
 



Cultura do obsoleto deve ser esquecida

DA REPORTAGEM LOCAL

Um dos grandes entraves a�  questa�o do e-lixo remonta
a�  de�cada de 1980, quando se estabeleceu o consenso
da  desmaterializaça�o  da  economia.  Em  um  mundo
moderno,  seria cada vez mais  desnecessa� rio  extrair
recursos da natureza -  a  alavanca para  isso seria  o
mundo informatizado, que consumiria menos papel e
menos tinta,  por exemplo,  dando lugar  a atividades
realizadas no plano virtual,

O uso do verbo no condicional nas frases acima e�  a
deixa  para  perceber  que  a  ideia  na�o  deu  certo.  “A
questa�o da desmaterializaça�o e�  uma fala� cia, esta�  mais
claro do que nunca”,  afirma Maurí�cio Waldman,  53,
professor  de  po� s-graduaça�o  na  a� rea  de  resí�duos
so� lidos da PUC Minas.

“Nos  anos  1980  se  falava  em  uma  verdadeira
meta� fora que era o escrito� rio sem papel, com base no
uso  dos  computadores.  Mas  nunca  se  usou  tanto
recurso  como  hoje”,  diz  Waldman,  que  tambe�m  e�
consultor ambiental.

Ele afirma, citando Joan Martinez-Alier, que durante o
se�culo 20 a populaça�o mundial cresceu quatro vezes,
enquanto a extraça�o de cobre, 25 vezes  - a produça�o
de pla� stico cresceu 41 vezes em 40 anos.  “Na�o tem
planeta que aguente essa retirada de recursos.”

Para  Waldman,  e�  preciso encarar  de  outra  forma o
consumo de eletroeletro6 nicos. “Os materiais sa�o feitos
para terem uma obsolesce6ncia precoce. Na�o da�  para
ter  que mudar a  capacidade do computador a  cada
seis meses.”

Portanto, e�  necessa� rio que as empresas estabeleçam o
que  ele  chama  de  “morato� ria  das  inovaço� es
tecnolo� gicas”.  Elas  te6m  que  frear  um  pouco  as
novidades, que fazem os consumidores jogarem fora
produtos em funcionamento.

“E7  preciso reduzir, reutilizar, reciclar e repensar o que
se faz com os recursos do planeta. Na�o adianta dizer
que  as  multinacionais  sa�o  culpadas.  A
responsabilidade  e�  da  empresa,  da  sociedade,  do
cidada�o e do Estado.” (DA)
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