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Pref6cio

'E

sta obra destina-se a Iodas as pessoas comprometidas

com

.a sustentabilidade, nos diversos setores da sociedade moderna, e
serve de linha condutora para todos aqueles que desenvolvem
processos produtivos que podem geram poluiçâo. Os cases aqui
relatados sac a prova de que nâo so é possivel conciliar geraçâo de
lucro corn preservaçào ambiental, como é impensavel construir 0
futuro sem bases sustentaveis. Entretanto, coma este livro faz
parte de um projeto de educaçâo ambiental, que visa trabalhar a
tematica corn os jovens nas escolas, este prefacio farà apelo a uma
linguagem metafôrica, que tem a vantagem de abordar ternas
. cientificamente complexos e sérios de forma mais amena e Iudica.
Os professores
primarios
e secundarios
poderâo
assim
transformar os assuntos abaixo em "temas de debate" adaptaveis
ao grau escolar de seus alunos.
Escrever um livro destinado a crianças e jovens que se
desenvolvem num contexto escolar consiste numa grande responsabilidade. Dirigimo-nos à parte mais sensivel do sel' humano
em evoluçâo: a sua inteligência e seu espirito em "forrnaçào,
cônscios de que cada um deles tornar-se-à, dentro de alguns anos.
responsavel pelo destino do fragil planeta que Ihes Iegaremos.

Quando alguns des tes jovens, que estâo lendo hoje este
livro, se tornarem amanhâ responsaveis politicos, diretores de
empresas,
bancarios,
jornalistas .." terào. em determinado
momento, que tomar decisôes sobre temas que afetarâo a saude
da Terra: aprovar
um decreto
sobre a exploraçâo
da
biodiversidade, executar uma obra rodoviaria ou aérea, financiar
um projete de proteçâo de uma bacia hidrografica ou da fauna, ou
escrever um artigo sobre 0 futuro do turismo étnico e suas
conseqüências ecologicas. Nesse dia, sera importante que possam
lembrar-se
da força da mensagem
transmitida
pOl' seus
professores, a fim de qué seu espirito ecolôgi~o esteja sempre
vigilante quando ti verem que tomar tais decisôes.
Nossa responsabilidade
é, por um lado, transmitir-lhes 0
a~or pela Terra mâe, e por outro, fornecer-lhes os instrumentos
pragmàticos
para protegê-Ia contra a tentaçâo, material, de
exaurir as suas riquezas naturais até a sua "inaniçào", obrigandoa a reagir corn um sobressalto "agressivo" de sobrevivência que
colocara ern risco a vida do homem: efeito de estufa sufocante
provocando
furacôes devastadores,
radiaçâo
solar letal,
destruiçâo da camada de ozônio, inundaçôes destrutivas. ..
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Corn efeito. cada dia mais, somos testernunhos deexemplos
concretos das perturbaçôes meio ambientais criadas direta ou.
indiretamente pela açâo do homern em todo o planeta, tais como:
~ as tempestades e venda vais invernais que varrern a Europa,
coma 0 Lothar e 0 Martin 26 e 28 de dezembro 1999 que destruiram
florestas inteiras, ou coma 0 Emma no exato momento em que
estou escrevendo este prefacio, neste mês de março
~ os ciclones nos Caribes ou em Nova Orleans como 0

., 0

derretimento

das geleiras na Groenlândia

e nos Alpes

corn 0 impacto sobre as reservas de agua doce e a alimentaçâo dos
grandes rios
a elevaçâo do nivel do mar ameaçando os polders na

• os furacôes e grandes inundaçôes decorrentes das chu vas
diluvianas na China e na india neste outono .
• a seca na Amazônia ern 2005, ligada ao desmatamento e

Holanda e recifes coralinos do Pacifico
o degelo das banquisas que ameaçam a fauna dos Polos
(pingüins, urs os polares, focas ...) e das populaçôes Iocais
os incêndios de flores tas na Amazônia ou Califérnia, mais
freqüentes, extensos e dificeis a conter nos ultimos anos
a morte dos recifes coralinos no Padfico do Sul, 0
maremoto assassino na Indonésia ...
• a poluiçâo fluvial e maritirna e 0 esgotamento dos oceanos

recordes de temperatura
registrados no sudeste do Oceano
Atlântico e no Golfo do México/ provocando grande perda de
biod iversidade
a aridez crescente e a progressâo do .deserto/ no Sahel na

em todo 0 Globo terrestre.
Todas estas perturbaçôes ambientais de origem antropica
estâo intimamente inter-relacionadas:
a elevaçâo do nivel dos
océanos, a reduçâo das geleiras, as alteraçôes da vegetaçâo e a

Africa

evoluçâo
No
'publicada
Unidas).
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Kairina, em2005

o imenso buraco na camada de ozônio sobre a Antartica,
marcando tristes recordes nos ùltimos meses: cerca de 28 milhôes
de km-, mais de três vezes 0 tamanho do Brasil
1 ·"Programa

das Naçôes

Unidas

da biodiversidade.
exato momento em que escrevo este prefacio,
mais uma manchete alarmante pelo PNUMA1 (Naçôes
Diminuiçâo
de geleiras bate recorde: "Os numeros

para 0 Meio Ambiente"
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mosiram que a taxa de derreiimento, lUI coinparaçâo entre osperiodos de
2005 e 2006, mais do que dobrou." (Reuters, 17/03/2008). Portanto, a
responsabilidade
do Homem cada dia maior!
é

É importante que as crianças e adolescentes de hoje,
responsàveis pelo destino do nosso planeta amanhâ, saibam que,
mesmo que 0 ser humano nâo tenha consciência do efeito
altamente destrutivo de seus atos, ele sera uma das principais
vitimas da destruiçâo do seu meio ambiente. Mesmo atacada
violentamente,
a Terra sabera "se defender":
a vida nâo
desaparecerà da superficie terrestre e marinha, as bactérias e os
seres classificados como inferiores sobreviverâo sem problemas.
Mas 0 preço dessa "defesa" sera muito alto: 0 homem sera
obrigado a criar sistemas artificiais de sobrevivência ... "redomas
tecno16gicas", onde a magia da N atureza nâo opera ra: a liberdade
do curso dos riachos e rios, 0 perfume das flores 'nos campos e
flores tas naturais, 0 canto dos passaros voando sem fronteiras, ..
pois, necessitam de uma atmosfera sadia, do al' puro, da agua
impoluta, do sol radiante para nutrir as plantas com seus raios
behignos, nâo sufocados pela "estufa artificial" que estamos
criando. Por isso, é essencial que assimilem 0 sentido do belo

pràvérbio dos Indics americanos, cada dia mais atuaI: "Nos niio
herdamos a Terra de nossos paie.nô« a emprestamos de nossos filhoe."
Para despertannos
os jovens para essa responsabilidade
que temos para com a nossa casa Terra, de forma pragmatica,
torna-se fundamental sublinhar que hoje nâo basta apenas termos
a consciência da ameaça eco16gica; ja temos suficiente inforrnaçâo
sobre os perigos que ameaçam 0 nosso planera. Hoje necessitamos
agir de forma eficaz através de projetos concretos que associem
todos os setores da nossa sociedade
numa perspectiva
intersetorial,
todas as disciplinas
da nossa ciência numa
abordagem multidisciplinar,
todas as, culturas da Terra num
enfoque transcultural e todas. as regiôes e paises do nosso planeta
numa açâo internacional.
Nâo ternos mais tempo para nos
iludirmos aplicando curativos isolados, ou maquilando as feridas
da Terra, na va esperança de curar-lhe as fraturas expostas.
o Brasil, que graças à Amazônia
detentor da maior
biodiversidade
do planeta, pode tomar-se uma referência
internacional
de preservaçâo
do meio ambiente. 'Devido à
importância planetaria do desafio, ele podera mobilizar os outras
é

paises do primeiro mundo (G8), que ja destruiram
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uma grande

parte de suas florestas originais, a fim de que contribuam na
conservaçâo e valorizaçâo desse patrimônio nacional que vital
é

poderà ser adaptavel

a outros continentes.

Neste sentido,.é fundamental que os jovens saibam que a
destruiçâo do planeta nâo inevitavel, nâo
uma fatalidade:

para todos os paises e povos da Terra.
Corn 0 intuito de efetivar, via instrumentos yragmaticos,
essa salvaguarda e valorizaçâo, selecionamos os aspectos da
ciência Européia que possam ser associados de forma operacional
e eqüitativa aos conhecimentos milenares dos Îndios sobre a
riqueza da sua biodiversidade, traduzindo-os em açôes concretas
de transferência de tecnologias (a titulo de ilustraçâo, vide

planeta: ha, portanto, esperança!
Enquanto futuros decisores, os jovens de hoje devem
tomar consciência de seu poder sobre 0 destino que darâo à
Terra. Para tanto, deverâo transformer esta esperança em açôes

paginas 24-25).
A primeira dessas açôes sera iniciar os Ïndios, Guardiôes da

de .cornprometimento, através de projetos concretos in loco, que
correspondam às reais necessidades de cada ecossistema.

Biodiversidade, nas Biotecnologias modernas transferidas pelos
cientistas europeus., utilizando uma metodologia adaptada e
respeitosa de seus saberes ancestrais. Controlando essas técnicas,
os Îndios poderâo explorar os prindpios ativos das plantas,
preservando a Floresta indispensâvel
a nossa sobrevi vência .:

é

temos a possibilidade de escolher 0 futuro que aspiramos!
Nossas açôes e decisôes condicionarâo 0 futuro de nosso

Escrito em Paris, março 2008
Prof. Dr, Mario Christian Meyer
Presidente do PI.S.AD. (Paris-França)

Através deste trabalho, que garante uma proteçâo reciproca e
harrnoniosa, eles poderâo assegu1'a1' tanto 0 seu future, quanto 0
da Floresta. Além de constituir-se um modelo de valorizaçâo
equilibrada e sustentavel dos recursos naturais, este modelo
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