subiu para 72%.

"Quando mostramos ao jovem o
que ele pode fazer no seu cotidiano,
apontando os benefícios econômicos
e os impactos na preservação am-
biental daquelas ações, a probabili-
dade de ele mudar de comportamen-
to é alta", afirma Hélio Mattar, dire-

tor-presidente do Instituto Akatu.
Questionados sobre a possibilida-

de de adotar novos hábitos de vida,
que impactam menos a natureza,
40% dos entrevistados afirmaram
que gostariam de receber ainda mais
informações sobre sustentabilidade.
E que isso contribuiria positivamente
para a adoção de práticas sustentá-
veis, que incluem desde a reciclagem
e a busca de soluções para o desperdí-
cio de lixo orgânico até o uso de bici-
cletas para minimizar a poluição ge-
rada por veículos automotores.

Para Paulo Cidade, diretor da Ip-
sos Public Affairs, empresa de pesqui-
sa e estatística fundada na França e
que tem uma de suas unidades em
São Paulo, há uma "janela de recepti-
vidade" entre os jovens para os temas
da sustentabilidade colocados em
discussão nesses cenários: "Quando
as pessoas eram apresentadas aos te-
mas mais sustentáveis, procuravam
refletir sobre ele", avalia. Mas para
que a juventude transforme em um
novo comportamento a intenção de
mudar, ele recomenda que ainda
"precisamos falar aos jovens como
agir". Assim, falta ainda a motivação
de sentir-se no meio ambiente e, a
partir daí, lutar por ele. •

Text Box
Fonte: JB Ecológico, Rio de Janeiro, ano 8, n. 97, p. 58-59, fev. 2010.




