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DESAFIOS DA CIDADANIA AMBIENTAL  1

Maurício Waldman 2

Cidadania ambiental consttui uma terminologia com recorte histórico recente. Tão
recente quanto a própria questão ambiental,  que apenas nas últmas décadas do
século passado despontou enquanto uma concepção de interesse no imaginário de
povos, grupos e classes sociais. 

Originalmente circunscrito ao movimento ambientalista, a discussão sobre o meio
ambiente está nos dias de hoje pautada como tema obrigatório nos mais diversos
segmentos de opinião, ocupando manifesto espaço na agenda das organizações não-
governamentais  (ONGs),  dos  chefes  de  Estado,  populações  tradicionais,  grupos
rurais e urbanos, sindicatos, empresas, associações comunitárias e administrações
públicas 3.

O motvo principal da luta pela preservação da natureza ter conquistado tamanha
magnitude, reside na vicissitude do Planeta ressentr-se uma crise socioambiental
sem precedentes. Entenda-se que nesta afrmação, pouco existria de drástco. De
modo indiscutvel,  a crise ambiental da modernidade inscreve-se junto ao elenco
axial de questões fundamentais a serem enfrentadas pelo conjunto da humanidade.

Esta crise é de tal ordem que poucos ousam colocar em dúvida que a biosfera esteja
integralmente ameaçada. Na advertência da cientsta polítca australiana Lorraine
Elliott, especialista em seguridade ambiental, caso algo não seja feito nos próximos
anos, corre-se o risco real de presenciarmos um ponto de não retorno ambiental,
transformando a catastrófca situação que conhecemos, tão só num preâmbulo para
desastres ainda mais aterradores dos que atualmente pespontam nas manchetes
dos jornais (Ver a respeito ELLIOTT, 1992).

A este respeito, existem dados históricos absolutamente relevantes. Contrariamente
às sociedades do passado, quando as crises ambientais eram com certa regularidade
sucedidas pela revitalização do entorno natural circundante, a crise moderna não
sugere nenhuma recuperação posterior ao esgotamento dos ciclos biológicos dos
ecossistemas. Em outras palavras, coloca-se como fato objetvo a possibilidade da
extnção total da vida em todo o globo terrestre 4. 

A realidade contemporânea pressupõe,  pois  redobrada atenção relatvamente ao
entendimento da questão ambiental na sua complexidade. Diante da magnitude dos
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problemas ecológicos,  é  evidente  que  estamos  diante  de  uma problemátca que
solicita rediscussão profunda dos paradigmas que tem orientado a humanidade nos
últmos séculos. Somente a partr deste questonamento é que podemos apreender
noções como a de cidadania ambiental. 

Recordemos primeiramente que num senso amplo, a noção de cidadania é escorada
na ótca do cidadão no tocante às possibilidades e potencialidades que este pode ou
poderia desfrutar no relacionamento com o Estado e com a sociedade na qual vive.
A cidadania associa-se a modos de vida visceralmente regrado pela integração numa
coletvidade, evidente na própria origem da palavra, decorrente do latm civitas, isto
é, cidade.

Ora, um dado básico para a discutrmos os signifcados de uma cidadania ambiental
é que o meio ambiente confgura-se como um direito difuso, isto é,  não dispõe de
um corpo específco. O objeto do interesse difuso, na ponderação do jurista Paulo
Affonso Leme Machado, é sempre um bem coletvo, não suscetvel de divisão, sendo
que a satssação de um interessado implica necessariamente na satssação de todos
(Cf. MACHADO, 1987: 12). 

Desta máxima, podemos concluir que estamos diante de uma situação bem mais
complexa do que aquelas usualmente colocadas pelos movimentos sociais.  Nesta
ótca, entendendo que a questão feminista confunde-se com um corpo mulher, a
questão do negro,  com os afrodescendentes,  dos sindicatos com um contngente
operário e que as demais temátcas artculam-se com grupos inseridos em molduras
bem demarcadas, por sua vez, a questão ambiental perpassa por todos estes corpos
simultaneamente  e  ao  mesmo  tempo,  aponta  para  a  superação  de  todos  estes
corpos isoladamente. 

Isto posto, a noção de cidadania ambiental, ao universalizar direitos específcos e
especifcar direitos universais, sugere uma ampliação radical da noção de cidadania
que tem frequentado os discursos e mobilizações sociais. Retomando uma dita que
num primeiro momento estava restrita ao movimento ambientalista e que hoje se
coloca como uma perspectva para a sociedade humana global,  o ambientalismo
reserenda-se numa perspectva que obrigatoriamente, ratfca bandeiras planetárias
(passim WALDMAN, 1992a, 1992b e 1992d).

É em função deste perfl que a noção de cidadania ambiental reclama um paradigma
novo, indispensável para a releitura de mundo. Até porque, muitos dos problemas
ambientais do mundo contemporâneo tem origem na forma como a representação
da natureza terminou construída no imaginário social moderno, dado este por sinal,
inerente às formações sociais como um todo 5. 
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Assim sendo,  a  revisão do entendimento tradicional  da relação  homem-natureza
está colocada na ordem do dia.  Numa sociedade dessimétrica como a moderna, é
essencial repensar a esfera dos valores culturais, a defesa dos modos alternatvos de
entendimento da realidade, a resistência ao modelo hegemônico. No mais, porque é
exatamente a partr da esfera da percepção que o imaginário se transforma numa
força mantenedora da ordem, excluindo tudo o que estver em contradição com o
status quo. 

Atente-se, aliás, que no rol das proposições que o modelo dominante elencou como
antagônicos à sua raison d’être, pontfca a discordância ao estlo de vida em voga,
prédica intrínseca ao ideário ambientalista, que essencialmente, tem numa relação
mais equilibrada com o meio ambiente, tanto no plano social quanto no ecológico, o
axioma central. 

Nesta linha de argumentação, vários aspectos pertnentes ao imaginário ambiental
da modernidade seriam passíveis de leitura crítca. Poucos, por exemplo, percebem
a interface do debate ambiental com conceituações como as de alma, das paisagens
naturais e de gênero. Fundamentais em termos da compreensão da problemátca
ambiental, a avaliação destas nuanças é essencial para a requalifcação da interação
estabelecida com o meio ambiente.

Analisemos, por exemplo, a etmologia da palavra animal. Aparentemente isento de
potencial polêmico, o termo é, entretanto, em si mesmo revelador sobre como os
seres vivos estavam incorporados na visão de mundo das primeiras coletvidades do
Lácio, base da cultura romana. 

Note-se, pois, que animal é proveniente do latm anima, que signifca alma.  Como
está explícito, a terminologia implica no óbvio entendimento de que para a antga
mentalidade grega e romana, os animais, da mesma forma que os seres humanos,
também possuiriam alma. Logo, estavam positvamente qualifcados no imaginário
social de outrora.

Outra, no entanto, passou a ser a acepção relatva aos animais no mundo ocidental.
Em razão do aprofundamento da dicotomia entre o homem e a natureza e de um
enfoque  antropocêntrico  inerente  às  concepções  da  ciência  moderna,  o  mundo
natural  tornou-se  objeto  de  conhecimento  empírico-racional,  despaganizando-se,
perdendo assim os sentdos sensíveis que por ele imemorialmente perpassavam (Cf.
WALDMAN, 2003b e 1995). 

À vista disso, negando a raiz etmológica que aproximava os animais dos humanos,
visto que ambos seriam detentores de alma, o reino animal, agora ajuizado como
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povoado por seres irracionais, passou a ser objeto de desqualifcação. Observemos
como o geógrafo brasileiro Carlos Walter Porto Gonçalves destaca esta mudança de
expectatvas:
 
“Sem que nós percebamos, usamos em nosso dia a dia, uma série de expressões que
trazem em seu bojo a concepção de natureza que predomina na nossa sociedade.
Chama-se de  burro ao aluno ou a pessoa que não entende o que se fala ou se
ensina; de cachorro ao mau caráter; de cavalo ao indivíduo mal educado; de vaca,
piranha e veado àquele ou àquela que não fez a opção sexual  que se considera
correta, etc... Juntemos os termos:  burro, cachorro, cavalo, vaca, piranha e veado,
são todos nomes de animais, de seres da natureza tomados, em todos os casos, em
sentdo negatvo, em oposição a comportamentos considerados cultos, civilizados e
bons” (GONÇALVES, 1990: 35).

Como fca evidente, o mundo ocidental rebaixou os animais, seres anteriormente
possuidores alma, para uma condição de inferioridade, o que seria, aliás, inerente a
uma civilização construída com base na exaltação da racionalidade. 

Mas, além do repúdio da animalidade, é também digno de nota o vínculo da postura
que subentendendo a natureza enquanto um apêndice à disposição do sistema de
produção de mercadorias, também a associou com procedimentos patriarcais e de
submissão da mulher. 

A identfcação do meio natural com a esfera do feminino, um mote que transita em
todas as culturas e civilizações, inclusive na ocidental 6, encontrará, no entanto, uma
nova e radical  interpretação no Ocidente.  Neste partcular,  atente-se que a visão
ocidental  de  mundo foi  consttuída com base num elenco  de  oposições  binárias
impregnadas  de estereotpias positvas  e negatvas de um modo partcularmente
incisivo (Cf. ALVES, 2004). 

A saber, comporiam o quadro de estereotpias positvas: a condição de homem, o
sexo masculino 7, a racionalidade, a raça branca, os povos europeus, a fase adulta, o
pertencimento  à  classe  burguesa,  o  labor  intelectual,  o  trabalho  exaustvo  e
produtvo, a produção voltada para o mercado, o espaço urbano, o cristanismo e o
espaço artfcial. 

No relatvo às estereotpias negatvas, estas estariam consignadas na condição de
mulher,  no  sexo  feminino,  na  esfera  do  emocional,  nos  povos  não-brancos,  nas
populações extraeuropeias em geral,  na fase infantl,  na condição proletária,  nas
atvidades braçais,  no trabalho sufciente,  na economia de subsistência,  no meio
rural, no paganismo, no espaço intocado pelo homem e no meio natural em geral.
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Retenha-se que embora a padronagem das oposições binárias seja encontrada em
quase todos os povos e culturas, não há nenhum outro gabarito cultural no qual as
crispações entre polaridades opostas seja tão acirrada quanto no cosmos ocidental
(Figura 1).               
                   

FIGURA 1 - A flooofa cláooica chineoa eotá toda ela corroborada por uma coomologia dualiota voltada
para deocrever como campoo aparentemente contrárioo entre oi podem oer complementareo, e da meoma
maneira, como eotao potencialidadeo deodobram-oe uma na outra a medida em que eotão concatenadao.
O emblemátco oímbolo  taichi, acima reproduzido, revela a conectvidade entre ao duao grandeo forçao
que para oo chineoeo, regem a natureza e o univeroo: Yin e Yang (literalmente luz-eocuridão, negatvo-
pooitvo). Oboerve-oe que a polarização não é abooluta. Yin engaota uma contrapooição Yang, e Yang, uma
outra Yin (Fonte: Pintereot, < httpo://br.pintereot.com/ >. Aceooo: 25-06-2018).

Confra-se que na civilização europeia moderna, esta construção imaginária esboça
um modelo que exalta traços melioratvos sempre agregados à condição masculina e
da artfcialidade. Ao mesmo tempo, este imaginário impregna a mulher e o meio
natural com traços marcadamente negatvos. 

https://br.pinterest.com/
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Tais pressupostos estavam, por exemplo, registrados nas formulações originais do
flósofo britânico Francis Baacon (Figura 2). Considerado um dos pais do pensamento
cientfco ocidental e dos métodos empíricos de investgação, os ensinamentos de
Baacon, expressando o antropocentrismo imperante no contexto europeu da época,
são modelares para o entendimento da imagem construída a respeito da natureza
pelos pensadores ocidentais, assim como a crise ecológica do mundo atual 8. 

FIGURA 2 - Francio Bacon (1561-1626), retratado pelo pintor famengo Paul von Somer (Fonte:
Pintereot: < httpo://br.pintereot.com/  >. Aceooo: 28-06-2018).

https://br.pinterest.com/
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Pois então, vejamos o que nos é revelado pelo ambientalista austríaco Fritjof Capra
na sua celebrada publicação  O Ponto de Mutação,  no respeitante à  metodologia
cientfca criada por Francis Baacon. Diz ele:

“Os termos em que Baacon defendeu esse novo método empírico de investgação
eram  não  só  apaixonados,  mas,  com  frequência,  francamente  rancorosos.  A
Natureza, na opinião dele, tnha que ser acossada em seus descaminhos, obrigada a
servir e  escravizada. Devia ser  reduzida à obediência e o objetvo do cientsta era
extrair da Natureza, sob tortura, todos os seus segredos” (CAPRA, 1991: 51, grisos
nossos).

Reconhecidamente, muitas das imagens violentas inerentes aos escritos de Baacon
parecem ter sido inspiradas pelos julgamentos de bruxas que eram frequentemente
realizados no tempo do flósofo (Figura 3). A propósito, Baacon, como chanceler da
coroa no reinado de Jaime I, estava intmamente familiarizado com tais denúncias e
libelos, e dado que a Natureza é conotada pela dimensão do feminino, não deve
causar surpresa o fato de ter transferido as metáforas usadas no tribunal para seus
escritos cientfcos: 

“De  fato,  sua  ideia  da  natureza  como  uma mulher,  cujos  segredos  têm  que  ser
arrancados  mediante  tortura,  com  a  ajuda  de  instrumentos  mecânicos,  sugere
fortemente  a  tortura  generalizada  de  mulheres  nos  julgamentos  de  bruxas  do
começo  do  século  XVII.  A  obra  de  Baacon  representa,  pois,  notável  exemplo  da
influência das attudes patriarcais sobre o pensamento cientfco” (Cf. CAPRA, 1991:
52).

Outra declinação relevante, é que o imaginário ocidental de natureza, refletndo as
aspirações  de  um sistema de dominação,  ao  sancionar  enquanto  mecanismo de
reprodução  ideológica  a  introjeção  dos  valores  que  reportavam  aos  segmentos
socialmente dominantes, impôs uma percepção da natureza identfcada, nos seus
marcos geográfcos, com o meio natural dos países do Hemisfério Norte. 

A transposição destes padrões desenrolou-se, é claro, ao arrepio dos desavisados
subalternos à nova ordem ocidental em expansão. Tratando-se verdadeiramente de
uma colonização do imaginário da natureza, esta se tornou objeto de uma radical
alteração dos sentdos tradicionais postados junto à consciência social, assumindo
em muitos casos uma coloração ignorada pelos dominados ou aos que estavam em
oposição a este modelo.
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FIGURA 3 - Interrogatório de uma mulher acuoada de bruxaria, anátema que durante geraçõeo ouceooivao,
eotgmatzou  centenao de milhareo de vítmao em toda a Europa, predominantemente do oexo feminino
(Fonte: Louio Figuier,  Les Merveilles de la Science, circa 1870, in Pintereot: < httpo://br.pintereot.com/  >.
Aceooo: 25-06-2018).

https://br.pinterest.com/
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Deveras, estes processos induzidos pelos modelos culturais impostos pelos países
temperados, ao ignorarem a realidade dos países tropicais, terminaram impactando
negatvamente inclusive os móveis das reivindicações ambientalistas, comandando a
predileção por determinadas matrizes cognitvas e até mesmo, a pauta das espécies
eleitas como alvo de simpata. 

A ttulo de exemplo, no Barasil, país cujo meio natural é defnitvamente pródigo por
abrigar, de acordo com a entdade ambientalista  Internatonal Conservaton,  nada
menos que 23% da biodiversidade mundial, pratcamente todas as espécies animais
de presença marcante no universo infantl são estrangeiras. 

Na fauna composta por seres alienígenas com marcante presença nos produtos de
linha infantl, encontramos ursos, raposas, renas, focas, elefantes, águias, girafas e
outros tantos animais cujo habitat, situa-se a milhares de quilômetros do país e os
quais, apenas podem ser vistos, quando muito, nos zoológicos.

O povoamento mítco da reserva imaginária do natural inicia-se já com os bichos de
pelúcia, os quais raramente são inspirados no patrimônio faunístco nacional. Nesta
mesma direção, os desenhos animados, histórias em quadrinhos (HQ), a propaganda
e a programação televisiva são outros instrumentos de uma “educação ambiental”
cuja iconografa familiariza o público jovem no reconhecimento de uma natureza
que simplesmente não existe no território brasileiro. 

Deste modo, não admira que largos setores da opinião pública sejam seduzidos em
prestgiar o panda, espécie que habita os longínquos contrafortes do Himalaia, como
alvo preferencial de preservação. Em paralelo, dezenas de espécies natvas, também
ameaçadas de extnção, não são merecedoras de atenção por parte da imprensa e
nem mesmo dos próprios movimentos conservacionistas (Figura 4). 

Outras sequelas do imaginário ambiental hegemônico dizem respeito às mitologias
territoriais,  simbólicas e biológicas construídas pela indústria cultural,  perfazendo
claro impacto no percepcionamento do natural e por extensão, nas attudes que os
cidadãos são educados a assumir. 

Note-se que via de regra, o imaginário do natural remete para ambientes distantes,
rurais ou numa única expressão, não-urbanos. Chama a atenção que os principais
ícones  ambientalistas  reportem  a  animais,  por  sua  vez  quase  sempre  habitando
ambientes remotos, tais como serras, montanhas ou as imensas massas oceânicas. 

Este seria o caso da ararinha azul, do mico-leão dourado, do urso polar, da baleia, da
borboleta  morpho,  dos golfnhos e do entronizado panda. Nesta mesma linha de
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argumentação,  é  patente  a  valorização  de  paisagens  como  a  mata  atlântca,  as
florestas pluviais e outros ecossistemas nos quais a presença humana é restrita ou
mesmo inexistente.

FIGURA 4 - O lobo-guará é o maior canídeo natvo da América do Sul, que deoapareceu em muitao parteo
deote habitat. Peoa em contrário à oobrevivência deote notável eopécime a inculturação europeia, que
impõe ao animal um labéu francamente negatvo. Afnal, que nunca eocutou hiotóriao relatvao ao caráter
trapaceiro, ferocidade e malignidade doo loboo? (Fonte: <  http://envolverde.cartacapital.com.br/odo15-
parceria-com-inottuto-pro-carnivoroo-para-conoervacao-do-lobo-guara/ >. Aceooo: 26-06-2018).

Mas,  o fato  é que o ambiente  humano por  excelência  da Idade Contemporânea
corresponde aos espaços urbanos de vastas proporções, metrópoles e megacidades
que deveriam, por motvos óbvios, estar no centro das preocupações ambientais da
sociedade moderna. 

Sem  com  isso  pretender  que  as  espécies  em  extnção  ou  as  paisagens  naturais
ameaçadas não sejam merecedoras de atenção, o mínimo a ser concluído é que os
núcleos urbanos deveriam merecer, junto ao imaginário social, a mesma ordem de
importância  que  estas  concretamente  ocupam  na  vida  cotdiana  da  maioria  dos
humanos. 

http://envolverde.cartacapital.com.br/ods15-parceria-com-instituto-pro-carnivoros-para-conservacao-do-lobo-guara/
http://envolverde.cartacapital.com.br/ods15-parceria-com-instituto-pro-carnivoros-para-conservacao-do-lobo-guara/
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Nesta perspectva, recorde-se a intensidade da urbanização mundial, registrada de
modo sistemátco por diversos documentos de grandes organizações internacionais.
Um destes, elaborado pela UNESCO nos anos 1980, já adverta que por volta do ano
2000,  pouco mais  da metade dos presumíveis  seis  bilhões de humanos estariam
concentrados em áreas urbanas (UNESCO, 1985). 

Destes, no que demonstra alterações de monta na demografa urbana mundial, um
bilhão residiria em metrópoles dos países centrais e, pelo menos, dois bilhões, em
metrópoles dos países periféricos. Claro sinal de uma inversão histórica na dinâmica
global, as urbes do Sul monopolizaram o elenco das estatstcas urbanas (Figura 5). 

Além das  considerações  demográfcas,  esta  ponderação é reforçada pela  notável
influência das cidades sobre o consumo de matérias primas e insumos oriundos do
meio natural. Uma estmatva da área ocupada pelas cidades, embora carecendo de
precisão absoluta, indica que tais assentamentos ocupam entre 2,5% e 6% da Terra. 

Contudo, os urbanitas se regalam, de acordo com estudo divulgado pelo celebrado
World Watch Insttute, com o consumo de 76% da madeira industrializada e 60% da
água doce. Respaldando esta informação, fontes especializadas esclarecem que o
meio urbano absorve 75% do total dos recursos naturais planetários. Portanto, as
manchas urbanas requerem um entorno espacial de recursos naturais amplamente
superior ao território efetvamente ocupado por elas (DIAS, 2002b: 15). 

No que consttuiria notação exemplar, a megacidade de Londres, reunindo 12% da
população britânica, com o fto de provisionar seus habitantes dos recursos e bens
de  que  necessitam,  requer  superfcie  120  vezes  maior  daquela  que  ocupa  para
satsfazer as demandas do seu funcionamento. Este índice signifca que de sacto, a
metrópole londrina ocupa uma área de vinte milhões de hectares, o equivalente ao
total de terras produtvas da Grã-Baretanha (Cf GIRARDET, 1997: 11). 

Outros  cálculos  indicam que  Vancouver,  no  Canadá,  exige  um espaço  174 vezes
maior que o de sua jurisdição direta para ser mantda. Não fosse sufciente, as 29
cidades  européias  de  maior  destaque  requisitam  áreas  entre  565  a  1130  mais
extensas do que ocupam para satsfazer seus reclamos de recursos naturais, energia
e confnamento dos rejeitos que produzem (WACEERNAGEL, 1998: 2-3). 

Com base nestes parâmetros, salta aos olhos que as cidades são mantdas à custa da
apropriação dos recursos de extensões repetdas vezes mais amplas do que suas
áreas urbanas, lhes granjeando, numa reflexão sucinta, a condição de indutoras de
alterações ambientais globais, dado factvel a partr do assombroso defcit ecológico
que as sustentam (DIAS, 2002b: 15, 31 e 185-194). 
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FIGURA 5 - Concentraçõeo urbanao no ano 2000 e projeção para 2015, com reopectvoo rankings e cifrao
em milhõeo de habitanteo (Fonte: World Prospects: The 1994 Revision (1995), United Natono Department
for Economic and Social Informaton and Policy Analyoio Populaton Divioion).

A cidade moderna recorda a imagem de um “atrator” que engole inumeráveis fluxos
de circulação, abrangendo uma esfera de influência que se estende por enormes
distâncias, substantvando o que já foi defnido como uma vampirização do espaço
(Cf. BaETTANINI, 1982: 24). 

AS MAIORES CIDADES DO MUNDO 2000 - 2015

                       Ranking em 2000                        2000 2015   Ranking em 2015

1. Tóquio, Japão                        27,9    28,7                 1
2. Mumbai, Índia                        18,1  27,4                  2
3. São Paulo, Barasil             17,8  20,8                 6
4. Changai, China                        17,2  23,4                 4
5. Nova York, EUA                        16,6  17,6               11
6. Cidade do México, México  16,4  18,8               10
7. Pequim, China                        14,2  19,4                 8
8. Jacarta, Indonésia             14,1  21,2                 5
9. Lagos, Nigéria                        13,5  24,4                 3
10. Los Angeles, EUA             13,1    14,3               17
11. Eolkata, Índia                        12,7   17,6               12
12. Tianjin, China                         12,4   17,0               14
13. Seul, Coreia do Sul             12,3   13,1               18
14. Carachi, Paquistão             12,1   20,6                 7
15. Delhi, Índia                        11,7   17,6               13
16. Bauenos Aires, Argentna      11,4   12,4               19
17. Manila, Filipinas             10,8   14,7               15
18. Cairo, Egito                        10,7   14,5               16
19. Osaca, Japão                 10,6   10,6               23
20. Rio de Janeiro, Barasil  10,2   11,6               21
21. Daca, Baangladesh             10,2   19,0                 9
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Nesta lógica perturbadora, caso o padrão de consumo dos londrinos ou de qualquer
outra metrópole afluente fosse estendido para o conjunto das populações citadinas
do mundo, seriam então necessários três planetas Terra para satsfazer todos estes
terráqueos!
 
Além do impacto ambiental provocado pelas gigantescas metrópoles modernas, há o
caos social materializado em dezenas de grandes cidades do Terceiro Mundo, que
além de ecologicamente inviáveis, concentram apensos populacionais socialmente
insustentáveis. 

O problema, diagnostcado décadas atrás, assume feições cada vez mais dantescas.
O documento da UNESCO, citado nos parágrafos anteriores, subscrevia que no ano
2000, das 60 cidades com mais de cinco milhões de habitantes, 47 estariam situadas
no Terceiro Mundo, onde estariam localizadas, 12 das 15 maiores cidades do mundo.

No  entanto,  a  realidade  agigantou  ainda  mais  tais  prognóstcos.  Recorde-se  que
neste início de século, das 21 maiores cidades do mundo, treze situam-se na Ásia,
quatro na América Latna (das quais duas no Barasil, São Paulo e Rio de Janeiro), duas
na  África  e  duas  nos  EUA.  O  contnente  europeu,  que  justamente  alavancou  o
moderno processo de urbanização, não reúne nenhuma destas 21 maiores cidades.

O contraste com as estatstcas do passado recente é indiscutvel. Nos anos 1950,
sete  das  quinze  maiores  aglomerações  estavam  localizadas  no  Primeiro  Mundo,
proporção que diminuiu para três no ano 2000. 

Mas, para o ano de 2015 prevê-se que apenas duas metrópoles do Norte, Tóquio e
Nova York, constarão no ranking das quinze maiores metrópoles mundiais. Ainda em
2015, das 27 maiores urbes do mundo, apenas cinco destas, Tóquio, Nova York, Los
Angeles,  Osaca  e  Paris,  estarão  situadas  nos  países  centrais  (WALDMAN,  2003a,
2003c e 1995). 

Neste sentdo, está colocado como meta prioritária para o avanço de uma cidadania
ambiental,  o desafo de pensar e repensar a realidade na qual vasta maioria dos
humanos se insere. Isto é, deve-se priorizar o debate sobre a vida urbana do mundo
atual  e  as  tendências  a  respeito  do  dinamismo  destes  modernos  e  gigantescos
sistemas de engenharia (passim SANTOS, 1999, 1998, 1988, 1981 e 1978), gravados
por toda sorte de disfuncionalidades e mazelas sociais (Figura 6). 

Destarte, mais do que simplesmente discutr sobre a cidade, deve-se refletr sobre
um meio urbano com qualidade de vida, que não comprometa os ecossistemas que
fornecem os  elementos  necessários  para a  sua  perpetuação.  Esta  inferência  nos
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conduz à conclusão de que não  haverá cidadania ambiental na ausência de uma
visão que artcule meio ambiente e sociedade e em partcular, com o universo das
relações econômicas.

FIGURA 6  -  Inotantâneo da  vida  cotdiana em Dharavi,  favela  de  Mumbai  (Índia).  Reunindo 700.000
habitanteo, Dharavi é conhecida como dao maio denoao concentraçõeo demográfcao do Planeta (Fonte: <
httpo://theculturetrip.com/aoia/india/artcleo/dharavi-more-than-aoiao-largeot-olum/ >.  Aceooo:  26-06-
2018).

Nesta ordem de averbações, chama a atenção o quanto o discurso de segmentos
signifcatvos  da  opinião  pública  ainda  subentende  economia  e  ecologia  como
dimensões desconectadas entre si. Por extensão, a questão ambiental termina deste
modo  estgmatzada  como  uma  preocupação  esposada  por  atvistas  romântcos,
desprovidos de inserção na realidade. 

É exatamente por esta razão que a crise ecológica da modernidade, decorrente da
falsa dicotomia estabelecida pelo mundo ocidental entre economia e ecologia, não
poderá ser solucionada sem a superação deste imbróglio ontológico. Neste sentdo,
um dos passos fundamentais construir uma cidadania ambiental efetva passa pelo

https://theculturetrip.com/asia/india/articles/dharavi-more-than-asias-largest-slum/
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resgate do sentdo original das duas palavras, que como se sabe, reportam à raízes
da língua grega.

Em comum, ecologia e economia têm origem no termo oikos, geralmente traduzido
de forma livre como casa, vivenda ou aposento. Neste sentdo, a palavra ecologia,
proveniente  de  oikos-logos,  signifcaria  estudo,  tratado  sobre  a  casa.  Quanto  à
palavra economia,  derivada de  oikos-nomos,  reportaria  a  ordem, organização da
casa. 

Entrentanto, esta etmologia não esgota o signifcado dos dois termos, contribuindo
inclusive para o mau entendimento da questão. Informa a historiadora Maria Baeatriz
Florenzano,  oikos na narratva de Homero, está impregnado de sentdos bem mais
instgantes. 

Na realidade, o oikos da antga Hélade, correspondia a uma unidade auto-sufciente
de produção e consumo, da qual dependia a estrutura social, econômica e cultural
do grupo, moldura que subentendia variáveis naturais e sociais, assim como uma
determinada organização polítca (Cf. FLORENZANO, 1982: 14-23).

Na sequência, ponderemos a respeito de termos do idioma grego relacionados com
oikos  que  ampliam  a  rede  de  signifcados  passíveis  de  serem  associados  a  esta
palavra. 

Tais  seriam:  Oikeiotês: relação,  aparentado,  amizade;  Oikeiow: habitar,  coabitar,
reconciliar-se, estar familiarizado. Como desdobramento, teríamos também o termo
Oikoumene: terra habitada,  mundo conhecido e civilizado,  originalmente dizendo
respeito às extensões conhecidas pelo mundo greco-romano. 

Esta últma palavra é por sua vez raiz de ecumenismo, conceito indissociável das
preocupações  ambientalistas.  Isto  porque  apenas  uma  nova  étca  de  unidade,
voltada para o conjunto da humanidade, estará capacitada a solucionar os desafos
gerados pela destruição acelerada do meio natural (WALDMAN, 2003c).  

Desta sucinta exposição sobre a palavra oikos 9, podemos extrair cinco conclusões:

A primeira, é que se nos primórdios da Grécia todo oikos estatuía uma moradia, em
paralelo,  nem toda residência necessariamente era um oikos. Noutras palavras, é
incorreto traduzir oikos simplesmente como casa. Na realidade, o oikos tnha por
pressuposto um nexo de relacionamentos sociais, não se restringindo aos aspectos
fsicos ou materiais da moradia. 
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Sendo esta últma a formulação tradicionalmente adotada pelo imaginário social,
assinale-se a primordialidade de aprofundar o debate conceitual sobre a ecologia,
ampliando a assimilação da questão do meio ambiente na complexidade que é sua
principal característca.

A oegunda, é que a noção de oikos, dizendo respeito a produção e consumo, implica
na impossibilidade de descolarmos o conceito de ecologia do conceito de economia.
 
Quando discutmos a questão ecológica divorciada da questão econômica, estamos
diante de um equívoco grave. Senão porque, é necessário repensar ambas de modo
conjugado e artculado. Uma economia que pretenda de fato consttuir uma  oiko-
nomos deve obrigatoriamente prefgurar uma economia ecológica. 

Por  sua  vez,  uma  oiko-logos que  faça  sentdo  tem  também  de  incorporar  uma
vertente econômica. Assim sendo, construir uma cidadania ambiental visando uma
nova relação com a natureza pressupõe a discussão de novas formas de atuação
econômica,  incorporando  a  preservação  do  meio  natural  enquanto  um  objetvo
medular (Vide PEREIRA, 2002).

A terceira concluoão, é que a noção de autossufciência, intrínseca no termo oikos,
nos remete a um outro conceito: o de equilíbrio, não só com relação aos recursos,
mas reportando igualmente ao conjunto dos humanos. 

Nesta ótca, ressalve-se que o principal problema da economia moderna é que ela
não estabelece a ordem, mas sim, a desordem. Economia, ordem na casa, implica
num sistema que compatbilize oferta e procura. 

Ora, numa economia que como a brasileira elege 40% da população para integrar o
mercado e exclui os demais 60%, não consttui, a nenhum ttulo, uma economia no
verdadeiro entendimento da palavra. 

Por conseguinte, urge enfatzar a questão da justça social,  já que inexistndo um
mínimo de harmonia entre os homens, esta também não será alcançada na relação
com o meio natural.

A quarta concluoão, é que oikos, além de subentender uma realidade econômica e
social,  inclui  uma  interface  polítca,  fundamental  para  pautar  uma  nova  ordem
ambiental internacional. 

O estlo de vida criado pela civilização ocidental,  tal como este se confgurou nos
países do Norte, embora básico para compreendermos o fenômeno da globalização,
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paralelamente nos revela que a globalização não dispõe de espaço para ser global.
Fato evidente, os recursos naturais planetários são insufcientes para universalizar o
modelo hegemônico assim como o processo de mundialização que o sustenta. 

Esta nuança reforça prognóstco pelo qual é fundamental não só a revisão do padrão
de  vida  dos  setores  afluentes,  como  simultaneamente  promover  a  inclusão  dos
setores marginalizados da sociedade global. Qual seja, é indispensável promover o
avanço de uma nova forma de globalização, solidária e democrátca, buscando a
partcipação efetva de todos no usufruto dos bens produzidos.

A quinta concluoão, diz respeito à sobrevivência da sociedade humana planetária
neste oikos expandido no qual o Planeta por inteiro foi transformado. 

Pesquisas no campo da história ambiental confrmam que as sociedades do passado
não foram ecologicamente inocentes, e que por isso mesmo, assistram a eclosão de
diversas  crises  ambientais.  Mas no geral,  o  ambiente  conseguiu recuperar-se,  ao
menos  de  modo  a  permitr  o  surgimento  de  outras  sociedades  posteriores  à
desartculação do espaço habitado  ou pelo mínimo, abri espaço para o retorno da
naturalidade (Figura 7). 

No teatro europeu, este seria o caso pouco citado do Império Romano, onde após a
devastação promovida pelo predatório domínio dos césares 10, a natureza encontrou
possibilidade  de  recuperação,  criando assim as  pré-condições  ambientais  para  o
surgimento da sociedade feudal. 

Mas, esta hipótese não coaduna com eventual hecatombe da sociedade moderna.
Caso a sociedade moderna persista com o modus operandi de reprodução espacial
que a tpifca, e enquanto tal empossada de um caráter destrutvo sem equivalente
em qualquer formação cultural de outrora, o cenário de um colapso sistêmico não
admite a retomada de ciclos naturais.

Isto porque se impõe o ajuizado de que o patamar de destruição do meio ambiente
levado a cabo foi demasiadamente profundo para admitr esta possibilidade. 

Neste  prisma,  a  cidadania  ambiental  artcula-se  com a  consttuição  de  um novo
modo de relação com a natureza, socialmente justo e ecologicamente responsável,
premissas inseparáveis da reforma ambiental que o Planeta tem exigido.

Assim sendo, caberia pontuar algumas notas relatvas à responsabilidade ambiental,
inseparável da noção congênere, que é a própria cidadania ambiental.  Conforme
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afançamos, o meio ambiente diz respeito a um bem coletvo, expressando-se numa
diversidade de atores e temas. 

FIGURA 7 - Ruínao de Angkor-Wat, capital do extnto Império Khmer, que oucumbiu no Século XIV em
meio à deoartculação polítca do poder de Eotado. Deode então, ao conotruçõeo em pedra da capital
paooaram a oer envolvidao pela foreota equatorial do Sudeote Aoiátco, peopontando com difculdade na
paioagem formada por um denoo tecido vegetal que danteo, havia recuado diante a ação humana (Foto
Uneoco, 2000, in Pintereot, < httpo://br.pintereot.com/  >. Aceooo: 26-06-2018).

Desta  feita,  nada  mais  coerente  do  que  uma  visão  abrangente  de  cidadania,
confgurada em responsabilidades  compartlhadas,  a  ser  acionada artculando os
mais diversos recortes sociais, polítcos e econômicos. 

Nesta concepção partcipatva, podemos identfcar três esferas de atuação conjunta
que são indispensáveis para qualquer ação efetva de conservação da natureza e de
objetvação da cidadania ambiental:

A primeira esfera refere-se à administração pública,  exercida em três  diferentes
níveis, quais sejam, o federal, o estadual e o municipal.

https://br.pinterest.com/
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A oegunda corresponde à sociedade,  que conta com uma grande diversidade de
interlocutores. No meio social, temos a atuação das escolas, das comunidades de
bairro, igrejas, sindicatos, movimentos urbanos e rurais, universidades, e também as
empresas, que podem ser de capital  privado e ter uma estratégia de atuação de
interesse público, nesta incluindo as preocupações ambientais 11.

A terceira ocorre em nível individual, com o cidadão como elemento de atuação, no
espaço da sua casa, do seu bairro,  do seu local de trabalho, de convívio social  e
assim por diante. 

Com relação ao poder público, é necessário que o Estado disponha de capacidade de
intervenção,  consiga  estabelecer  polítcas  públicas,  estratégias  de  urbanização  e
pactos polítcos dos mais diversos. 

Um aspecto matricial é que o poder público tenha capilaridade com a sociedade, o
que também solicita uma sociedade consciente e cidadãos partcipantes capacitados
a cobrar do Estado as atribuições de sua competência, e, por conseguinte, reforçá-lo.
Isto  porque  a  questão ambiental  não tem como ser  solucionada por  um Estado
fraco, mas sim reclama um Estado qualifcado, atuante e imbuído de preocupação
pública 12.

A sociedade é outra alavanca do avanço da cidadania ambiental e com certeza, é a
esfera que tem brindado o mundo com pródiga e envolvente série de experiências
bem-sucedidas. 

É o caso das cooperatvas de reciclagem que despontam em condomínios, escolas e
associações comunitárias da periferia das cidades; são os sindicatos que agregam às
reivindicações tradicionais itens como qualidade de vida e segurança no trabalho;
este também seria o caso das experiências de educação ambiental, desenvolvidas
com ou sem beneplácito insttucional por professores e estudantes, e muitas vezes
de modo espontâneo (Figura 8).

Quanto  ao  nível  individual,  embora  uma  esfera  essencial  é  em  muitas  ocasiões
objeto  de  interpretação  preconceituosa  por  conta  das  aferições  que  observam
exclusivamente  no  “social”  a  ferramenta  básica  na  direção  das  “transformações
maiores”. 

Porém, independentemente deste parecer, o fato é que o nível individual é da maior
importância e não pode, a qualquer pretexto, ser desmerecido por uma estratégia
ambiental. Não é permitdo ignorar que  mutats mutandis,  a cidadania ambiental
tem na ação individual um suporte objetvo imprescindível 13, e que para arrematar,
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parcela ponderável dos impactos no meio ambiente decorrem dos procedimentos
de cada cidadão ao longo do cotdiano 14.

FIGURA 8 - Inotantâneo de um catador em atvidade no centro velho de São Paulo (Foto: Pintereot, <
httpo://br.pintereot.com/ >. Aceooo: 23-04-2016).

Conforme foi exposto, a questão da responsabilidade compartlhada sinaliza para o
fato de que não adianta apenas um dos três níveis agir isoladamente, pois é preciso
artcular ao máximo as esferas do poder público, da sociedade e do indivíduo nas
intervenções em prol da conservação da natureza. 

Não mais porque iniciatvas desconectadas, além de contraproducentes e inefcazes,
comprometem a meta básica da cidadania ambiental, voltada para a ampliação da
responsabilidade pela preservação do meio ambiente, trazendo benefcios para o
curto prazo e em favor das futuras gerações.

A noção de cidadania ambiental pressupõe o estabelecimento de uma relação mais
harmoniosa com a natureza. Esta postura deve estar presente em toda a extensão

https://br.pinterest.com/
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da vida cotdiana,  com cada cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental
toda ocasião em que estver manipulando bens e materiais, buscando a fnalidade
mais ecológica possível em cada attude adotada no cotdiano e com consciência do
impacto que os mais simples procedimentos podem provocar no meio natural.

A conjuntura que hoje vivemos sugere que a humanidade volte a envolver-se com a
natureza, em exata oposição ao que o desenvolvimento propõe, sendo que a bem da
verdade, a própria terminologia se encarrega de revelar a que se propõe: des (trar)
o envolvimento (com a natureza, óbvio). 

Daí que “a escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros, ou arriscar a nossa destruição e da diversidade da vida” (Cf. Coimbra, 2002:
454).

Neste sentdo, recordemos as advertências de Sigmund Freud consignadas no seu
célebre ensaio Mal-estar da Cultura, o qual este pensador fnalizou com as seguintes
palavras de advertência sobre as possibilidades de destruição total conferidas pelo
processo  de  racionalidade  na  técnica  e  na  ciência  para  a  fruição  da  violência
humana:

"Os homens alcançaram um domínio tal sobre as sorças da natureza que se lhes
tornou difcil  hoje em dia servir-se delas para se exterminarem até o últmo. Eles
sabem disto, e daí provém uma boa parte da inquietação atual, de seu mal-estar e
de sua angústa. É de se esperar que o outro dos dois poderes celestes, o Eros eterno
saça um essorço em afrmar-se na luta contra seu adversário, o Thanatos, também
eterno. Mas quem é que poderá prever o resultado e o dessecho? (citado in LEÃO,
1992: 225).

E deste modo, que o avanço da cidadania ambiental seja o caminho por excelência
da mudança de rumos,  na realização das  nossas  expectatvas  e esperanças  mais
desejadas!
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1 Deoafoo da Cidadania Ambiental refere-se a ensaio elaborado em 2004 durante a
Tese  de  Doutorado do  autor,  realizada  junto  ao  Departamento  de  Geografa  da
Faculdade de Filosofa,  Letras  e  Ciências  humanas da Universidade de São Paulo
(FFLCH-USP, 2000-2005), sob orientação do Professor Doutor Ariovaldo Umbelino de
Oliveira. No ano de 2018, Deoafoo da Cidadania Ambiental foi repaginado, revisado
e masterizado, incluindo  cautelas de estlo, reconfguração normatva e ajustes de
programação inerentes ao formato PDF, iniciatva encaminhada através da Editora
Kotev (Eotev©), com vistas a disponibilizar o material em acesso livre na web. Esta
edição incorpora revisão ortográfca com base nas regras vigentes quanto à norma
culta da língua portuguesa, em vigor desde 2009. A formatação do material, contou
com a Assistência de Editoração e Tratamento Digital de Imagens do  webdesigner
Francesco  Antonio  Picciolo,  E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,  Home-page:
www.harddesignweb.com.br. Anote-se que editorialmente, o texto de  Deoafoo da
Cidadania Ambiental  é um material gratuito, sendo nesta senda, vedada qualquer
modalidade  de  reprodução  comercial  e  também,  de  divulgação  sem  aprovação
prévia da  Editora Kotev (Eotev©). A citação de  Deoafoo da Cidadania Ambiental
deve  obrigatoriamente  incorporar  referências  bibliográfcas  conforme  padrão
modelar que segue: WALDMAN, Maurício.  Desafos da Cidadania Ambiental.  Série
Meio Ambiente, Nº. 14. São Paulo (SP): Editora Eotev. 2018.
2  Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Militante  ambientalista  histórico  do Estado de São  Paulo,  Maurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiências  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais. Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
Baillings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
do  Centro  Barasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBaRAP)  como  um  dos  trinta
ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em várias entdades
ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo e
o Comitê de Fiscalização do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No
plano insttucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Baernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Foi colunista,
artculista e/ou colaborador da Agência Ecumênica de Notcias (AGEN),  do jornal
Diário do Grande ABaC, Folha de São Paulo (Seção do Grande ABaC), revista Tempo &
Presença,  site  da  Editora  Cortez,  boletm  Linha  Direta,  revista  Teoria  &  Debate,
revista Ambiente Urbano, site do Prof Assessoria em Educação, site Cultura Verde,
Secretaria de Comunicação de São Baernardo do Campo, jornal  O Imparcial  e da
revista  Barasil-África  Magazine.  Autor  de  18  livros,  22  ebooks  e  de  mais  de  700
artgos,  textos  acadêmicos  e  pareceres  de  consultoria,  Waldman  lançou,  dentre
outras obras,  Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexto, 1992) e  Antropologia &
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Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no campo da antropologia
ambiental.  Como  coautor,  assinou  em  parceira  obras  como  Meio  Ambiente  e
Missão: A Responsabilidade Ecológica das Igrejas (Editora da Faculdade de Teologia
da Igreja Metodista, 2003),  Guia Ecológico Doméstco (Editora Contexto, 2000),  A
Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto (Associação dos Geógrafos Barasileiros,
Seção de Fortaleza, 1992) e Oito Crítcas Ecológicas à Conversão da Dívida (Coedição
CEDI e Editora Global, 1991).  Traduziu duas obras de peso:  El Ecologismo de los
Pobres - Confictos Ambientales y Lenguajes de Valoración (de Joan Martnez Alier) e
com  a  colaboração  da  flósofa  Baia  Costa,  Fifty  Major  Philosophers (de  Diané
Collinson). Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em
Geografa Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em
Geografa (USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em
Relações Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES,
2015). 
Maio Informação: 
Portal do Profeooor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textoo Maoterizadoo: http://mwtextos.com.br/     
Currículo Latteo-CNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636915642474; 
Biografa Wikipédia: http://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br  
3 Recorde-se que o ambientalismo, ultrapassando o marco inicial  confgurado no
movimento ecológico, foi crescentemente incorporado como bandeira por tarde de
outros movimentos sociais. Nas duas últmas décadas do Século XX, por exemplo,
tvemos  o  surgimento  de  movimentos  sociais  que  embora  não  rotulados  de
“ecológicos”, defendem bandeiras objetvamente ambientalistas, como o movimento
contra  a  construção  de  barragens  e  as  mobilizações  dos  povos  da  floresta  da
Amazônia brasileira (Cf. WALDMAN, 1992a e 1992b).
4 “O exame do que signifca, em nossos dias,  o espaço habitado, deixa entrever,
claramente, que atngimos uma situação-limite, além da qual o processo destrutvo
da espécie humana pode tornar-se irreversível” (SANTOS, 1988: 44). 
5 Recorda o antropólogo francês Georges BaALANDIER: “Toda sociedade possui uma
teoria  de  Natureza  que  lhe  é  própria,  que  se  expressa  em  suas  confgurações
intelectuais,  senão igualmente em complexos de símbolos,  de instrumentos e de
prátcas” (1988: 194).
6 Sublinhe-se que a palavra natureza provém do latm natus, partcípio passado de
nascere (nascer), partcípio futuro de oritur: surgir ou gerar, este últmo signifcado,
com nítda evocação do universo feminino.
7 Cabe  advertr  quanto  à  impropriedade  de  confundir  categorias  biológicas  com
categorias  escoradas  numa inserção  sociológica.  Os  termos  macho  e  sêmea  não
correspondem, e em nenhum momento confguram sinônimos de homem e mulher.
Os dois primeiros condizem a uma taxonomia biológica. Os dois seguintes, à papéis
sociais. 
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8 Essa visão antropocêntrica era indissociável  do  ethos britânico do Século XVIII,
quando a autoridade humana sobre o mundo natural era virtualmente ilimitada e a
domestcação dos animais uma atvidade benéfca para o homem. Descartes levou
esta  separação  entre  o  homem  e  a  natureza  ao  extremo,  pregando  um  Deus
totalmente transcendente, externo à criação. Afrmava que somente o homem era
um animal  racional  e  negava alma aos animais,  abrindo caminho para aos maus
tratos aos seres não-humanos (DIEGUES, 1994: 36 e 37).
9 Para um aprofundamento das diferentes ângulos que intercorrem no conceito de
oikos, consultar ttulo do mesmo autor: Eco-logia: Muito Além do “Estudo da Casa”,
Série Meio Ambiente  nº. 8,  Editora Eotev. 2018. Acesso do texto  on line pelo link:
http://mw.pro.br/mw/meio_ambiente_09.pdf .
10 Muito distante de consttuir um arroubo de oratória, desenrolou-se no Império
Romano uma aguda crise socioambiental que embora não categorizada desta forma,
foi registrada pelos sábios da época. Para Roma afluíam imensas riquezas, fruto do
saque  sistemátco  das  províncias.  Epicentro  da  abdução  de  recursos  de  toda
oikoumene, Roma transformou-se num verdadeiro “ralo do mundo”. Eis como Aelius
Aristdes, escritor grego do século I d.C., expressou esse gigantesco movimento de
recursos naturais: “De todas as partes da terra e dos mares afuem para vosso país
produtos de todas as estações e de todos os países, os dos rios e dos lagos, e tudo
que pode conceber a indústria dos gregos e dos bárbaros...  Há tantos navios de
carga aportando no cais do Tibre que Roma de certa sorma é o mercado universal do
mundo.  Os  srutos  da  Índia  e  da  Arábia...,  os  tecidos  da  Babilônia,  as  joias  da
Barbárie  mais  longínqua  chegam  a  Roma  em  grande  quantdade  e  com  muita
sacilidade” (citado in “Leituras Materialistas da Baíblia”, de Michel Clevenot, Editora
Paz e Terra, 1979).
11 Nos últmos anos, além da própria conscientzação de setores do empresariado,
que acompanhou um avanço geral da sociedade no tocante à questão ambiental, a
incorporação do meio ambiente na pauta de preocupações das empresas obedece
tanto a estratégias de marketng, quanto igualmente são uma resposta a pressões da
sociedade e do mercado internacional. Note-se também o signifcatvo avanço do
chamado ecobusiness, assim como de procedimentos como a rotulagem ambiental,
do  selo  verde  e  do  sistema  ISO  14.000,  também  conhecida  como  ISO  de  meio
ambiente. Ademais, subscreva-se que este dinamismo está soldado à predicações
mercadológicas,  basicamente em função da crescente atratvidade da mensagem
ambientalista: “As bandeiras ecológicas levantadas por empresas agregam simpata
as que se apoiam no marketng ecológico para atribuir força as suas marcas e à sua
imagem  insttucional.  No  Barasil,  o  mercado  potencial  para  produtos  com  apelo
ecológico está em grande crescimento” (PEREIRA, 2002: 66).
12 Nesta linha de avaliação, assinala Lorraine ELLIOTT: “Andrew Linklater argumenta
que a  Globalização  diminuiu  seriamente  a  amplitude  da  ação  independente  dos
Estados.  O Estado também está colocado sob desafo porque ele é inefcaz para
satsfazer  o  contrato  social  que  garante  segurança  aos  cidadãos.  Seu  apelo
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normatvo  está,  portanto  diminuindo.  Deste  modo,  nós  temos  um  processo  de
desterritorialização. A integridade territorial do Estado é crescentemente precária e
vulnerável a toda sorte de desafos, incluindo os ambientais, e deste modo o apelo
normatvo enquanto  referência  primária  de identdade está  enfraquecida.  Assim,
Patrícia Mische, argumenta que, se os acordos ambientais internacionais devem ser
implementados, e se as preocupações ambientais devem conduzir ações prátcas,
portanto o paradoxo é que um Estado forte é que deve ser requerido” (1998: 285).
13 Um dado que reforça o que terminamos de expor é o fato de que a residência é a
primeira fonte de problemas ambientais, pelo desperdício, pela não segregação de
lixo, pelos próprios hábitos de consumo que as pessoas. Ressalve-se igualmente que
o desperdício domiciliar no Barasil responde por fração signifcatva da agressão ao
meio ambiente nacional. Baasta lembrar que no país, o consumo de energia pelas
residências equivale a 8,8% do petróleo e derivados, 20 % da eletricidade, 55,6 % da
lenha e 29,5 % do carvão vegetal do consumo total. Por conseguinte, os impactos
ambientais decorrentes da somatória das ações individuais são de suma importância
e mereceriam maior atenção por parte de todos aqueles preocupados com o avanço
da cidadania ambiental no país.
14 A  importância  do  cuidado  pessoal  com  o  consumo  dos  alimentos,  com  a
utlização da energia elétrica, com o desperdício do gás e da água nas escolas, locais
de  trabalho  e  residências  é  fundamental.  Sabe-se,  por  exemplo,  a  partr  de
avaliações procedentes de diversas fontes, que uma residência em média desperdiça
25% do gás,  30% da água e 42% da eletricidade que em tese está  consumindo.
Ressalve-se  também que o  desperdício  domiciliar  no  Barasil  responde  por  fração
signifcatva da agressão ao meio ambiente nacional. Baasta lembrar que no país, o
consumo de energia pelas residências equivale a 8,8% do petróleo e derivados, 20%
da eletricidade, 55,6% da lenha e 29,5% do carvão vegetal do consumo total. Por
conseguinte, os impactos ambientais decorrentes da somatória das ações individuais
são de suma importância e mereceria maior atenção por parte dos educadores e
gestores ambientais do Barasil.
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