
iscutir questões ambientais é algo 
paradoxalmente muito recente na humanidade. 
Enquanto por um lado a ciência mostra que 

a presença do homem remonta a centenas de milhares 
de anos na Terra, somente nos ú l t imos 50 anos 
começamos a nos preocupar com ques tões ambientais. 
Foi preciso que o planeta mostrasse sinais de exaustão, 
mostrasse que a nossa exploração dos recursos naturais 
estava ultrapassando os limites do razoável para que 
começássemos a perceber esses sinais e a nos preocupar 
com as questões ambientais. 
Mas não basta nos preocuparmos. O nosso comportamento 
é ditado por valores. Por isso, precisamos transformar 
p reocupações em valores ambientais, para que eles 
se incorporem ao nosso cotidiano e reflitam em ações 
concretas de proteção e preservação do ambiente para as 
futuras gerações. 
E essas ações concretas incluem uma nova postura no 
consumo, inclusive dos recursos naturais. É preciso 
pensar o meio ambiente, a água e a economia de forma 
sustentável , inclusive como reflexo de uma sociedade 
mais justa. E isso é urgente. 
Recentemente, um cientista norte-americano publicou 
um texto instigante na internet. Ele começa dizendo que, 
se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que 
estava em curso um fenômeno meteorológico, que não 
sabemos exatamente como foi, mas que poderia colocar 
em risco a espécie, como realmente ocorreu, de nada 
adiantaria, porque eles não poderiam fazer nada. 
Mas, se nós, seres humanos, es t ivéssemos sendo avisados 
sobre um fenômeno ambiental que colocasse em risco a 
qualidade de vida das futuras gerações e, nada fizéssemos, 
es tar íamos agindo como verdadeiros irracionais. 

Somos bombardeados diariamente pela mídia acerca de 
dois fenômenos ambientais que podem colocar em risco 
não apenas a qualidade de vida das futuras gerações, mas 
a própr ia condição de sobrevivência dos nossos filhos e 
netos: a escassez de água doce e o aquecimento global. 
Precisamos de uma terceira revolução energética, que vá 
descarbonizar a atmosfera, para enfrentar o problema 
do aquecimento e criar uma era da sustentabilidade, 
com pad rões incorporados não só pela população , mas 
t a m b é m pelos governos. 
Sim, porque os governantes precisam garantir o 
cumprimento de legislações que induzam à subst i tu ição 
de energias sujas por limpas, e o aporte de investimentos 
para que a tecnologia d isponível se aperfeiçoe e 
transforme problemas em soluções. 
Porque vai ser preciso um esforço conjunto para evitar 
a tragédia anunciada pelos cientistas, que falam da 
deterioração humana no planeta por conta da exaustão 
dos recursos naturais, que pode nos colocar em um 
caminho sem volta, onde não vai mais ser possível a 
autorregeneração, a autorreciclagem natural e espontânea. 
Evitar esse quadro limite vai exigir uma ruptura com nossa 
forma de viver, de consumir, de produzir. O desafio é 
preservar o planeta para as futuras gerações. Já disseram que, 
desta vez, não haverá uma Arca de Noé capaz de poupar 
alguns. Ou salvamos todos, ou n inguém sobreviverá. 

Antonio Carlos Mendes Thame 
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 21, p. 24, 2011.




