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INTRODUÇÃO

Esta publicação foi inspirada no livro “Campanhas 
Ecológicas para um Mundo Melhor” (NEME, Fernando 
J.P., Coleção Conhecimento e Vida, Ícone Editora/2010), e 
tem o objetivo de acrescentar ideias para romper com a 
letargia atual, trazer conteúdo para reflexões, impulsionar 
mudanças de hábitos, plantar sementes de transformação, 
propor novos paradigmas para estimular a criatividade dos 
leitores e desenvolver a necessária consciência ecológica 
para formar a cidadania ambiental e suas responsabilidades 
éticas pelas próximas gerações.
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“A Terra é um só país e a humanidade os 
seus cidadãos” 

Bahá’u’lláh
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SER ECOLÓGICO

Ser ecológico é se importar com o próximo, 
com todas as formas de vida e os biomas do 
planeta. É buscar a unidade na diversidade 
enaltecendo a biodiversidade. É ser um 
cidadão responsável e trabalhar por melho-
rias na qualidade de vida. É preservar o 
meio ambiente hoje pensando nas futuras 
gerações. É cuidar da terra e das pessoas como 
princípio ético da sustentabilidade, vestindo 
sempre as nobres virtudes humanitárias.



Rompendo Paradigmas

14

REFLEXÕES PARA ROMPER PARADIGMAS

APRENDENDO COM A HISTÓRIA

É necessário:

• Resgatar as antigas relações entre o mercado e o 
consumidor, por exemplo, o uso de embalagens retornáveis, 
oferta de refil, e a extinção da obsolescência programada 
melhorando a qualidade e durabilidade dos produtos.

• Revalorizar os modos de vida tradicionais e suas 
riquezas culturais porque sustentabilidade se faz do local 
ao global.

• Retornar aos níveis de emissão de carbono de 
décadas passadas para diminuir a nossa dependência do 
petróleo.

Retornar não é retroceder, é resgatar valores 
sustentáveis para podermos prosperar.

NÃO COMPRE PELO IMPULSO

Tomando cuidado com a ilusão do consumo e com as 
facilidades do crédito “fácil” nos protegemos dos riscos do 
endividamento.
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Antes de qualquer compra reflita conscientemente 
entre necessidade real e impulso. Tenha por hábito 
comprar somente o que for para uso imediato.

Nunca use as expressões: “eu quero isto para ser 
feliz”, “eu tenho que ter isto para ser feliz” e/ou “eu 
preciso disto para ser feliz”.

AÇÃO E REAÇÃO: O PACÍFICO PODER DA ESCOLHA

Ecologia não é só reciclar, plantar árvores, assinar 
petições a favor do meio ambiente, fauna e florestas, 
levar sacolas ao mercado, economizar água e energia 
elétrica, é muito mais do que estas poucas atitudes.

Ser ecológico é despertar para a vida, estar presente 
no território, ser ético no cuidado da terra e das pessoas 
e ter ações de baixo impacto diariamente.

Muitas empresas estão se reformulando, algumas 
por força de lei, muitas porque é mais econômico, outras 
para lucrar neste novo nicho de mercado e algumas de 
forma consciente, mas todas, atualmente, querem colar 
um “selo verde” na marca e gastam muito dinheiro com 
propaganda para isto. Fiscalize a verdade.

O status social da ecologia é fazer o que deve ser 
feito sem esperar reconhecimento de ninguém e muito 
menos lucrar com a publicidade do “bom moço”. A 
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ecologia só é verdadeira se arraigada nos alicerces 
interiores e não na ostentação exterior.

A resposta pacífica do consumidor é usar o seu poder 
de escolha entre os concorrentes. Prefira as mercadorias 
do modo de produção mais limpa, com o emprego de 
relações sociais justas e práticas do comércio local.

Não aceite de forma mansa e automática as regras 
impostas pelo lucro insaciável de poucos que está 
destruindo a verdadeira natureza de todos.

Ser ecológico é domar a natureza consumista.

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
PRÁTICA

Após longos anos de discussão e sancionada em 
agosto de 2010 no Brasil, a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos vem regular o enorme problema do descarte 
de resíduos e da responsabilidade compartilhada do 
produtor (princípio da lógica reversa).

Nos trabalhos de adequação e implantação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o governo 
federal criou o Comitê Orientador de Logística Reversa 
formado pelos Ministérios do Meio Ambiente, Saúde, 
Fazenda, Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, para definir e regulamentar as regras 
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para devolução de produtos usados por parte dos 
consumidores.

Os trabalhos se iniciaram cuidando de seis setores: 
pneus, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos, óleos 
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos.

Para fomentar a sua aplicação é fundamental a 
participação da sociedade. O cidadão deve se antecipar 
à regulamentação da lei, se informando sobre os locais 
corretos de descarte e, principalmente, antes de comprar 
pense no lixo que vai gerar.

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS

Instale recipientes coloridos em casa ou no trabalho 
como ferramenta de educação ambiental e veja o quanto 
de coisas agregadas ao produto nós pagamos para jogar 
fora depois.

Faça a comparação entre um suco de laranja em 
garrafa de plástico e outro espremido na hora. Se o 
suco for industrializado tem conservantes entre outras 
químicas (dependendo da qualidade), foi colhido no 
interior, transportado para as fábricas e trazido ao 
mercado percorrendo quilômetros de distância. Seu 
beneficiamento, sua embalagem e seu transporte 
consomem petróleo; já um suco natural feito com laranjas 
colhidas próximas da cidade, também é transportado 
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usando combustível (petróleo) do campo para a cidade, 
porém, não tem conservante, mas é embalado em garrafas 
plásticas; já um suco de laranja feito em casa, também 
foi transportado usando petróleo, mas está repleto de 
vitaminas se ingerido minutos depois de espremido, e 
sua casca não gera resíduo, pois vai direto para a com-
postagem. Do pé de laranja ao suco feito em casa você 
tem um produto natural, sem química, sem gasto de 
energia pela indústria do “beneficiamento”, sem viagens 
extras gastando petróleo, sem nenhuma embalagem 
artificial e com muito mais vitaminas.

Uma prévia da quantidade de coisas que carregamos 
sem necessidade pode ser conferida, hoje em dia, 
com o início da proibição das sacolinhas plásticas nos 
supermercados, pois enchemos nossas sacolas reutilizáveis 
com muito mais embalagens descartáveis impostas do que 
produtos.

Com a separação dos resíduos é possível mensurar a 
quantidade de descartes produzidos para alimentar um 
sistema que degrada.
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EXERCENDO CIDADANIA

CIDADANIA EM CARTAZ

Use a sua criatividade para melhorar a educação em 
geral fixando cartazes com mensagens para educar quem 
não anda na linha.

Sugestões cidadãs:

• Ser educado é questão de cidadania e respeitar as leis 
é questão de caráter.

• Nunca jogue o lixo na rua, a sua cidade vai ficar mais 
bonita, mais limpa, mais saudável e você mais orgulhoso 
por ajudar a formar um mundo melhor.

• Proteger o meio ambiente é nossa questão de 
sobrevivência, se cada um fizer a sua parte todos 
ganham e a natureza retribui.

• Com a informação você conhece os seus direitos e 
deveres e com a cidadania você exerce o seu poder.

• Para ser o senhor do seu destino é impossível aceitar-
se como um boneco de manipulação entre interesses 
políticos e de mercados.



Rompendo Paradigmas

20

Sugestões para as calçadas:

• Limpe o que o seu animal sujou e recolha tudo usando 
sacos de papel para não contaminar ainda mais o 
ambiente (se informe sobre as toxinas que podem se 
formar quando as fezes são acondicionadas em sacos 
plásticos).

• Para cuidar melhor do seu animal leve em conta o 
que ele precisa e não aquilo que você interpreta como 
carinho e bons tratos (conscientize-se a respeito).

• É seu dever não estacionar e nem parar defronte das 
guias rebaixadas nem por um minuto! Porque é neste 
instante que você vai faltar com o respeito e deixar de ser 
cidadão. Respeitar os direitos do próximo é obrigação 
de todos.

Sugestões para o escritório:

• Não descarte seu copo plástico logo após o primeiro 
uso, ele ainda pode lhe ser útil. Menos lixo, menos 
consumo, mais economia. O meio ambiente agradece.

• Separe e dê destinação correta aos seus resíduos. 
Favor encaminhar para o coletor da reciclagem os 
seguintes materiais: papel, plástico, vidro, metal, 
isopor, borracha, tecidos, lâmpadas, pilhas e baterias. 
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Favor encaminhar para a compostagem os resíduos 
orgânicos. Se você colaborar muito pouco vai parar 
nos aterros sanitários. A cidade economiza verbas que 
poderão ser empregadas em outras áreas sociais, os 
aterros aumentarão a sua vida útil e o mercado será 
abastecido com matéria prima reciclada diminuindo a 
necessidade de extração na natureza.

• Se o dia estiver claro, se a sala estiver vazia, ou se 
você for o último a sair, favor desligar a luz e todos os 
aparelhos eletrônicos da tomada.

• Não desperdice água. Usando errado ela pode 
faltar. Ao ensaboar suas mãos, feche a torneira. Ao 
escovar os dentes feche a torneira e use um copo 
com água para fazer bochecho. Ao fazer a barba não 
limpe a lâmina em água corrente (use um vasilhame). 
Substitua as válvulas antigas de descarga pelas novas 
de dupla vazão.

CIDADANIA EM VISITA

A sustentabilidade é conquistada pelos cidadãos. 
Exercite a sua cidadania e faça a diferença. Na cidade 
de São Paulo existe uma lei* que permite o acesso do 
consumidor às cozinhas de restaurantes, bares, hotéis e 
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similares. Se na sua cidade isto ainda não é permitido, 
exija das autoridades.

Crie o hábito de visitar as cozinhas e exercite a sua 
cidadania. Seja fiscal de si mesmo, da sua saúde, das suas 
escolhas de vida, do seu entorno, da sua cidade e de todo 
o planeta.

Cumpra com as suas obrigações e exija os seus direitos. 
Não espere nada de ninguém, nem das empresas e nem 
do governo. Estude, trabalhe, construa e conquiste pelas 
próprias mãos.

Seja um cidadão atuante, porque as empresas e o 
governo respeitam e temem todos aqueles que conhecem 
e sabem exigir.

* Decreto nº 34.557, de 28 de setembro de 1994, 
regulamenta a Lei nº 11.617, de 13 de julho de 1994, que 
estabelece a obrigatoriedade de serem franqueadas 
ao consumidor a cozinha e outras dependências de 
restaurantes, hotéis e similares, e da outras providências. 
Fonte: Portal da Prefeitura de São Paulo - http://www.
capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
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RECICLAGEM

TOME UMA ATITUDE

Se na sua rua ou na sua cidade não existir o serviço 
de coleta seletiva peça a implantação na prefeitura 
e, enquanto espera, não se acomode e procure uma 
cooperativa de reciclagem para dar destino certo aos 
seus resíduos. E, se por qualquer motivo não encontrar 
local apropriado de descarte, não desista, armazene tudo 
até encontrar um lugar.

O USO RACIONAL DAS EMBALAGENS

Ser sustentável é mudar paradigmas. Rejeite as 
embalagens que demoram a degradar na natureza, por 
exemplo, prefira as bandejas de papelão às de isopor e 
plástico.

Reutilize sempre e devolva ao comércio tudo o que 
pode ser novamente útil, por exemplo, os arames revestidos 
de borracha que lacram embalagens.

Quando fizer compras leve sempre consigo sacolas 
retornáveis e/ou carrinho e também alguns sacos plásticos 
de casa (recuse as embalagens do estabelecimento).

Quando fizer compras, em especial de comida pronta, 
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leve sempre as suas travessas e recipientes. Dê preferência 
aos de vidro.

Optando por compras a granel o atendente pode 
acondicionar os produtos nos seus recipientes e potes 
levados de casa. Não importa o tamanho da sua ação, por 
menor que seja é um passo gigante para o planeta.

Embalagem bacana vai e volta. Quando for à feira 
ou ao mercado, reuse os sacos plásticos e caixas de ovos. 
Ajude a economizar embalagem. Todos ganham com 
esta atitude.

Desamarrando as sacolas com cuidado é possível 
reutilizá-las em novas compras, basta dobrar e guardar 
dentro do carrinho ou da sacola e não ocupa espaço na 
sua casa.

Adquira o hábito de levar uma bolsa ou sacola para 
carregar todos os tipos de compras e sempre deixe algumas 
caixas à disposição no seu carro.

Peça nos Serviços de Atendimento ao Consumidor a 
substituição das embalagens atuais pelas de baixo tempo 
de degradação natural e ainda peça autorização ao gerente 
que embalem suas compras nas travessas e potes trazidos 
de casa.

Leve às compras uma travessa de vidro, de alumínio, 
de cerâmica etc. Vamos resgatar as atitudes de nossos 
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antepassados, porque resgatar hábitos não é retroceder 
e pode ser a chave para a construção de um futuro 
sustentável.

Na prática do comércio local é possível fazer 
amizades nos estabelecimentos do bairro e pelo diálogo e 
conscientização evitar o uso de embalagens descartáveis. 
Exija leis obrigando o uso de refis e vasilhames.

Pensar no que vai descartar antes de comprar 
qualquer coisa, adquirir somente o necessário, reusar 
tudo possível, reutilizar com imaginação, recusar as 
imposições do mercado, consertar os objetos para evitar 
a obsolescência antecipada, repensar toda a cadeia de 
produção e consumo e preferir o comércio local diminui 
a poluição e gera menos resíduo. A evolução é usar com 
lógica os recursos da natureza.

BANDEIRA VERDE

Os cidadãos têm o costume de deixar os materiais 
passíveis de reciclagem nas calçadas, a qualquer hora 
do dia, esperando a passagem de algum catador, não 
se importando com as mudanças do clima. Muitas 
vezes ninguém passa e os resíduos são recolhidos pelo 
caminhão do lixo comum, ou pior ainda, se espalham 
pela cidade.

Coloque uma bandeira verde na porta de casa 
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sempre que tiver resíduos para descartar. Converse 
com os catadores que passam na sua rua e estabeleça o 
código da Bandeira Verde indicando produtos recicláveis 
à disposição. Nunca abandone seus resíduos na rua. A 
cidade vai ficar mais limpa e os resíduos efetivamente 
serão reciclados.

NOVOS HÁBITOS

ESTÁ CARIMBADO!

Vamos mudar o velho hábito de distribuir cartões de 
visitas impressos e substitui-los pelo uso de um carimbo 
sempre a mão.

O carimbo de madeira tradicional com a borracha 
embaixo e o estojo de almofada com tinta separada é 
barato de fazer, tem grande durabilidade, não é um 
produto de plástico descartável, é fácil de transportar, 
eficaz e pontual no uso.

Podemos usar qualquer papel rascunho, o verso 
dos folhetos de publicidade, as folhas dos cadernos e das 
agendas é só carimbar! Se for necessário, até a palma da 
mão pode ser usada.

É rápido de ser feito, não consome papel novo, 



Rompendo Paradigmas

27

reutiliza papel usado, gasta pouca tinta e mostra que você 
tem atitude no que faz.

A LIXEIRA ECOLÓGICA

Vamos eliminar o uso de sacolas plásticas nas nossas 
lixeiras.

Faça sacos de papel dobrando uma folha de jornal, 
sem cola e sem grampos. A decomposição dos sacos feitos 
com folhas de papel jornal é mais rápida e menos nociva 
aos aterros sanitários.

Para os resíduos da cozinha a melhor atitude é a 
compostagem caseira com minhocários domésticos.

Para receber as instruções gratuitas de como fazer um 
saco de lixo usando uma folha de papel jornal, bas-
ta enviar um e-mail com a seguinte frase: “Eu quero 
aprender a fazer um saco de papel jornal” para o en-
dereço: cursos.pma@gmail.com

BANCO DE MATERIAIS

Vamos guardar e reaproveitar os descartes de obras e 
reformas.

Quanto material é desperdiçado em obras novas ou 
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reformas em geral? No Brasil os orçamentos são calculados 
levando-se em consideração que aproximadamente 30% 
dos materiais serão perdidos.

E também, entre outros exemplos, quantas vezes o 
consumidor é obrigado a comprar um metro de cano para 
só usar dez centímetros?

Um banco de materiais pode gerar uma economia 
enorme.

Instale um banco de materiais em seu condomínio 
com os descartes de obras e reformas. Recolha e guarde 
em um depósito a madeira, as telhas, os tijolos, os pregos 
e parafusos, os restos de tinta, de canos e de fios. Vasos, 
bacias, janelas, brita, areia, cimento, portas, tocos e pe-
daços em geral.

Outra opção é triturar o entulho para fazer areia e 
usar como suporte para piso permeável.

Vamos exigir leis obrigando a formação de bancos de 
materiais para uso próprio e/ou abertos para distribuição 
à comunidade, pelas empreiteiras, incorporadoras, cons-
trutoras e outras empresas da área.

Devemos extinguir a cultura do desperdício, porque 
ecologia é usar com inteligência os recursos naturais.
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CONSTRUÇÕES ECOLÓGICAS

Os códigos de obras e edificações das cidades devem 
se adequar com muita urgência às boas regras de ecologia.

As normas sobre o uso do subsolo em construções de 
edifícios não permitem a captação da água para abastecer 
o lençol freático. As regras dos recuos obrigatórios da 
parte aérea não se seguem no subsolo. Todo o terreno é 
usado para que os cidadãos possam  estacionar os seus 
automóveis. O petróleo um dia acaba e podemos viver 
perfeitamente sem ele, mas sem a reposição da água no 
lençol freático o futuro será afetado.

Cada um de nós pode e deve ajudar na mudança 
destas leis exigindo das autoridades as reformas e 
adequações necessárias. Prefira imóveis que respeitem a 
permeabilidade do solo. Se tiver que mudar de casa e a 
sua única alternativa são os apartamentos, então prefira 
as construções já existentes para evitar os gastos de 
construção e mais impermeabilidade das obras novas.

As qualidades do bambu em muitos aspectos são 
superiores ao aço. Paredes estruturais, em muitos casos, 
também são possíveis de serem construídas com pedra, 
madeira, adobe e outros materiais locais e ecológicos, a 
supremacia do cimento deve acabar. Produção de energia 
local (eólica, solar, mecânica, hidrelétrica em correntes 
de água etc.) e tratamento de esgoto em pequena escala 
são obras menos impactantes e mais eficazes. Captação, 
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armazenamento, filtragem e tratamento da água da chuva 
deveriam ser obrigatórios em todos os imóveis.

Ser sustentável é conhecer o todo e agir nos detalhes. 
O futuro é nosso e está em nossas mãos, se conscientize, 
mude seus hábitos, não deixe que as ambições do mercado 
produzam mais catástrofes.

FÉRIAS SUSTENTÁVEIS

O turista ecológico por hábito recicla não importando 
onde está e ao visitar parques, praias, cidades, áreas de 
preservação histórica e ambiental não leva animais, não 
joga lixo, não depreda e não carrega “lembrancinhas”. Ele 
aproveita a oportunidade  para aprender, apreciar e de 
recordação traz fotografias.

Se por qualquer motivo em viagem, não encontrar 
local apropriado de descarte, armazene tudo até o ponto 
de coleta e reciclagem mais próximo. Viajar e reciclar uma 
dupla de sucesso. O turista ecológico nunca perde a chance 
de estar bem na foto.
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FORTALECENDO O LAR

EDUCAÇÃO DE VALORES HUMANOS

Educar não é informar dados aos alunos nas escolas 
para que estejam habilitados a competir em provas de 
múltiplas escolhas. Educar é dar poder ao indivíduo. Educar 
é fortalecer o raciocínio e a interpretação. Educar é formar 
agentes da história e não massa de manobra como peões 
em um jogo de xadrez.

A cidadania exige a educação de valores humanos, 
morais, éticos, espirituais e ambientais.

Educação com discernimento é diariamente praticar a 
Cultura de Paz em todas as suas ações e intenções.

Educação com esclarecimento é ensinar os jovens 
através de exemplos e nobres condutas, repletas de valores 
humanitários e ambientais.

O cidadão que preza e dignifica a família amplia as 
informações didáticas dadas nas escolas com a educação 
ensinada em casa.
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SAÚDE DA FAMÍLIA

A luta pelos direitos das mulheres é preciosa. A igualdade 
é imprescindível. A evolução histórica feminista é árdua, 
heroica e conquistou muitos patamares desde seu início.

De um lado do poder está o mercado que lucra 
muito com as pessoas solitárias e com a venda de 
facilidades para uma vida atarefada. Do outro lado está 
o poder público com a obrigação de proteger a família. E 
no meio a sociedade que deveria ficar alerta com certas 
inversões de valores na luta feminista, porque com o 
acirramento das diferenças é possível lucrar mais em 
lares desorganizados.

O caminho entre homens e mulheres não é extinguir 
as diferenças naturais, mas sim completar as polaridades. E 
desta união construir um trampolim para a evolução.

A obrigatoriedade de salários iguais para as mesmas 
funções e a criação, por força de lei, de empregos meio 
período para mulheres que são mães é a proteção da família.

Assim é possível preservar as conquistas até hoje al-
can çadas e dar oportunidades para que as mães possam 
trabalhar meio período, sem perder os seus padrões de 
vida atuais, e ainda se dedicar à família e à dádiva que é a 
maternidade.

A base da sociedade é a família e a saúde da sociedade 
só é possível com a dedicação, o carinho e o amor de mãe.
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CRIANÇA QUER BRINCAR

Vamos simplificar a infância. Criança gosta de andar 
descalça, brincar no chão e com qualquer roupa. Quem 
gosta de terno com sapato social, ou vestido engomado 
com sapato de salto alto, é adulto (e nem todos!).

Criança só se diverte com os brinquedos comprados 
em lojas porque seus pais não fazem outros para ela.

Brincar de montaria nas costas do pai, jogar futebol 
na sala com uma simples bola de meia ou “ajudar” a 
mãe na cozinha, lambendo a colher do bolo, faz todas as 
crianças felizes.

Criança gosta mesmo é de estar na companhia dos 
seus pais, testando o espaço e a autoridade.

A escola ensina, informa e ajuda na formação, mas quem 
educa são os pais.

Professores de balé, judô, natação, música, inglês e 
também os psicólogos podem ajudar, mas nunca substituir 
a presença dos pais.

Está na hora de reavaliar as relações de tempo entre 
a família, a sociedade e o trabalho para formar um futuro 
mais saudável.
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BRINQUEDOS SEGUROS

Cuidado para não se contaminar. Retire sempre as 
pilhas e baterias usadas dos equipamentos eletrônicos, 
principalmente dos brinquedos.

É muito importante que as pilhas e baterias sejam 
descartadas em postos de coleta seletiva especializada, 
pois são materiais com alto poder de toxicidade, con-
tendo metais pesados em sua formulação e que se 
descartadas no meio ambiente, podem intoxicar e poluir 
com gravidade.

Exija das autoridades, leis que regulamente um com
par timento seguro para pilhas e baterias, mas com fácil 
aces so e manutenção por parte de um adulto.

Evite qualquer possibilidade de contaminação.

FEIRA DE TROCAS NA ESCOLA

Culto não é aquele que guarda tudo o que lê numa 
estante abarrotada de livros pegando poeira, mas quem 
coloca em prática o que estudou.

Peça na direção da sua escola ou na de seus filhos que 
seja realizada anualmente uma feira de trocas de livros e 
materiais escolares.

É uma medida para economizar na compra dos 
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materiais escolares e uma oportunidade de vivenciar as 
trocas e desapegos.

Tenha uma atitude em prol do meio ambiente para 
conter a ganância consumista, porque recusar as im-
posições do mercado não é pecado e propor medidas 
de economia para si e para os demais não é crime e nem 
atentado contra a ordem social.

Cidadania não se ganha, se constrói!

METODOLOGIA: 

Para cada livro ou material escolar em bom estado de 
uso e conservação entregue na entrada da feira de trocas 
e desapego o participante recebe um cupom, sem valor 
nominal, para trocar por qualquer produto de seu interesse 
na feira e sem direito a estorno se nada lhe agradar, porque 
todos os produtos expostos que sobraram ou serão usados 
em aula, ou encaminhados para a biblioteca e, havendo 
excesso, doados a quem precisa.

Para que seja possível a formação de um mundo me-
lhor, desde já, as escolas devem desestimular o consu-
mismo e a inversão de valor que dá status ao ter.
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LER E CIRCULAR

Por que cada aluno deve possuir os mesmos livros de 
literatura no ano letivo? Por que não se faz um rodízio de 
livros entre turmas? Por exemplo, se a escola tem quatro 
classes na mesma série, para cada classe deve ser pedido 
um título e em cada bimestre as obras vão circulando 
para que, no final do ano letivo, todos tenham lido 
quatro obras e comprado somente uma. O mundo mais 
sustentável necessita de muita colaboração e a extinção 
da competição perversa. 

TELEVISÃO DE QUALIDADE

Os aparelhos de televisão quando expostos em 
lugares públicos, deveriam obrigatoriamente, por força 
de lei, transmitir os canais que veiculam informações 
culturais, tais como: documentários em geral, temas do 
folclore, programas didáticos, educativos e telecursos. E 
também desenhos animados pedagógicos, telejornais e 
atividades esportivas (somente os jogos), entre outros.

A lei deve regulamentar as transmissões públicas 
e permitir somente a sintonia de programas de cunho 
cultural, entre outros, artísticos, históricos, preservação e 
educação ambiental, didáticos, educativos, acadêmicos, 
interesses comu nitários e das entidades de classe, 
atividades dos três poderes, documentários em geral, 



Rompendo Paradigmas

37

folclore, telecursos, shows, videoclipes, desenhos ani-
mados pedagógicos, tele jornais informativos ou pro po-
sitivos (vedando a apologia à desgraça), e esportes em 
geral (somente os jogos). Bons exemplos já existem e os 
encontramos nas programações da TV Cultura/SP e do 
SESC/TV (SP).

No estado democrático de direito todos os cidadãos 
são iguais perante a lei e os interesses de qualquer grupo não 
podem jamais prevalecer sobre os demais. É competência 
do poder público manter o equilíbrio social e os interesses 
econômicos que financiam as televisões não podem preva-
lecer sobre a cultura. Portanto, os canais de televisão que 
são concessões do estado, quando transmitidos em lo
cais públicos, devem ser exclusivamente multi plicadores 
culturais.

As veiculações dos interesses do mercado não podem 
jamais prevalecer sobre a divulgação da cultura.

Do jeito que é hoje, a população fica refém do auto-
ritarismo e do gosto pessoal dos donos ou administradores 
dos recintos. Os canais de televisão, que são con cessões 
do estado, se transmitidos em locais públicos, devem ser 
usados como ferramenta multiplicadora de cultura para 
formar um mundo mais educado.



Rompendo Paradigmas

38

ECOLOGIA EM TRÂNSITO

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Seja educado que o trânsito melhora. Um vácuo 
cultural nacional.

Diariamente a imprensa traz dados da triste realidade 
do trânsito brasileiro. É divulgado que no Brasil o trânsito 
mata mais gente que nas guerras pelo mundo. Ter 
educação e cidadania é nosso dever. Nossas ruas, avenidas 
e estradas devem ser vias seguras de passagem de veículos 
e pedestres.

O cidadão pacífico e ecológico presta atenção cons-
tante em seus atos e não ostenta veículos grandes e po-
luidores e nem se sobrepõe no congestionamento urbano 
com agressivos utilitários.

Todos trafegando em paz. O pedestre é quem manda 
no trânsito e não um alvo para ser acertado na faixa de 
cidadão. Vamos extinguir a violência que impera e a 
ignorância que desrespeita o trânsito. Ser ecológico é se 
importar com o próximo. Respeitar as normas de trânsito é 
nosso dever porque é proibido descumprir!
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O PEDESTRE É O MESTRE

Você dá preferência ao pedestre? É um absurdo 
a falta de educação e a inversão de valores no trânsito 
brasileiro. Quanto maior o veículo, mais intimidante no 
tráfego é seu condutor. Vamos resgatar a ordem: ônibus e 
caminhões (veículos pesados) que respeitem camionetes, 
furgões e carros de passeio (veículos leves), que respeitem 
motos, que respeitem bicicletas, e quem manda é sempre 
o pedestre. Respeitar o próximo é ser ecológico.

“SE LIGA” NO PISCA-PISCA

Ligar a seta é educado e obrigatório. Usar o pisca-
pisca do carro é lei, é obrigatório, é questão de sinalização 
e segurança, além de um ato de educação no trânsito, 
principalmente porque colabora com a segurança e a 
tomada de decisão dos pedestres para atravessarem a 
rua. Bons cidadãos constroem a cidadania.

VEÍCULO REGULADO, ECONOMIA NO BOLSO

“Prevenir é melhor que remediar” (dito popular). Faça 
sempre as manutenções preventivas conforme o manual 
do seu veículo. Conserve todas as regulagens calibradas, 
assim você vai economizar combustível, pneus e peças, 
além de despejar menos poluição no ar. Economizar 
recursos é ser ecológico.
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CICLISTA INFORMADO, DIREITO GARANTIDO

Ciclista, conheça os seus direitos e obrigações. É 
obrigação do ciclista transitar com todos os equipamentos 
de segurança e sinalização obrigatórios e conduzir sua 
bicicleta de forma pacífica pelos locais permitidos.

Art. 58*.  Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla a circulação de bicicletas deverá ocorrer, 
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou 
acostamento, ou quando não for possível 
a utilização destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no mesmo sentido de circulação 
regulamentado para a via, com preferência 
sobre os veículos automotores. 

Art. 255*. Conduzir bicicleta em passeios onde 
não seja permitida a circulação desta, ou de 
forma agressiva, em desacordo com o disposto 
no parágrafo único do art. 59. Infração: média. 
Penalidade: multa. Medida administrativa: 
remoção da bicicleta, mediante recibo para 
o pagamento da multa. (Art. 59: desde que 
autorizado e devidamente sinalizado pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via, será permitida a circulação de bicicletas 
nos passeios).
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Ciclista conheça e exija os seus direitos:

Art. 38*. Parágrafo único. Durante a manobra 
de mudança de direção, o condutor deverá 
ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos 
veículos que transitem em sentido contrário 
pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as 
normas de preferência de passagem.

O condutor que deixar de guardar a distância lateral de 
um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar 
bicicleta (multa, infração: média, art.201); e que deixar de 
reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista, (multa, infração: 
grave, art.220, XIII).

*Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).
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NATUREZA URBANA

NO MÍNIMO 1M² - RESPEITO PELAS ÁRVORES

É comum encontrarmos nas calçadas árvores sufocadas 
pelo concreto. Este péssimo costume dificulta a absorção de 
água e nutrientes pelas plantas. Vamos mudar esta situação?

Peça aos legisladores da sua cidade uma lei que 
proíba esta prática, tornando obrigatório reservar, ao redor 
das plantas, um espaço permeável de no mínimo 1m² (um 
metro quadrado).

Ser ecológico é respeitar todas as formas de vida e 
proteger os ciclos da natureza.

PASSEIO VERDE

É fácil resolver o problema das calçadas, o que falta é 
boa vontade.

A responsabilidade de legislar e a manutenção das 
calçadas são de competência do poder público municipal. 
A norma deve ser padrão para toda a cidade e urgente é 
a obrigação da permeabilidade do piso e do plantio de 
árvores.



Rompendo Paradigmas

43

A prefeitura deve produzir um manual ensinando 
como reformar a sua calçada, fornecer um guia das 
árvores do bioma em que a cidade está inserida e quais as 
mudas mais apropriadas caso a caso. Estas mudas devem 
ser distribuídas gratuitamente nos viveiros municipais 
por meio da assinatura de um compromisso de plantio e 
cuidados.

A prefeitura deve dar um abono condizente ao valor 
da reforma no IPTU e estabelecer um prazo de três a cinco 
anos para que todos os munícipes possam se adequar à 
lei e após este prazo cabe ao poder público a fiscalização 
e a aplicação de multas àqueles que estão em desacordo 
com a regra. Agindo desta forma o poder municipal não 
poderá mais alegar os erros das administrações passadas, 
falta de fiscais etc., porque quem não se adequar vai se 
destacar.

O poder público não pode mais aceitar as podas 
drásticas que algumas empresas concessionárias fazem nas 
árvores pela cidade e todo o manejo deve ser acompanhado 
por profissional competente que assine o laudo.

Cada cidadão deve denunciar o corte ou a poda 
drástica porque cada árvore é patrimônio público e cada 
vez mais uma riqueza do erário municipal. Cidade saudável 
divide espaço com a floresta nativa.
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O CANTAR DA LIBERDADE ENCANTA O CIDADÃO

Vamos pedir nas prefeituras o plantio de árvores 
frutíferas regionais em nossos parques, principalmente 
nas grandes cidades. As aves migratórias usam estes 
remanescentes verdes para pouso, descanso e trampolim 
para seguir viagem. Aumentar a fonte de alimento contribui 
com o desenvolvimento da biodiversidade.

O governo que respeita a vida e trabalha pelo mei o 
ambiente não permite o comércio de animais apri sionados. 
As aves fora das gaiolas cantam com mais vigor porque 
estão felizes.

Ser ecológico é se encantar pela vida e extinguir o 
egoísmo e a barbárie. É promover um ambiente favorável 
para que todas as formas de vida possam gozar da plenitude, 
desenvolver todas as suas funções, principalmente a 
reprodução, deixando descendentes livres.

É SEMPRE TEMPO DE FLORIR

Todas as sementes trazem dentro de si a possibilidade 
de brotar uma vida.

Diariamente nas cozinhas são jogadas no lixo quan-
tidades enormes de sementes e caroços que pode riam 
ger minar bons frutos. Cabe a cada um de nós a res pon-
sabilidade pelo plantio e formação de mudas.
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O mundo está passando por uma mudança climática 
intensa. Independente da discussão de ser natural ou 
potencializada pela ação do homem a partir da revolução 
industrial e agravada recentemente pelo consumismo 
insano, o fato é que, em todas as partes do globo sente-se 
alguma mudança climática.

Num futuro de clima mais quente e com menos 
solo para produzir é imperativo trazer a agricultura 
para dentro das cidades, em telhados verdes, em áreas 
específicas ou em vasos de todos os tipos e tamanhos. 
Mas para isto ser realidade, devemos desde já cultivar a 
nossa consciência pela vida, pela germinação de boas 
colheitas ao nosso redor, pela identidade do homem 
urbano com a terra e com o preparo do solo para 
alimentar a sua família.

Não existe data certa para mudarmos nosso jeito 
de ser, não precisamos montar o lugar ideal ou o espaço 
satisfatório para começarmos a cultivar as boas sementes. 
Não existe necessidade de grandes áreas, de insumos, 
fertilizantes ou venenos químicos para cultivarmos a terra. 
O que existe é o despertar da consciência ambiental agora 
ou sofrer as consequências do atraso quando o tempo de 
aprender estiver expirado.

Informações básicas da horta urbana:

Compre e plante sementes orgânicas porque são sau-
dáveis em todos os aspectos. Tenha um vaso, algumas pe-
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dras para fazer o dreno e prepare o substrato livre de pro-
dutos químicos, misturando uma parte de argila, uma parte 
de húmus e uma parte de areia. Mais informações acesse a 
página: http://pramelhorambiental.wordpress.com/ e faça 
o  download social do e-book “Paisagismo Alimentar”.

EFICÁCIA NATURAL

Embora a mídia divulgue desqualificações aos repe-
lentes de insetos caseiros, sabe-se que uma fonte de atra-
ção dos mosquitos a nós é o gás carbônico expelido na res-
piração e, portanto, qualquer produção de fumaça ou odor 
embaralha o sistema olfativo dos insetos e os repelem de 
forma natural.

Podem ser usadas velas com princípios ativos 
conhecidos, ou velas comuns, incensos e outras fontes de 
fumaça. Vide que as fogueiras são usadas, desde tempos 
imemoriais pelo homem, tanto para espantar mosquitos 
(eficácia reconhecida) quanto para segurança contra feras, 
entre outras utilidades.

Sabe-se que a casca de laranja seca, quando queimada, 
exala um odor que repele insetos em geral, sem risco de 
intoxicação para humanos e animais domésticos e sem 
custo (reutilização de descarte).

Eficácia e economia se têm usando o poder da 
Natureza a nosso favor.
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REFLEXÕES

RESPEITO AOS DIAS SAGRADOS

O dia santo e o mercado devem estar separados. A ga-
nância do mercado criou para si vários dias comemorativos: 
dos pais, das mães, das crianças, das secretárias, entre mui-
tos outros.

A força do mercado, incrivelmente insatisfeita e 
mui to abusada, historicamente conseguiu infiltrar o seu 
mercantilismo agressivo às datas religiosas.

Os dias santos devem ser usados para reflexão e 
enaltecimento das virtudes e não no desenvolvimento da 
cultura do consumo, de instigar a ganância desde a infância 
e no fomento da ansiedade.

Todas as religiões devem desaconselhar esta prática 
tanto na sociedade quanto internamente em seus ritos e 
proibir a venda de qualquer produto que não seja voltado 
à educação e desenvolvimento da alma.

A melhor comemoração não é comprando presentes 
nas lojas para movimentar a roda da economia, mas 
vivenciar o ensinamento religioso nos lares com exemplos 
e atitudes que enaltecem a alma.
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CULTURA NATIVA

Todas as nações aborígenes e as populações tra-
dicionais, que ainda cultuam os seus costumes, modos 
de vida e conhecimentos ancestrais, em respeito e inte-
ração com a Natureza, devem ser reconhecidas como as 
civilizações mais adiantadas e melhores adaptadas para 
viver no planeta.

É importante ressaltar que o patrimônio cultural não é 
somente a quantidade de conhecimentos de um povo ou 
comunidade, mas principalmente como esta sabedoria é 
transmitida entre gerações.

As sabedorias ancestrais são erroneamente taxadas 
como rústicas, visto que nelas, muitas vezes, estão as cha-
ves da evolução sustentável da espécie humana. Com pre-
en dendo-as, vamos nos conhecer.
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