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Tenho profunda admiração pelas pessoas que se engajam em ações sustentáveis. 

Cultivar um jardim, plantar uma árvore e ensinar crianças sobre a importância de preservar 

o meio ambiente são exemplos de atitudes diárias que contribuem para a construção de um 

futuro melhor para todos. Mas tenho que confessar uma coisa: eu não sou uma dessas 

pessoas (e acredito que grande parte da população também não seja). Para mim, tarefas 

relativamente simples como separar adequadamente o lixo para ser reciclado ou apagar as 

luzes ao deixar um ambiente se tornam pequenos sacrifícios ou são deixadas de lado por 

pura falta de atenção (para não dizer preguiça). O leitor pode até achar meu ponto de vista 

um tanto quanto pessimista, mas penso que existe um lado positivo nisso tudo: assumir 

que ajudar na preservação ambiental não é algo fácil para a maior parte das pessoas pode 

ser um primeiro passo se quisermos entender a situação e, assim, promover ações para 

mudar esse quadro. Diante disso, a primeira pergunta que faço é a seguinte: Afinal, por 

que é tão difícil ser ecologicamente correto? 

Acredito que boa parte da explicação resida na história de vida de cada um. Pessoas 

que tiveram maior contato com a natureza durante a infância, principalmente as que 

puderam verificar diretamente o impacto das próprias ações sobre o ambiente, têm uma 

maior probabilidade de se engajarem em ações pró ambientais e manterem tais ações ao 

longo da vida. As gerações mais recentes, de crianças nascidas na última década, por 

exemplo, estão em vantagem no sentido de terem nascido em uma época em que a ideia de 

sustentabilidade está em constante debate e a educação ambiental tem sido largamente 

incentivada, se compararmos com tempos atrás. Desse modo, fica mais fácil para elas 

aprenderem desde cedo a se comportarem de maneira adequada, tornando corriqueiras 

atividades que são bastante custosas para pessoas de gerações anteriores, da qual faço 

parte. 

Pessoas da minha geração, aquelas que passaram a infância na década de 80 e 

começo dos anos 90, podem ser consideradas verdadeiras entusiastas da produção de lixo. 

Em nome da praticidade do dia a dia, vimos surgir itens descartáveis de todos os tipos. As 

http://www.uel.br/pessoal/haydu/textos/por_que_e_tao_dificil_ser_ecologicamente_correto.pdf


2 
 

garrafas PET, por exemplo, nos poupou de ter que carregar as pesadas garrafas de vidro até 

o supermercado quando queríamos comprar um refrigerante. As sacolinhas plásticas, hoje 

consideradas grandes vilãs do meio ambiente, surgiram como verdadeiras super-heroínas 

para aqueles que dependiam dos velhos carrinhos de feira ou embalagens de papel pouco 

confiáveis. Demorou um bom tempo para percebermos que tudo isso teria um preço alto: 

um impacto ambiental a ser pago por nós mesmos e pelas gerações futuras. Tempo 

suficiente para nos acostumarmos com uma vida facilitada e, desse modo, acharmos difícil 

nos empenharmos em ações alternativas que favoreçam a preservação do meio ambiente. 

Em tal contexto, aparece uma palavra provavelmente tão feia quanto os fatos a 

quais se refere: PROCRASTINAÇÃO. Procrastinar se refere, de modo singelo, à arte de 

adiar tarefas e deixar tudo para a última hora. Isso não acontece, é claro, com as coisas que 

gostamos de fazer. Nessas nos engajamos prontamente. Por outro lado, procuramos adiar 

ao máximo as tarefas que consideramos chatas ou trabalhosas. Seja um trabalho da 

faculdade, o começo de uma dieta, uma consulta ao médico etc., a ideia é nos 

empenharmos ao máximo somente quando o prazo já está se esgotando ou quando nossa 

saúde piora de vez. Quando não há prazos ou efeitos perceptíveis então, piorou. Aí a 

tendência é nem começarmos. 

Com as questões ecológicas não é diferente. Só compramos uma nova geladeira 

com padrão A de consumo quando o velho (e nada econômico) refrigerador já não tem 

mais conserto. Trocamos as lâmpadas incandescentes por fluorescentes apenas quando elas 

queimam. Separamos o lixo para reciclagem quando já não há mais nada de interessante 

para ser feito na cozinha. Tal situação se agrava se pensarmos que as questões ambientais 

não possuem um tempo limite claro e os efeitos muitas vezes não são evidentes. Nosso 

lixo é levado para aterros longe de nossa vista, dificultando que tenhamos uma ideia dos 

impactos ambientais produzidos. O desperdício de energia hoje em dia, talvez só venha a 

ter um impacto para as futuras gerações e normalmente estamos preocupados com 

questões mais imediatas, como o conforto de um banho quente e demorado. 

O que podemos fazer então para nos livrarmos da procrastinação e ajudarmos a 

preservar o meio ambiente? Começar por estratégias que já utilizamos em outras situações 

pode ser uma boa ideia: utilizamos agendas e despertadores para conseguirmos fazer tudo 

no tempo adequado; compramos alimentos mais saudáveis para evitar as tentações 

calóricas em uma dieta; fazemos promessas para tentar diminuir o consumo de cigarros e 

melhorar a saúde; arrastamos nossos amigos para fazer caminhadas, como um incentivo a 

mais na busca por atividades físicas regulares. Podemos então, repetir a dose para as 
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questões ambientais, por exemplo: utilizar despertadores para controlar o tempo no banho 

(ver os efeitos sobre o valor das contas de água e luz posteriormente será ainda mais 

motivador); colocar avisos próximos aos interruptores para lembrarmos de apagarmos as 

luzes; comprar eletrodomésticos mais econômicos e carros menos poluentes; assumir 

publicamente o compromisso de consumir menos água ou energia; vincular a prática da 

reciclagem com atividades manuais divertidas, como a produção de novos objetos. 

Essas são apenas algumas sugestões e pensar em novas ações não possui limites. 

Muitas dessas ações são simples, mas que, ao serem utilizadas por todos nós no dia a dia, 

podem ter ótimos efeitos em curto ou em longo prazo, no sentido de promover a 

preservação do meio ambiente em que vivemos. Com o tempo, é provável que tais tarefas 

se tornem corriqueiras também para nós, de forma que será natural e prazeroso realizá-las, 

e nos engajaremos nelas prontamente, sem a necessidade de estratégias complementares. 

 


