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 Ouvimos em muitos momentos que temos que praticar a sustentabilidade. 

Existem muitas formas de se fazer isso e algumas pessoas até o fazem sem saber, 

economizando água, eletricidade, vestuário e outros insumos usados no dia a dia. Essas 

pessoas geralmente estão focadas no que lhes traz maiores retornos financeiros. A 

reciclagem de objetos descartados também está sendo praticada cada vez mais, não só 

do lixo, mas de objetos/materiais que possam ser usados por outras pessoas. Por 

exemplo, escolas estão promovendo feiras para o reaproveitamento de uniformes, livros 

e outros materiais escolares. Além disso, ambientalistas protestam contra a derrubada de 

florestas, a expansão desenfreada da agricultura e pecuária, mineração e por aí vai. As 

práticas que promovem a preservação do meio ambiente são contribuições para o 

desenvolvimento sustentável.   

 As lutas para reverter o cenário atual deverão envolver diversas frentes. 

Cientistas estarão fazendo sua parte com desenvolvimento de materiais e tecnologias 

mais “sustentáveis”. Políticos deverão se engajar na luta para além das fronteiras dos 

seus países. No entanto, qual seria a atuação do cidadão comum? Aquele que trabalha 

oito ou mais horas por dia depois de levar os filhos à escola? Ou que estuda o dia inteiro 

sonhando com uma vida melhor? O cidadão comum é que compõe a maior parte do 

contingente e consequentemente a maior parte dos recursos produzidos são para manter 

essa massa humana.  

Uma das frentes consiste em considerar que pequenas alterações no 

comportamento de cidadãos comuns possam ter impactos nos hábitos de consumo e 

efeitos benéficos ao meio ambiente. Só para citar, imagine se ninguém mais jogasse lixo 

nas ruas. Outra frente dessa batalha está em manter ou recompor o que resta dos 

recursos naturais. Falo das florestas, cursos d’água e dos animais que as habitam. Nosso 

estilo de vida atual nos transformou em grandes consumidores de água e dependeremos 
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muito desse recurso no futuro. O discurso preservacionista fala da Floresta Amazônica 

ou o Pantanal que parecem estar distantes do nosso dia a dia e a nossa atuação se 

resume a protestos nas redes sociais. Ações efetivas devem começar por onde vivemos. 

Estamos nos referindo às plantas dos nossos parques/jardins e das aves que os habitam, 

bem como, do que podemos fazer para a preservação dessas espécies.  

 Experimente observar o “seu meio ambiente” e faça uma lista do que está aí.  

Serão sabiás, bem-te-vis, joão-de-barro, pardais, rolinhas, anus-pretos, anus-brancos e 

mais umas 30 outras espécies no mínimo. Parece muito, mas na realidade é apenas o 

que sobrou. Observe as plantas que lhes servem de abrigo ou alimento e sua lista vai 

crescer e se diversificar. Passe a cuidar das plantas e plante alguma onde for possível ou 

incentive alguém a fazê-lo. Alimente as aves com algum resto de comida ou fruta e 

forneça água a elas, aos poucos você verá que aparecerão no ambiente a sua volta. 

Surgirão almas-de-gato, pica-paus, gaviões, corujas e até alguns pombos. Aparecerão os 

“observadores de pássaros” e começam até aparecer algumas oportunidades de negócios 

como pousadas e restaurantes. Isso seria uma consequência inevitável, pois em alguns 

países onde a prática foi adotada, esse tipo de turismo movimenta altas cifras. No final 

de contas, resta o prazer de passar algumas horas em convívio pacífico com a natureza, 

em seu quintal ou praça do bairro, observando ou distraindo-se com algo inusitado.  

    

 


