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EDITORIAL 

Tempos incertos provocam mudanças incertas e 

experiências que desafiam a mesmice. Assim, nasce a 

experiência de um informativo que não tem a 

preocupação de agradar e sim desafiar para que você 

leitor experimente e possa criar suas próprias 

experiências. 

 

ARTE 

Uma existência sem arte é uma existência sem graça. 

A criação não precisa ser nossa, apreciar também é 

arte que se modifica a todo o momento. 

 

 
Rio Marrecas – Tela – Estela Maris da Rosa Loes 

 

SOMOS CIVILIZADOS? 

Cláudio Loes 

 

Quando uma pessoa, um grupo de pessoas ou muitas 

pessoas não encontram mais uma condição de vida 

satisfatória,  algo não vai bem, se instaura a CRISE. 

Tudo fica complicado, a tensão aumenta e 

consequentemente diminui a capacidade de 

aceitação, de compreensão transformando tudo em 

conflitos e disputas. Ou é meu amigo, ou é meu 

amigo; nós e eles. Alguns casos extremos são do tipo 

eu contra todo mundo. 

 

A crise ambiental está sendo definida como 

socioambiental ou civilizatória, sendo mais grave a 

cada dia devido às mudanças climáticas globais, 

influenciadas em maior ou menor grau pela nossa 

presença e por consequência nosso impacto sobre 

toda a natureza, da qual também somos parte. Então 

a nossa crise civilizatória existe e a preocupação é 

toda nossa porque ela está relacionada diretamente 

com a nossa vida. 

 

A civilização, “conjunto de aspectos peculiares à vida 

intelectual, artística, moral e material de uma época, 

de uma região, de um país ou de uma sociedade”, 

conforme Dicionário Houaiss, poderia dar uma ideia 

de que “crise civilizatória” não se aplica. Somos 

civilizados e até pouco tempo atrás e mesmo muitos 

ainda hoje pensam que sociedades isoladas, como as 

indígenas, não são civilizadas. 

 

Existem as diferentes civilizações e elas além do 

conjunto que as denotam tem as pessoas civis que 

delas participam. Aqui entra o diferencial e a ligação 

que faltava quanto, a saber, se somos civilizados. 

Porque o civil, além da diferenciação de não ser 

militar ou religioso, é a pessoa sociável, polida, bem-

educada, termos encontrados no mesmo dicionário já 

citado. 

 

Crise ambiental é crise civilizatória no seu aspecto 

mais amplo porque ela está afetando a nossa relação 

social e revelando que temos menos educação. 

Podemos estar sendo bem educados pela família, mas 

o nível não corresponde à necessidade atual. Isto 

afeta diretamente a escolarização e posterior 

educação continuada de cada um, com perda da 

inteligência e a capacidade de entendimento quanto 

à interdependência com tudo e com todos os seres 

vivos. 

 

O ponto chave da civilização, podemos reler a 

definição anterior, é a Educação.  

Respondendo a pergunta, posso dizer que somos 

civilizados e o que nos falta é inteligência que pode 

ser desenvolvida a partir da educação, aprendizagem 

e estudo. Porque podemos ter as melhores 

tecnologias, as práticas sustentáveis obrigatórias, 

mas se as pessoas não mudarem, seguiremos no 

mesmo caminho e provavelmente nosso fim. 

 

Lembrar que as civilizações aparecem, tem seu auge 

e desaparecem. Os motivos são diversos e muitos 

deles relacionados com sua capacidade de adaptação 

a mudanças que aconteceram. Neste momento temos 

o problema das mudanças climáticas que vem 

apontando para uma necessidade de adaptação 

urgente, onde o nosso modo de vida com um 

consumismo exacerbado não tem mais lugar. 

 

Se nada fizermos a nossa civilização e muitos de nós 

simplesmente desaparecerão. Resta saber se os que 

sobrarem, para começar nova civilização, poderão 

perpetuar a espécie humana. Sem dramatização ou 

achar que é pessimismo, muitas espécies já se foram 

e a nossa é só mais uma. 
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EDITORIAL 
Como é difícil o número dois, o segundo passo. Mas, 

para fazer o caminho é preciso alternar, buscar 

inspiração, acreditar e fazer o melhor possível. Com o 

tempo todo o restante vai acontecendo, basta seguir 

a esperança com ações concretas por uma vida mais 

sustentável. 

 

ARTE 

A janela que se abre para imaginar além da moldura. 

Sonhar com a parte da praia escondida e que dá 

mostras de sua beleza na espuma branca que 

persegue a areia. 

 

 

 
Praia dos sonhos – Tela – Estela Maris da Rosa Loes 

 

 

TERRA À VISTA. 
Cláudio Loes 

 

A estrada empoeirada leva a comitiva a observar os 

trabalhos realizados para tornar o interior, agrícola, 

mais integrado com o meio ambiente e sustentável 

economicamente. Esta auditoria acontece em todos 

os locais onde se realizam práticas que recebem 

recursos financeiros para impactarem menos o 

ambiente. 

 

Nos locais visitados e onde os olhos pudessem 

alcançar muito do que observei foram locais sem 

cobertura vegetal, caminhos recentes ou mesmo 

valetas por obra da água que escoa em alta 

velocidade. Tudo isto tendo como resultado a perda 

de solo. 

 

Lembrei-me então da expressão, “terra à vista”, que 

depois fui pesquisar porque entendo que nossas 

atitudes, comportamentos e ações sempre têm suas 

raízes na cultura e educação de um passado às vezes 

distante, outras nem tanto. Em algum lugar do 

passado existia um desenho de animação dos tempos 

do “descobrimento” do Brasil onde o vigia gritava 

“terra a vista”. 

 

Pero Vaz de Caminha usou expressão semelhante em 

sua Carta, “E assim seguimos nosso caminho, por este 

mar de longo, até que terça-feira das Oitavas de 

Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns 

sinais de terra,... Neste mesmo dia, a horas de 

véspera, houvemos vista de terra!” (Carta a El Rei D. 

Manuel, Dominus: São Paulo, 1963, Portal Domínio 

Público, www.dominiopublico.gov.br). 

 

Filmes de piratas e outros marítimos com o grito, 

“terra à vista”, contagiavam de alegria os tripulantes 

porque teriam um chão de terra firme para 

desembarcar e fazer expedições ou mesmo 

reabastecer para seguir viagem. A Carta de Caminha, 

ainda mostra a tristeza deles por não terem 

encontrado ouro e prata, riqueza que precisa da 

exploração da terra, abrir e deixar a vista. No 

entanto ele reconhece que “Águas são muitas; 

infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a 

aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas 

que tem!”. 

 

Quantas acepções têm a palavra “terra”? Pelos 

dicionários no mínimo 15 que vão desde nosso planeta 

terra, passando pela crosta sólida onde pisamos, 

delimitando o espaço de uma propriedade, até um 

território geograficamente definido entre outras. 

Existe uma multiplicidade que ainda inquieta como 

quando lá observando os locais sem nenhuma 

vegetação expondo a terra nos seus diversos tons sem 

nenhuma vida. 

 

Dias depois estive na Cachoeira do Rio Santana aqui 

em Francisco Beltrão/PR e fiquei por um bom tempo 

observando, apreciando e refletindo porque este 

local especificamente estava coberto por vegetação. 

Pensei então o que faria com que as pessoas 

quisessem saber o que tem embaixo da terra, abrir 

caminhos, lugar para plantio. Poderia ser curiosidade? 

Ou seria a ganância que tomou conta de nós? 

 

Se fosse curiosidade, algumas prospecções já dariam 

condições de saber e mesmo a vegetação é uma 

http://www.dominiopublico.gov.br/


indicadora do que temos no solo. Quem pergunta 

sabe no mínimo uma resposta e aquela que ainda 

tenho é a da ganância. Ao contrário da natureza que 

no seu todo é interdependente, nós entendemos que 

não. Nós continuamos querendo seguir no cresça e 

domine a terra. Quem domina quer expor o outro e 

nós com nossos maquinários continuamente estamos 

expondo a terra. Queremos continuamente produzir 

mais e deixamos uma paisagem horrível e desértica 

ao nosso redor. 

 

 
 

A cada ano por causa da “terra á vista”, agora dita a 

partir da terra firme, vamos perdendo justamente a 

terra que lapidada pela natureza garante nossa 

existência. E ficamos cada vez mais longe  de “águas 

são muitas” como informou Caminha. Hoje dia 22 de 

abril, Dia da Terra, deveríamos refletir conforme 

propõe Bere Adams que “SOMOS TODOS TERRA”. 

 

 

 

ESPERANÇA 
 

 

Dias e dias caminhando sem parar 

Poeira e falta de água a cada metro 

Deixaram o desgraçado quase sem vida 

Findo no chão que a tantos permitiu viver 

 

Colou-se ao chão o corpo inerte 

Naquele deserto sem cor ou sabor 

Onde nada mais existe além do sol escaldante 

Dando uma última esperança do possível 

 

Sem forças avistou a terra 

“Terra à vista” gritou uma última vez 

O lugar ao longe era verde e tremulante 

A última miragem antes de seu fim 

 

Levantou-se e caminhou devagar 

Tudo poderia estar minado 

Sua condenação seria fatal 

Tudo o que tinha acabou ali 

 

Como chegou aqui?  

Já estava morto do outro lado 

Resolvi ficar com a esperança 

Seguindo a direção da última que morre 

 
Cláudio Loes – 2016 
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EDITORIAL 
Frente aos problemas o tempo daqueles que sabem 

que precisamos mudar é curto enquanto de todos os 

outros é longo demais. Perdemos nossa conexão com 

o que promove a vida e por consequência a 

capacidade de indignar-se e constranger. Sim, 

constranger aqueles que em nome de poucos 

destroem o pouco que ainda resta. Para constranger 

pequenas ações fazem grandes efeitos. Guarde seu 

lixo por um mês num local visível e perceberá como 

você mesmo ficará constrangido. 

 

ARTE 

Tudo pode ser visto com outro olhar e toda criação 

surge de um novo pensar. No movimento atribulado 

do dia a dia, um lampejo de estética e beleza sempre 

será agradável. Mesmo com a arte dentro da arte. 

 

 
 

Tango – Pintura óleo sobre toco de madeira 

Estela Maris da Rosa Loes 

 

Agrotóxicos e Licença Ambiental. 
Cláudio Loes 

 

Enquanto as discussões ficam somente em um ponto 

esquecendo o todo vamos ter cada vez uma vida pior. 

E por favor, partidários políticos, não venham dizer 

com seus discursos que não é bem assim. A Câmara 

de Deputados, onde mais ou menos 10% se elegeram 

por voto obtido diretamente e todos os outros 

entraram por coligação, partido ou ajuda de 

candidato mais votado, é a prova de que somos 

governados por minoria. Poucos se apossam do poder 

e deixam isto que temos aí. Aumento da degradação 

social e ambiental. 

 

Agora só com estudo ambiental querer liberar 

qualquer construção é passar dos limites, jogar no 

lixo acordos firmados e rasgar tudo o que vem sendo 

feito. Devemos estar muito pobres e miseráveis para 

precisar acabar com tudo. O nosso legislativo que não 

tem nenhuma relação com nada. Sempre prontos com 

seus comparsas de corrupção para assaltar tudo o que 

tiver a frente. 

 

A única coisa que a maioria entende é se algo dá 

retorno financeiro ou não. Quanto ao restante, se 

tem gente morrendo não importa; se aumentam as 

doenças e o número de pessoas doentes por 

envenenamento isto é o custo para aumentar a 

produção e se os rios estão mortos como fica? 

  

Como pelo voto não é possível nenhuma mudança 

porque o esquema está bem montado. Quais são as 

opções que restam? Talvez acelerar o problema para 

que a quebra aconteça e venham à tona os problemas 

que ficam escondidos e que o sistema não dá conta. O 

sistema atual só funciona porque a pobreza dá lucro. 

 

Outra ideia e que não teria custo pessoal nenhum 

seria parar por tempo indeterminado com qualquer 

trabalho voluntário em favor de outras pessoas. O 

trabalho voluntário mascara a falha do sistema. Se o 

sistema não dá conta ele não tem sustentabilidade e 

não serve para uma vida melhor, tudo é somente um 

engano disfarçado com algumas tecnologias. 

 

Se liberarem os agrotóxicos e aumentarem as 

concentrações de que adianta ficar fazendo 

campanha e dizer que será melhor. Até hoje todos os 

anteriores tiveram o mesmo discurso. Este agora é 

novo, fará menos mal para as pessoas. Não vamos 

esquecer que a soja transgênica é modificada para 

que possa ser aplicada uma quantidade maior de 

agrotóxico. A cada ano aumentam as embalagens de 

agrotóxicos que são coletadas. O que isto quer dizer? 

 

E o licenciamento ambiental? Ficar só com o estudo é 

como entregar o galinheiro para a raposa. Claro que 

ela vai dizer que o galinheiro está seguro e que 

ninguém consegue invadir. Está tudo dentro das 

normas. Sim, normas que atendem aos interesses da 

raposa. 

 

Portanto, é preciso agir e infelizmente começa a ser 

desenhado um caminho mais trágico. Muitos terão 

que ficar doentes e ter seu fim antecipado para que 

algo mude. Se fosse por bem seriam poucos como 



será pela via dolorosa será muito pior. Se ficar na 

dúvida, preste atenção nas informações sobre a 

saúde. Zé Ramalho em 2000 já cantou “O meu país”, 

a letra continua atual, em 16 anos continuamos 

fazendo mais do mesmo. Vamos querer continuar 

assim? 

 

 

 

 
Cachoeira do Pau Oco – Enéas Marques - PR 

 

 

 

 

 

 

 

A dor do mundo 

 

Ela pulsa em todos os lugares 

Algumas vezes machuca 

Noutras é só um ritmo 

Do coração até a ponta dos dedos 

Um balanço forte que segue 

Segue a dor do mundo 

No pé ou nas mãos não importa 

É sempre de tom grave a dor 

Porque o agudo cortou fundo 

A nota pode ser dó, ré, mi ou sei lá. 

O último repique de músculos 

E a morte certa da tumba 

Abre-se no silêncio 

De uma noite esperando o próximo 

Segue o mundo em sua dor 

Que de tão profunda 

Mata um dia 

Dando o presente de não mais sentir dor 

Mas, segue a dor do mundo. 

Quem é o próximo 
Cláudio Loes – 2016 
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Nossa falta de capacidade de relação aumenta  e 

criamos soluções que vão gerar problemas maiores 

que serão resolvidos novamente com soluções sem 

conexão com o todo. Este modelo vai até onde a vida 

consegue resistir e estamos vendo a cada dia este 

tempo diminuir. Continuaremos assim? Porque não 

aprendemos e evoluímos? Será porque a maioria 

acredita num jeitinho de última hora? 

 

ARTE 

 

Aquilo que o artista pensou enquanto sua arte surgia 

dificilmente saberemos exprimir e até o próprio 

artista, a não ser pela sua própria arte. Ela é tão plural 

que a cada observação, olhar, uma nova arte surge na 

interação do observador com a mesma. 

 

 

 
 

SUBSÍDIOS QUE MATAM. 
Cláudio Loes 

 

Por diversos motivos desde manter preços acessíveis 

de seus produtos para estimular as exportações do 

país ou uma subvenção para algum interesse público 

como, por exemplo, o retorno do ICMS – Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para 

municípios que possuem restrições por serem fontes 

de água de outro; o subsídio é sempre uma decisão 

econômica e financeira. Alguém ou um grupo decide. 

 

Existe um conceito de subsídio que por ser mais geral 

dará uma ideia melhor. O subsídio é “recurso 

financeiro destinado a auxiliar pessoas ou instituições 

em dificuldades”, conforme Dicionário Houaiss. 

Quando algum setor passa por crise em suas vendas, 

uma decisão de redução de impostos é também um 

subsídio. Porque é preciso tirar dinheiro de um lugar 

para colocar em outro ou então decidir deixar de 

receber. 

 

Quanto a “dificuldades” existem variações 

principalmente porque os negócios e decisões muitas 

vezes não avaliam muito bem os riscos. Os casos de 

perda de safra em tempos de mudanças climáticas, o 

rompimento de barragens de mineração por erro de 

cálculo ou ganância por ganhos de produção, as falhas 

estruturais por falta de planejamento e visão de 

longo prazo, são algumas. 

 

O subsídio é uma conta sempre paga por alguém, com 

aumento de preços e impostos. Isto é, a decisão é 

dada por quem está no comando. Vamos pegar um 

exemplo que também preocupa outros países e 

comunidades as mais diversas, os subsídios agrícolas. 

Sabemos que entre as necessidades básicas de 

sobrevivência estão a água e os alimentos, depois 

vestuário, abrigo. Então o subsídio agrícola deveria 

estar focado no atendimento de necessidades básicas. 

É isto? 

 

O que acontece vai à contramão porque existe a 

competição financeira. Países subsidiam sua 

agricultura para garantir mercado interno e 

exportador. Dependendo da manipulação financeira 

podem pelos ganhos de capital quebrar qualquer 

outro país que tem sua economia baseado somente na 

exportação agrícola. Um problema bem atual. Por 

outro lado, também é bom não quebrar todos porque 

a produção de um não é suficiente para atender todo 

o mercado. Em casos extremos temos as guerras que 



acontecem rotineiramente. Fazer guerra para 

garantir petróleo mais barato é uma maneira indireta 

de subsidiar a agricultura. Assim como manter os 

preços elevados da gasolina para subsidiar outros 

derivados usados no transporte e agricultura.  

 

O subsídio agrícola está diminuindo a biodiversidade 

na medida em que aumentam as áreas ocupadas para 

plantio, na medida em que os rios vão perdendo sua 

capacidade de depuração. Quando são aplicados 

inseticidas e outros venenos para insetos que causam 

prejuízos agrícolas toda a cadeia alimentar será 

impactada. No final, o efeito maior dos subsídios 

agrícolas como estão sendo aplicados tem somente 

diminuído a vida em seu sentido mais amplo. E neste 

sentido nós estamos incluídos. 

 

 
 

AQUILIVROS. 
 

Mais um local para incentivar a leitura e a 

socialização de livros. Desta vez na Escola Municipal 

Juscelino Kubitschek, na Vila Rio Tuna em Francisco 

Beltrão/PR. 

Para saber sobre outros locais, fazer doação de livros 

ou interesse em instalar outros pontos do projeto 

acesse:http://www.aquilivros.religar.net/locais.html

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aquilivros.religar.net%2Flocais.html&h=fAQFSFEmYAQE2PUgjrzpPkbu4LqrwUXr_4mMiRCgM1eFgcg&enc=AZPxawIjcUHys3g7BVAzkM7CJkTQFS5JfU94bAetnHYeeqKgjHrEu0BnpDROW4vrE9I2FBGexwPe08R7pAHcCfz0U03Yj9bbBRbqkh5YcfgvqQmjNGzIvKD8CEnHHOAp8wQ-bV9QE9u9oHTD8VaLyAxg_lVMx0aNGjherwzAWizH_jMLMuVqNleafhj6d5qHu6w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aquilivros.religar.net%2Flocais.html&h=fAQFSFEmYAQE2PUgjrzpPkbu4LqrwUXr_4mMiRCgM1eFgcg&enc=AZPxawIjcUHys3g7BVAzkM7CJkTQFS5JfU94bAetnHYeeqKgjHrEu0BnpDROW4vrE9I2FBGexwPe08R7pAHcCfz0U03Yj9bbBRbqkh5YcfgvqQmjNGzIvKD8CEnHHOAp8wQ-bV9QE9u9oHTD8VaLyAxg_lVMx0aNGjherwzAWizH_jMLMuVqNleafhj6d5qHu6w&s=1
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Quando temos vários dias com chuva, nublados e sem 

cor, nossa tristeza e melancolia tende a aumentar. 

Mesmo assim não aprendemos e queremos continuar 

destruindo tudo a nossa volta, tornando nossa vida 

pior. Tudo pode ser diferente, é preciso não ter 

medo, no início é doloroso porque novo e depois tudo 

fica melhor. 

 

ARTE 

 
As cores podem estar escondidas no branco ou 

misturadas no preto, mas quando chegam às mãos da 

artista sempre trazem nova dimensão para a vida, 

outro olhar, outra possibilidade, outra oportunidade 

de ser feliz. 

 

 
 

Óleo sobre tela: Aldeia de pescadores. 

Estela Maris da Rosa Loes 

 

TONS DE CINZA. 
Cláudio Loes 

 

Nos períodos de estiagem, com sol abrasador a 

paisagem é modificada em muitos locais pelas 

queimadas. Algumas podem ser naturais, as que 

acontecem por descarga atmosférica, e muitas são 

provocadas por nós humanos. Já ouvi a justificativa 

de que a queimada provocada tem relação direta com 

a ideia de purificação pelo fogo. Hoje sabemos que 

não é este o melhor para a natureza. Em algumas 

áreas com deficiência de nutrientes, realizar 

queimadas piora ainda mais a situação. Com a perda 

da cobertura vegetal perde-se solo, piorando as 

condições de plantio. 

  

Onde estaria a base desta crescente destruição da 

biodiversidade, do colorido e beleza natural? Assisti 

ao filme “Os Croods” e foi direta a associação com a 

caverna de Platão. Os personagens do filme, uma 

família pré-histórica, viviam na sua caverna. 

Protegidos sempre voltavam para lá e se fechavam. 

Faziam alguma incursão em busca de comida e depois 

caverna novamente. Na caverna não conheciam o 

fogo, então tinham somente tons de cinza em suas 

vidas. Nossa ancestralidade nas cavernas muito bem 

apresentada no filme juntamente com outras 

questões sociais. 

  

A ligação do filme com a “Alegoria da Caverna de 

Platão” é clara. Na alegoria, homens viviam voltados 

para o interior de uma caverna, acorrentados num 

muro que ficava na entrada. Na parede viam 

projeções de sombras daquilo que era real lá fora. 

Estas sombras provavelmente eram também tons de 

cinza, sem cor, sem diversidade. Mas, um dia um dos 

acorrentados ao muro resolve sair, e assim como a 

menina do filme, descobre que lá fora é colorido e 

lindo. A menina diz: “vocês precisam ver isto”. 

 

Tanto na alegoria de Platão como no filme da 

DreamWorks existem os que se opõe e preferem a 

segurança da caverna. Afinal, viver lá fora na 

diversidade exige pensar, ter ideias para se adaptar. 

Nada é certo e tudo está sempre por acontecer ou ser 

feito. O final é conduzido para a valoração da 

diversidade e da possibilidade de sobrevivência que 

ela permite. 

 

Aí volto para a questão da degradação ambiental. 

Concordo que a revolução industrial acelerou a busca 



de produção em massa e cada vez mais acúmulo de 

lucros. Entendo também que por sermos a única 

espécie que sabe da sua morte futura, tem no medo a 

justificativa para querer acumular, deixar sua marca 

depois da morte, se perpetuar pelas gerações futuras. 

Mas, seriam só estes os argumentos para 

continuarmos nossa dominação e destruição da 

natureza? 

 

Nossos antepassados viveram em cavernas, em tons 

nada coloridos, na escuridão com seus medos dos 

monstros lá fora. Ir lá fora era pedir para morrer e 

assim foi sendo formado um modelo mental sem cor, 

somente tons entre o branco e o preto. Onde a cor 

poderia muito bem simbolizar a morte. Saímos da 

caverna, descobrimos o mundo lá fora em sua 

diversidade, mas podemos estar ainda no estágio de 

querer ampliar a caverna. As queimadas deixam tudo 

sem cor, uma cobertura de cinzas que voam com o 

vento ou são carregadas pela próxima chuva. 

 

O filme tem uma pista interessante de como aprender 

a conviver com a biodiversidade, fora da caverna. 

Numa das cenas, para atravessar um local de plantas 

carnívoras, os personagens observam a diferença 

entre um animal que foi capturado e outro que se 

disfarçou de planta para passar. Uma ideia para 

sobreviver em meio às cores, usar as cores para 

parecer igual e poder passar. Como fazer isto nos dias 

atuais e situações?  

Temos soluções as mais diversas para conviver e 

manter a biodiversidade. A biodiversidade é a 

garantia de oportunidades e possibilidades de melhor 

adaptação para continuarmos existindo. É preciso 

tomar a decisão de parar com a destruição da 

natureza. Isto inclui as cavernas naturais que devem 

ser preservadas para apreciar e sabermos mais sobre 

a evolução da nossa morada. 

 

 

8 LOCAIS PARA INCENTIVAR A LEITURA. 
 

O projeto AquiLivros tem 

mais um local, Colégio 

Estadual de Marmeleiro, para 

incentivar a leitura pela 

socialização e circulação de 

livros. 

 

Para saber sobre outros 

locais, entrar em contato, 

fazer doação de livros de 

literatura nacional ou 

estrangeira, romances, 

ficção, poesia, contos, entre 

outros, acesse: 

 

www.aquilivros.religar.net 
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Ficar refém de poucas opções ninguém quer. Todos 

querem ter a oportunidade de escolha. A diversidade 

tão original na natureza vai sendo dizimada pelo 

consumo grupal. Alguns grupos e está resolvida a 

crítica contra a massificação. Cada pessoa pertence a 

um grupo de consumo que continua destruindo a 

natureza. Precisamos dialogar para mudar, conhecer 

outras opções e saber que estar vivo e consciente é 

muito mais que produzir para consumir. 

 

ARTE 

 
Registro fotográfico. Olhar que se perpetua. Inspira. 

Protesta pela opção da realidade. Aproxima o que 

está longe. Questiona. Religa o que está separado. 

 

 
Cemitério Mornese na Itália – 2016 – Maike Loes. 

 

 
Bento Gonçalves no Brasil – 2016 – Francisco Loes. 

 

 

NÃO MATE O MENSAGEIRO, MUDE A 

MENSAGEM. 
O que não estão contando para vocês e vale a pena 
mencionar? 
 
1) A crise climática está agora perto de um ponto de 
não retorno, isso porque todas as tentativas de contê-
la fracassaram e todo o blá-blá-blá de 
sustentabilidade, economia verde, energia limpa não 
passou de blá-blá-blá e de tentativa de otimizar o 
sistema em colapso e não de mudar o sistema para 
evitar o colapso. 
 
(qualquer um que apontar esse erro será ignorado, 
porque claro, voltamos à Idade Média e ainda bem 
que ignorar não é tão ruim quanto queimar o 
Giordano Bruno na fogueira) 
 
2) Os oceanos inesperadamente absorveram uma 
parte maior do aumento de calor derivado das 
emissões recorde após recorde de CO2 e outros gases 
e isso criou uma paz na elevação da temperatura 
atmosférica que durou dez anos e que deixou os 
negadores do aquecimento global felizes da vida (na 
verdade as temperaturas atmosféricas não pararam 
de subir, só subiram mais devagar e as globais, que 
levam em conta os oceanos, seguiram no pior 
cenário) . Mais uma grande conquista do blá-blá-blá 
da sustentabilidade: não fazer nada e deixar as 
empresas e os governos destruírem continuamente os 
ecossistemas e nossa atmosfera como se isso não 
tivesse consequência nenhuma. Fingir que fazia 
sustentabilidade é pior do que não fazer nada, uma 
vez que tirou a oportunidade dos que queriam fazer 
algo de verdade fazerem. Ah, não podemos esquecer 
a farsa dos investimentos responsáveis que também 
não conseguiu mudar nenhuma tendência 
escatológica nem das empresas, o que se dirá do 
sistema como um todo. 
 
3) Agora os oceanos esgotaram a capacidade de 
absorver o excedente e sem a cura ou mudança do 
sistema em colapso, as temperaturas atmosféricas 
voltaram a bater recordes extremos, com alterações 
gigantescas, como já aconteceu em 2016. Os anos 
2014-2015, segundo a comunidade científica, foram 
os anos que finalmente a m..... atingiu o ventilador. 
 
4) Você que ainda acredita no modelo casa-carro-
celular-viagem-ao-exterior, que aliás é amplamente 
usado pelos Fóruns de Sustentabilidade, vai logo 
descobrir que tudo isso está com os dias contados e a 
humanidade vai solapar pela perda do mais básico: a 
maior ameaça do aquecimento global é o fim da água 
e isso traz o fim do solo, das chuvas, dos alimentos. 
Falávamos isso há mais de 20 anos, como vocês 
devem saber. O fim da água já em curso é a prova do 
erro fatal da teoria econômica tradicional e do 



sistema que deriva dela junto com o crescimento do 
PIB. 
 
5) Apesar de tantas promessas, fóruns e blá-blá-blá, a 
destruição ininterrupta de florestas e ecossistemas 
continua, na Ásia e alhures, para produzir os 
cosméticos e abastecer a indústria assim como todos 
os processos de um sistema econômico que se baseia 
tão somente no crescimento do PIB. A teoria 
econômica falsa ainda diz a Terra é um subsistema da 
economia e segue ensinada erradamente nas 
faculdades do mundo todo. Com essa estrutura de 
pensamento conseguimos a proeza de extinguir 
metade de toda a vida desse planeta em quarenta 
anos. Sem qualquer uma de certas espécies vivas 
iremos perecer; até as meras abelhas, farão os seres 
humanos sumirem. Como Stephen Jay Gould disse 
muitos anos atrás: “é muita ingenuidade achar que 
essa extinção jamais irá se voltar contra os 
causadores”. Provocamos a maior extinção da vida 
dos últimos 65 milhões de anos. 
 
Resumo: não há o menor sinal de mudança do sistema 
e toda a discussão de otimização de um sistema em 
colapso que alguns promovem acreditando com isso 
poder nos salvar de um fim iminente é pior do que 
não fazer nada. Energia limpa, a falsa 
sustentabilidade das empresas, economia verde, tudo 
isso entra na tentativa de otimizar um sistema em 
colapso com atividades lucrativas dentro da mesma 
lógica; não é uma mudança do sistema. Não tem 
como otimizar um sistema que está em colapso. A 
nossa única saída é mudar esse sistema. Nós até 
agora não nos demos conta do risco que estamos 
correndo. 
 
Para mudar esse sistema é muito simples o que 
precisa ser feito. Só perguntar que encontrarão a 
resposta, o problema é que nem essa pergunta é 
feita. Embora seja simples, isso significa a maior 
parte dos poderosos do planeta abrirem mão do que 
sugaram da sociedade e da natureza indevidamente. 
Esse sim é o maior desafio. Como mudar um sistema 
mantido por uma classe no poder (governos, 
empresas) que é a maior beneficiária dele? 
 
Não mate o mensageiro, mude a mensagem. Se eles 
não querem mudar, mude você. 

Hugo Penteado 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR. 

 
Devido às mudanças do clima e um péssimo cuidado 

com a terra teremos sempre mais problemas com 

produção de alimentos. Isto é, mais áreas precisam 

ser abertas com a justificativa de que ninguém pode 

passar fome. Enquanto isto nada é feito para 

estabilizar a quantidade de indivíduos da nossa 

espécie. Vamos ter tempo ou será a força? 

 

Abertura de novas áreas de agricultura e pecuária 

implica avançar sobre áreas de proteção. Estas são 

justamente para garantir um mínimo de equilíbrio 

ambiental. Uma boa mata sempre produz água e 

garante um microclima ameno. Enquanto novas áreas 

são abertas, as existentes vão definhando e existe um 

modelo mental de que sempre existirão novas áreas 

por serem exploradas. 

 

De certa maneira, acreditar no crescimento infinito 

num planeta finito revela a nossa total ignorância 

sobre os processos vitais. Se ficarmos insistindo, 

teremos sempre mais catástrofes, doenças e guerras. 

Tudo porque a quantidade de pessoas de acordo com 

o recurso precisa entrar em equilíbrio. Nenhum 

discurso de paz e amor supera o de milhões passando 

fome e principalmente antes disto, quando ficarem 

sem opção para suas vidas. 

 

As ondas migratórias na Europa deixam isto bem 

claro. Acabou a opção, seguimos até onde está o 

recurso e se lá ele acabar? Claro que se fossemos 

muito menos pessoas sobre a face da terra 

poderíamos estar circulando e deixando durante anos 

áreas inteiras para descanso e recuperação de sua 

capacidade natural. Ou melhor, poderíamos circular 

as áreas e ter uma população se desenvolvendo num 

local específico. Uma utopia que só terá chance de 

acontecer se tivermos um grande colapso 

populacional. 

 

Como não existem políticas públicas para estabilizar a 

população porque em último caso as guerras ainda 

terão sempre muitas pessoas para morrer, 

dificilmente algum país diminuiria sua produção de 

alimentos e procuraria a verdadeira sustentabilidade. 

Aqui entra o  “canto da sereia” valorizando aquilo 

que não precisamos, com um consumo desenfreado 

em todos os sentidos e todos querendo imitar em 

tudo o mais próximo possível modelos nefastos de 

sucesso. 

 

Todos esquecem que em último caso as pessoas 

precisam de água e comida para continuar vivendo. 

Vamos ficar com estes dois porque estão relacionados 

com o tema. Comprar qualquer outro item torna-se 

totalmente desnecessário. Se bem que observando as 

favelas e classes pobres o que não pode faltar é uma 

televisão, hoje arriscaria dizer que o celular entra 

nesta linha. As pessoas são incentivadas a abrir 

crediário para continuarem reféns do sistema de 

produção e consumo. 

 

Os problemas já estão acontecendo na produção de 

alimentos, problemas de importação ou exportação. 

As empresas exportadoras não se preocupam com o 

mercado interno e as pessoas que dele fazem parte. 

Se produzir álcool dá mais dinheiro, fica mais caro o 

açúcar. A decisão sobre os alimentos é de outros. 

Mais ou menos como a cesta básica, a empresa decide 

o que o empregado vai comer. 

 



Assim, é preciso cuidar para ter segurança alimentar, 

que todos possam produzir seu alimento e o menos 

dependente dos processos industriais. As opções são 

várias: hortas urbanas, cultivo integrado com 

tratamento de esgoto, cultivo integrado de plantas 

com peixes, valoração dos alimentos adaptados para 

determinada região que foram totalmente esquecidos 

(carne de pobre ou ora-pro-nobis é um deles para o 

Brasil), plantio de frutíferas nos passeios. As opções 

são muitas e não faltam informações técnicas para 

realizar, é só uma questão de fazer. Quando vamos 

começar? 

Cláudio Loes. 

 

 

INCENTIVAR A LEITURA. 
 

Depois que a 4ª edição da pesquisa Retratos da 

Leitura apontou que 44% da população brasileira não 

lê e 30% nunca comprou um livro só resta continuar 

acreditando que incentivar a leitura pela socialização 

e circulação dos livros é a opção. 

 

Para saber sobre locais, entrar em contato, fazer 

doação de livros de literatura nacional ou 

estrangeira, romances, ficção, poesia, contos, entre 

outros, acesse: www.aquilivros.religar.net 
 

Cada autor é responsável por sua opinião emitida.  
Todos os artigos e imagens tem autorização de seus autores para publicação. 

Para contato utilize o formulário: http://www.religar.net/contato.html 
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Nosso fazer diário de agendas apertadas tira a 

oportunidade de evoluir. A desculpa é a falta de 

tempo. Podemos e precisamos questionar a própria 

falta de tempo. Ter tempo para pensar é uma riqueza 

ainda pouco explorada. 

 

ARTE 

 

Precisamos de poesia para encontrar tempos para 

pensar. Os espaços são mágicos neste sentido. 

 

Antíteses do Meio Ambiente 

 

Meio 

pedaço 

de chão 

suspiros 

(des)prendem 

quimeras 

em forma 

de sonhos. 

Meio 

Metade 

Ambiente 

Sorriso 

refletido 

sentido 

no mar. 

(Des)Humanos 

semeiam 

lágrimas 

da Mãe gaia 

no solo 

seco 

no fim 

no meio 

no começo, 

Escorrem 

friamente 

no coração 

da semente 

no caminho 

da vida. 

 

(Luana de Mello) 

 

 

POR QUÊ? 

 

Ultimamente tenho visto muitos trabalhos e projetos 

respondendo a três perguntas com pompa e estilo. 

Exemplo. O que vamos fazer na Semana do Meio 

Ambiente? Quem vai participar da nossa Semana do 

Meio Ambiente? Como será nossa Semana do Meio 

Ambiente? O leitor poderá trocar a Semana do Meio 

Ambiente por qualquer outra ação que a reflexão fará 

o mesmo sentido. 

 

A proposta para apreciação não pretende lançar um 

olhar sobre o objeto concreto, a área, o problema 

que se apresenta ou um tema da modernidade para 

fins de estudo. Busca-se dar um passo atrás, para 

ficar mais longe e poder ampliar a visão. A três 

perguntas: o que, quem e como levam ao fazer. E 

com o passar do tempo começam a aparecer lacunas 

e uma pergunta torna-se fatal e necessária. Por quê? 

 

Não vou lembrar corretamente para citar, mas uma 

grande empresa certa vez fez passou uma instrução 

para seus funcionários. Se você não sabe porque está 

fazendo determinado trabalho pare de fazer. Algo 

arriscado e, no entanto muito tempo desperdiçado 

em trabalhos sem necessidade foi descoberto. 

Lembro que usei pela primeira esta instrução para 

desenvolver um programa para gestão de uma 

indústria. 

 

As descobertas foram interessantes, como uma lista 

de materiais para produção que ia do setor de 

projetos para o almoxarifado. Tudo isto na época 

ainda em papel. No almoxarifado era gerada uma 

nova lista para compra dos itens que faltavam. 

Quando o almoxarifado ia recebendo os itens ele 

começava uma nova lista do que já tinha sido 

entregue. Aqui já eram três listas e a conferência 

entre elas. A confusão aumentava porque a produção 

também recebia uma lista que na maioria das vezes 

não conferia com o que tinha vindo do almoxarifado. 

 

Na reunião com todos os setores da indústria cada um 

defendia seu fazer.  Fazemos assim por quê? A 

pergunta também vale para os dias de hoje.  Por que 

faremos uma programação para a Semana do Meio 

Ambiente? Ela pode ser interessante se tivermos isto 

definido, porque do contrário será um mero fazer 

sem sentido. Isto porque quando nós fazemos por 

fazer não existe avaliação ou questionamento. 

Cumprimos algo, gastamos o tempo e só. 



 

Analisei recentemente três livros didáticos de 

ciências que estão em avaliação na escola e fiquei 

intrigado quando um deles apontava vantagens e 

desvantagens em depositar lixo em terreno baldio. 

Por quê? Poderia achar que é normal, visto que para 

as outras opções de destino o autor apontou 

vantagens e desvantagens. Porém, se não encontro 

resposta além desta lógica da repetição do formato o 

melhor a fazer é seguir a instrução apresentada pela 

 

 

empresa. Se não sei porque o autor apresenta 

vantagens para uma ação que causa dano conhecido é 

melhor não fazer, não escolher este livro. 

  

Se não souber porque faço é melhor não fazer.  Se 

não soubermos porque ficamos depredando a 

natureza de modo irresponsável  é melhor parar  

antes que ela decida seguir  sem nós. 

Cláudio Loes 
 

Cada autor é responsável por sua opinião emitida.  
Todos os artigos e imagens tem autorização de seus autores para publicação. 

Para contato utilize o formulário: http://www.religar.net/contato.html 
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Os acontecimentos atuais deixam cada vez mais 

claros nossa crise civilizatória que corrói as relações 

sociais e degrada a natureza da qual dependemos 

totalmente, ao mesmo tempo em que se supera a 

cada dia com novos escândalos. “Podres poderes”. 

Para os que estão atentos e percebem o fim para o 

qual a maioria está seguindo, o importante é não 

desistir de uma nova civilização, mais evoluída que a 

atual e principalmente não perder tempo com quem 

quer que tudo continue como está.  

 

 

ARTE 

 

A arte unida com a natureza é rica em visões e 

leituras. Todas sempre encantam pela beleza, 

fazendo um dueto do real com o imaginário traduzido 

na obra que se apresenta. 

 

Pássaros do Paraná – Estela Maris da Rosa Loes. 

DECADÊNCIA CIVILIZATÓRIA. 
 

Penso que esquecemos as aulas de história e não 

lemos mais nada sobre história depois que saímos dos 

bancos escolares. Hoje não temos mais entre nós 

descendentes de diversas civilizações muito embora 

elas possam ter deixado ótimos legados de seus 

tempos áureos.  

 

Devemos cuidar para não confundir com o ápice, 

porque o ápice não está naquilo que tinha de melhor 

e sim chegando ao máximo de tudo o que há de pior e 

que sabemos levará ao fim. São os bacanais que vão 

iniciando timidamente e terminam em estupro 

coletivo. São os pequenos desvios de conduta com a 

coisa pública que terminam na roubalheira 

institucionalizada como se tudo sempre devesse ser 

assim.  

 

Tudo isto e muito mais leva a um estado de ânimo do 

tipo sexta-feira, no meio de um feriado esticado, 

chuvoso com céu cinzento o tempo todo e ainda um 

frio esquisito. É só olhar a nossa volta, todos estes 

acontecimentos drenam aquilo de bom que 

poderíamos ter. Ia esquecendo, na educação 

acontece o mesmo, a degeneração já vem de longa 

data e finaliza com qualquer um dizendo o que vai 

ser melhor, defendendo sem nenhuma vergonha 

nenhuma um referencial totalmente absurdo voltado 

somente para a ignorância coletiva. 

 

Mas, como todos estão apáticos, ninguém se 

manifesta e está tudo bem assim.  A crise civilizatória 

moderna tem algo a mais que também dificulta toda 

e qualquer manifestação. A manifestação contrária 

aos atos de um poder legitimado pelas eleições passa 

a ser considerado um ato criminoso. Isto é, se 

conseguir ser eleito está tudo bem e tudo certo.  

 

Lembro-me do caso de juízes corruptos de anos atrás. 

Quando foram checando como chegaram lá se 

percebeu que aqueles que não seguem as leis são 

muito melhor organizados porque a honestidade de 

poucos não consegue se organizar devido ao fato de 

que para ser honesto é preciso trabalhar duro na 

vida. Como acontecia? 

 

Escolhiam ótimos estudantes da “comunidade” e 

pagavam tudo, tinham uma vida para poder estudar e 

chegar ao topo, incentivo não faltava. Olha como ele 

é bom, está chegando lá em cima. E quando chegava 



lá tudo resolvido. Diziam: agora podemos começar a 

atuar sem delongas, nosso juiz amigo dará um jeito 

em tudo. Lembram as vendas de sentenças?  

 

Talvez possa ser um privilégio estar no momento 

histórico que normalmente só se conhece pelos livros. 

Mas, é doloroso, muito sofrimento e muitas outras 

coisas ainda vão acontecer.  Estamos descendo 

ladeira abaixo, indo para o fim e ainda não se avista 

outra ascendente, um renascer das cinzas, uma nova 

civilização.  

 

Sem esperar pelos outros faço aquilo que penso possa 

contribuir para uma nova civilização, enquanto 

também fico atento para contribuir com quem 

percebe e busca evoluir. É preciso seguir com quem 

quer para ainda termos a chance de continuar 

existindo enquanto espécie humana. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
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A crise econômica e a corrupção têm ocupado todos 

os espaços e discussões ao mesmo tempo em que 

outras questões vão para um segundo plano, ou até 

plano nenhum. Continuamos sendo colônia e quem 

detém o poder quer saber como servir melhor aos de 

fora em detrimento de sua gente. Nada de 

nacionalismos, somente uma constatação de que não 

dá para aceitar mais tudo isto. O grande entrave, 

uma voz no deserto, continuará sendo uma voz no 

deserto enquanto não tiver uma organização com 

mais vozes.  

 

 

ARTE 

 

O instantâneo natural é único e singular. Transmite 

uma mensagem de beleza e estética para muitos. 

Resta saber apreciar e perceber quão complexo pode 

ser um tronco na beira do rio. 

 

 
Tronco com musgo e cogumelo com Rio Marrecas. 

 

NECESSIDADE DE UMA 

ORGANIZAÇÃO. 

 

Atualmente com todos os problemas é difícil 

encontrar alguma possibilidade de saída a não ser 

uma decadência total para uma possível reconstrução 

do que sobrar. Rapidamente a pergunta: irá sobrar 

algo? Estamos conectados e podemos trocar 

informações rapidamente, mas a participação efetiva 

deixa a desejar. Exigimos isto e aquilo. Quando 

iremos tomar uma atitude para fazer melhor? 

 

Com a crise econômica, que mostra sua deficiência 

por concentrar o poder nas mãos de poucos, todas as 

outras questões ficam em segundo plano. Passa 

batido e ninguém comenta, divulga, ou mesmo 

participa ativamente. Esta concentração vem sendo 

revelada pelas ações contra a corrupção e parece que 

ninguém se dá conta do tamanho do problema. Hoje 

aqui e manhã ali, algumas empresas participando 

ativamente da corrupção, controlando principalmente 

licitações e leis em seu favor. Seria até difícil dizer 

que são poucas se fossemos pegar toda a cadeia 

produtiva. 

 

O pior ainda está por vir e cada vez menos pessoas 

tem bom caráter, ou melhor, pessoas com brio são 

cada vez mais raras. O negócio é ficar rico e todo o 

restante, bem, continuará sendo restante. Vamos 

pegar um caso bem próximo e fácil de perceber. 

Estão novamente limpando o Rio Lonqueador aqui em 

Francisco Beltrão – PR. Tudo porque permitiram 

loteamentos nas partes altas e como os períodos de 

chuva estão sendo maiores, mais sedimentos são 

levados pelas águas, parando no rio. 

 

Uma total desconexão com tudo e com todos. Quem 

paga a conta somos nós e não o proprietário do 

empreendimento, o engenheiro da obra, ou qualquer 

outro responsável pela mesma. Aliás, não existe 

ninguém responsável, porque a mesma coisa está 

acontecendo em outros locais da cidade, no interior e 

na região. Nem o poder público assume sua 

responsabilidade de fiscalização e cobrança. Porque 

perder tempo com isto se estamos em período de 

crise econômica? 

 

Ainda tenho que ouvir o cínico dizer: “você deveria 

estar contente alguém tem emprego e não precisa 

passar fome”. Uma solução pontual que de nada 

servirá. Tudo isto leva a uma perda de conexão, 

instaura-se a ignorância generalizada da maioria. O 

operador da máquina, não vai protestar dizendo que 

não vai fazer. Ficará sem seu salário e outro assumirá 

seu lugar. Se eu quiser ir protestar e disser que não 

aceito a desculpa vai ser que não dá para levar em 

conta a opinião de uma pessoa. É preciso ser a 

opinião da sociedade civil organizada. 

 

Ora, quando o engenheiro fez o projeto, era uma 

pessoa e aí não foi exigido que devesse ser uma 

sociedade civil organizada assumindo a 

responsabilidade por todo e qualquer dano. Melhor 

dizendo, quem está no poder está lá justamente para 

fazer o que lhe convém. Aos poucos vamos perdendo 

toda e qualquer conexão entre as pessoas, porque o 



individualismo é tanto que não existe mais um diálogo 

que possa frutificar. 

 

Assim, resta continuar procurando pessoas que ainda 

não se deixaram levar pela ignorância coletiva para 

fazer frente a tudo isto. Admito, é quase impossível. 

 

 

Cláudio Loes 
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PROJETO RIOS LIMPOS 
 

O grupo do Parque Ambiental Irmão Cirilo em 

Francisco Beltrão – PR é o mais antigo. Tudo o que 

gera trabalho e sem nenhum outro retorno é muito 

difícil.  

 
 

Exige aprender que é preciso fazer. Ao mesmo tempo 

é um protesto silencioso mostrando que nossa 

sociedade ainda não tem consciência e a falta de 

inteligência continua. 
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EDITORIAL 

 

Existem frases clássicas sobre mudanças, elencar 

todas elas não faria diferença se continuássemos os 

mesmos, no conforto do nosso conhecido. Importa ser 

um sol novo a cada dia, mudar de ângulo, ampliar a 

visão. Pequenas mudanças são a iniciação para o novo 

e a única certeza é que a mudança sempre acontece.  

 

 

ARTE 

 

“O vento corta, o músculo fadiga, o galho entorta. 

Mas, basta apenas um instante, e nada mais 

importa!!!” 

 

 

 
Texto e fotografia de Francisco Loes 

COMEÇAR PELA LACTOSE. 
 

Participei da IV Semana do Meio Ambiente promovida 

pelo CACEA – Centro Acadêmico da Engenharia 

Ambiental da UTFPR – Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná aqui de Francisco Beltrão – PR. Sou 

adepto de que para mudar precisamos tomar atitudes 

e elas não precisam ser grandes mudanças, algo 

estratosférico, que dificilmente poderá ser levado a 

cabo. Os assuntos da semana foram importantes e 

num deles fui debatedor onde propus um 

questionamento pessoal em aberto. Qual será a 

mudança que a semana promoveu? 

 

O cine debate foi sobre o filme “Cowspiracy – O 

segredo da sustentabilidade” que provocou 

manifestações positivas e entendimento de que temos 

grandes problemas pelo nosso consumo de carne. 

Segundo a ONU o dióxido de carbono, metano, óxido 

de nitrogênio e amoníaco exercem o maior impacto 

no efeito estufa do planeta e são provenientes da 

indústria da carne. Isto inclui toda a cadeira 

produtiva, desde a criação até o consumo. 

 

Na minha fala propus que a mudança radical poderia 

provocar um efeito contrário ao desejado e que 

pequenas mudanças sendo cumulativas ao longo do 

tempo surtiriam mais efeito. Segui minha intuição 

sem ter uma resposta pronta por onde começar. 

Lembrei que comparando o consumo de derivados de 

animais entre hoje e no passado, a necessidade 

pessoal é bem menor. E a pergunta por onde começar 

ficou sem resposta? Normalmente quem faz uma 

pergunta tem uma ideia de resposta, mas no caso isto 

não aconteceu. 

 

Fui buscar um pouco mais para saber se existia algo 

oficial quanto ao problema do consumo de carne e 

derivados. Encontrei uma cartilha “Ecodicas Paraná” 

da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do Paraná, com um total de 11 páginas - 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/e

codicas.pdf. O texto "A criação de bovinos é um dos 

maiores responsáveis pelo efeito estufa devido à 

devastação de áreas florestais e outros ecossistemas 

principalmente pela emissão do gás metano 

produzido pela fermentação entérica do gado” é 

tímido, mas já melhor que nada. 

 

Poderá ser interessante buscar em outras fontes e 

mesmo saber por que a administração pública 



continua sem uma coesão. Publica-se e a impressão 

que fica é de mais uma obra na prateleira. Todos 

mostram quantos volumes e o aumento da produção, 

com poucas ações para incentivar a leitura e o 

diálogo para provocar a mudança necessária.  

 

O que fazer? A ideia surgiu em casa mesmo. Minha 

esposa tem intolerância à lactose e ela precisa estar 

atenta o tempo todo. É até difícil pensar aonde ir 

quando se quer algo fora de casa. Pronto, aí estava a 

resposta por onde começar. Ou será que a minha 

pergunta surgiu justamente por saber a resposta? É 

uma dúvida que também tenho, mas o importante é 

que a resposta veio. Assim, sendo solidário também 

vou cortando tudo o que tenha lactose. Um início 

possível e que não causa problema nenhum.  

 
Cláudio Loes 
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EDITORIAL 

 

Todos gostam de apreciar uma mata, aquela 

paisagem bucólica entremeada de cores e aromas. 

Um momento que na sequência parece ser esquecido 

porque nas cidades as árvores são um incômodo para 

a maioria. Quer pela produção de “sujeira”, quer por 

esconder a placa do comércio, quer por atrapalhar o 

trânsito. Falta um planejamento adequado para 

arborização urbana e existe muito por ser feito.  

 

ARTE 

 

A natureza é magnífica em sua arte. Existe muito por 

aprender com ela para evitar que o teimoso plante 

uma árvore onde dará problema futuro e instigue 

outro a fazer ainda pior com a poda da mesma.  

 

 

DESCENDO DAS ÁRVORES. 
 

 

Aqui para todas as direções que se olha vemos muitas 

árvores. O inverno é frio e o vento durante o dia é 

cortante. Olho a paisagem e lembro-me de alguns 

macacos que habitavam as matas próximas dos 

parentes em Santa Catarina. Eles deixavam crescer 

árvores frutíferas para servirem de alimento. O 

cuidado deles era com as crianças para não ficarem 

mimando os bichos e fazendo o que não é certo: dar 

comida para os macacos. Nossos ancestrais desceram 

das árvores e nós o que faremos? 

 

Na literatura fazendo uma pesquisa encontraremos 

vários autores defendendo que o próximo passo da 

humanidade será a expansão da consciência. O 

amadurecimento de nossa humanidade, visto que 

nossa evolução seguiu por um viés insustentável, 

levou ao poder sobre tudo e ao consumo exagerado. 

Somos o que compramos. 

 

Nos últimos anos a população mundial duplicou e isso 

a despeito de qualquer interesse pela 

sustentabilidade futura. A descida das árvores trouxe 

a prática da acumulação, do poder sobre o outro e 

tudo o mais que para os noticiários é um prato cheio:  

violência, guerras, assaltos, roubos... Parece até que 

só temos assuntos de violência e consumo nos meios 

de comunicação para grandes massas. Qualquer coisa 

fora isso leva o título de sonhador, estar fora da 

realidade. É preciso ganhar dinheiro para viver. 

 

Penso que a expansão da consciência vai ser 

obrigatória para nós. Alguns a encontrarão por 

convicção e outros por conveniência. Alguns resistirão 

até desaparecerem. Tudo será uma questão de 

comunicação, onde a troca será mais importante do 

que o objeto concreto da transação.  Esta expansão 

estará baseada em novo modelo mental onde o 

individualista se suicidará, dando lugar ao 

individualismo e convivência pacífica entre os 

diferentes. 

 

O descer das árvores será transformado num subir na 

nossa árvore do conhecimento ampliando a visão do 

horizonte e de tudo o que o cerca. Ter um olhar 

próximo de onde se está, percebendo suas relações. 

Afinal, uma árvore é formada por diversos galhos e 

folhas. Ser um olhar complexo e relacionado com a 

natureza que sempre garantiu gratuitamente nossa 



existência e de todos os outros seres animados e 

inanimados. 

 

Esta expansão, mudança, será tão difícil como foi 

descer das árvores e enfrentar a incerteza da ravina. 

Muitas catástrofes ainda precisarão acontecer e 

fazem parte. Resta saber se queremos nos preparar e 

mudar ou simplesmente assistir nosso próprio fim e 

assim jamais ficar sabendo por que descemos das 

árvores.   

 
Cláudio Loes 
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EDITORIAL 

 

Quando tudo parecer estranho e de difícil 

compreensão pode ser necessário lançar mão de 

perguntas novas. As denúncias e perguntas 

conhecidas dificilmente resolverão algum problema. 

Importa fazer novas perguntas e questionamentos 

para no mínimo provocar novas conexões para 

possíveis respostas ou não. Nem todas as perguntas 

precisam ser respondidas assim como não 

encontramos explicação razoável para a beleza 

natural conviver com a lixeira que nós mesmos 

estamos querendo continuar mantendo.  

 

ARTE 

 

Esta borboleta ficou teimando em querer sair na 

fotografia numa das limpezas do Rio Marrecas. Qual a 

mensagem? 

 

  

 

QUAL A NOSSA VISÃO DE MUNDO? 

 

O afrouxamento do licenciamento ambiental, a 

possibilidade de pulverização aérea das cidades para 

controle do mosquito e estudos sobre perda da 

biodiversidade já são preocupantes. De certa forma 

existe muito discurso e não se chega à base que dá 

origem a tudo isto. Numa conversa recente uma pista 

foi colocada e a proposta é aprofundá-la aqui. Qual a 

nossa visão de mundo? Faltaria compreender que o 

mundo não surge no momento em que nascemos? 

 

Se pensarmos que o mundo não existia antes, tudo 

fica a disposição, uma riqueza intocada esperando ser 

dilapidada.   Isto é, não aprendemos com os erros do 

passado, mesmo com o passado sendo cada vez mais 

recente. Anos atrás tivemos enchentes e 

deslizamentos em diversas regiões brasileiras. A 

maioria por causa de erros crônicos, sempre 

cometidos e repetidos. São as construções em áreas 

com declividade acentuada e ocupação de fundos de 

vale e várzeas. Como o mundo surgiu quando 

nascemos nada muda e fazemos mais do mesmo. Na 

próxima cheia do Rio Marrecas teremos novamente a 

defesa civil agindo para cuidar dos desabrigados. 

 

Citando nossa própria cidade, Francisco Beltrão, que 

está na bacia hidrográfica do Rio Marrecas existe um 

agravante. A cidade nasceu privatizada. As terras são 

particulares e muito pouco é publico.  Assim, o que 

mais se ouve dos proprietários de terrenos é: “Se ele 

pode construir lá eu também posso aqui”, sem levar 

em consideração os problemas apontados 

anteriormente. Temos então uma cidade como tantas 

outras onde existem interesses a serem negociados e 

se puder não deixar nada para áreas públicas tanto 

melhor. 

 

Passo seguinte, se o mundo não existia antes de 

nascermos, também não existirá nada depois de nossa 

rápida passagem. Isto é, somos a espécie que não tem 

noção de que é a espécie que se perpetua. Chegamos 

ao máximo do individualista que não tem 

preocupação nenhuma com o futuro. Alguns sendo um 

pouco diferentes vão acumular capital para garantir o 

futuro de uma ou duas gerações, ou então construir 

coisas para se perpetuarem. Outros somente 

acumulam e aumentam a concentração da riqueza. Se 

observarmos as ações em prol do conjunto da 

sociedade e que de fato contribuam para sua 

evolução observamos que se faz muito pouco. 

 

Com esta concepção de que o mundo não existia 

antes e nem depois tudo o que é público acaba sendo 

desviado para usos e ganhos particulares. Podemos 

perceber como o discurso dos envolvidos em 

escândalos é sempre o de que eles sempre trataram 

bem a coisa pública e jamais cometeram algo ilícito. 

Pode parecer estranho, mas estes discursos são 

verdadeiros. Existe uma ética que rege as relações 

individualistas e quem dela participa está certo. 

  

Portanto, precisamos mudar urgentemente nossa 

concepção de mundo. O mundo existia antes de nós e 

vai continuar existindo depois. O que pode mudar é 

se continuará existindo com a NOSSA presença 



enquanto espécie ou sem nós enquanto individualistas 

que decidiram pelo seu próprio fim. Está aí um papel 

importante da educação, educar para uma visão de 

mundo complexa e interdependente com o 

estabelecimento de uma ética social em prol de toda 

a espécie.  

 

Cláudio Loes 
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O AquiLivros já está presente em 8 locais 

(http://www.aquilivros.religar.net/locais.html) 

disponibilizando ótima literatura e precisa de sua 

ajuda para compor o acervo . Se você tiver livros de 

literatura, ficção, poesia, contos, crônicas, filosofia e 

outros relacionados que possam ser doados 

gratuitamente entre em contato. Se também puder 

divulgar a campanha ficamos gratos desde já. O 

futuro só poderá ser melhor se tivermos mais leitores, 

pessoas que pensam e ampliam sua visão de mundo. 
 

Cada autor é responsável por sua opinião emitida.  
Todos os artigos e imagens tem autorização de seus autores para publicação. 

Para contato utilize o formulário: http://www.religar.net/contato.html 
 

 

 

http://www.ecophysis.com.br/
http://www.religar.net/contato.html


RELIGAR SEMANAL 

FRANCISCO BELTRÃO – PR – 1/7 a 7/7 de 2016 – Ano I – Nº 13 – www.religar.net 

EDITORIAL 

 

A natureza como nós a conhecemos segue seus ciclos. 

Alguns curtos, outros longos e muitos deles foram 

estudados nos tempos de escola, como o ciclo da 

água, do oxigênio e tantos outros. Nossas 

organizações e a sociedade como um todo seguem em 

ciclos, o início, o apogeu e a decadência. Ir do início 

ao apogeu é fácil, o difícil é do apogeu para a 

decadência. Porque quem está no poder, dificilmente 

quer mudar, nem que para isto use de todos os 

recursos disponíveis, quer legais ou não. Isto faz com 

que muitas vezes algo novo e melhor não possa iniciar 

seu ciclo e muitos desistem no meio do caminho. Mas, 

vamos lembrar que a natureza tem ciclos maiores que 

podem justamente contribuir para a mudança. A 

própria mudança climática é uma grande 

oportunidade, por isso vale a pena não desistir da 

natureza porque ela ainda está permitindo que vivam 

os que não desistiram ainda. 

 

 

ARTE 

 

Enquanto o vermelho no horizonte anunciar mais um 

dia e não as chamas de nosso fim vale a pena seguir 

em frente. Cuidar da natureza é um cuidar de nós 

mesmos. 

 

 

   

 

DESISTIR DA CAUSA AMBIENTAL? 

 

As agendas ambientais estão deixando a desejar para 

dar lugar à recuperação econômica ou mesmo para 

garantir que não tenhamos uma convulsão social. Em 

caso de dúvida é só perceber como a barbárie está 

aumentando e tomando conta dos noticiários. 

Basicamente temos de um lado a má administração 

pública quer pela atitude de deixar acontecer ou 

estar envolvida na corrupção.  Vale a pena seguir em 

frente? 

 

Na maioria das vezes parece que não porque a 

própria sobrevivência fica em jogo. Se por exemplo 

um engenheiro civil se voluntariar para auxiliar na 

fiscalização de obras públicas civis e encontrar 

irregularidades, dependo do tamanho do mercado ele 

poderá ficar com os dias contados. Se a maioria está 

envolvida em sempre dar um jeito, quais são as 

chances? 

 

Digamos que existe uma virose corroendo todo o 

corpo social. Os Conselhos deveriam fiscalizar seus 

profissionais, exigir sempre o melhor para um 

desenvolvimento que de fato venha a ser sustentável. 

Lembro que antigamente existia a grande 

preocupação em ser o melhor. Hoje, assina-se uma 

construção em área sujeita a enchentes, faz-se uma 

construção sobre um curso d’água e nada acontece 

com o profissional e com a empresa muito menos. 

 

Uma breve colocação pela via do profissional 

envolvido e o mesmo pode ser levantado nas demais 

entidades. O afrouxamento do licenciamento 

ambiental é uma pressão das grandes empresas. Com 

o licenciamento sendo dado localmente, num 

município, é fácil exercer uma pressão maior. As 

exigências que são apresentadas acabam depois não 

sendo cumpridas porque a fiscalização é quase 

inexistente.  

 

Enquanto isso as grandes obras civis continuam, 

acabadas ou não, e continuamos tentando crescer a 

todo e qualquer custo. Sendo que somente a natureza 

banca tudo isto, porque nós só sabemos destruir. 

Deveríamos estar procurando inverter e contribuir 

para melhorar a condição natural. Infelizmente só 

conhecemos e aplicamos a fórmula do crescimento 

infinito, num planeta finito. 

 

Desistir?  A resposta vem justamente do conjunto 

Engenheiros do Hawaii, pela música “Até o fim” do 

compositor Humberto Gessinger, “não vim até aqui 

para desistir agora”. 

 

Cláudio Loes 
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UMA GELADEIRA NO RIO 

 

 
 

 

 

 

É triste, mas em pleno ano de 2016 a equipe de 

limpeza do Projeto Rios Limpos encontra uma 

geladeira flutuando entre as ramagens no Rio 

Marrecas em Francisco Beltrão – PR. Falta muita 

Educação ainda para mudar esta situação e 

juntamente com ela uma fiscalização eficiente. 

 

Para saber mais sobre o Projeto Rios Limpos acesse 

http://www.rioslimpos.religar.net/. 

 

Para os que não desistiram incentivamos a abertura 

de novos grupos para limpeza de rios. Afinal, a 

quantidade de lixo que encontramos nos rios revela o 

quanto precisamos melhorar e diminuir nosso 

consumo. “Consumir é sumir, use o necessário”. 
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EDITORIAL 

 

Precisamos de alguma maneira ser pró-ativos em 

relação ao meio ambiente e toda a natureza. O sol 

exuberante garante nossa existência e de toda a vida 

ao nosso redor. Por outro lado, nossas queimadas 

mesmo produzindo um pouco de calor em nada 

contribuem para uma vida melhor e somente revelam 

nossa ignorância. Para estar num belo momento 

precisamos estar algumas vezes nas sombras. Seria 

interessante se ficássemos observando a nós mesmos 

e nossos comportamentos e atitudes. Observar o 

quanto ainda somos coniventes com a destruição da 

natureza. Não existe hora para fazer, já estamos 

atrasados.  

 

ARTE 

 

Um momento único, uma fotografia e uma frase. 

 

 
 

 

QUEIMADAS E MAIS QUEIMADAS. 

 

O calor intenso e as geadas provocam a morte das 

plantas, que naturalmente secam, aumentando a 

possibilidade de incêndios. Andar pelas estradas com 

fumaça, além do risco de acidentes é também um 

risco para a saúde. Mas, muitos destes são incêndios 

provocados pelas pessoas e são crimes ambientais 

segundo técnicos do IAP, Instituto Ambiental do 

Paraná. Afinal, precisamos fazer queimadas? 

 

Esta semana o IAP, segunda-feira dia 11, expediu a 

Portaria 139/2016, para atender uma recomendação 

administrativa expedida pelo Ministério Público do 

Paraná, Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio 

Ambiente de Curitiba.  

 

Pela mesma fica suspensa por 60 dias "a concessão de 

qualquer nova autorização florestal para supressão, 

corte, corte raso e exploração de vegetação e/ou 

espécies florestais nativas isoladas, assim como para 

o aproveitamento de material lenhoso, no âmbito de 

incidência da floresta ombrófila mista no Paraná, com 

exceção de situações devidamente comprovadas em 

procedimento administrativo próprio de utilidade 

pública, interesse social ou de situações em que as 

espécies arbóreas ponham em risco a vida e o 

patrimônio mediante laudo técnico emitido pelo 

órgão público ambiental". 

 

Estranho não ser o próprio órgão ambiental o 

responsável pela portaria. Isto revela certa 

fragilidade que continua se perpetuando nos órgãos 

ambientais. Porque ninguém quer preservar nada, 

importa é produzir mais, ter lucro, pagar impostos e 

gerar empregos. A própria portaria já coloca o 

“interesse social” que pode mascarar fins 

econômicos. Se for decidido que a área é necessária 

para o plantio e sobrevivência das pessoas a mata 

sempre perde. 

 

Outra questão. Como será feita a fiscalização? Os 

órgãos fiscalizadores têm horário de funcionamento e 

estes não são 7 dias por semana, 24 horas por dia. 

Basta sair por aí nos finais de semana ou à noite para 

ver quantos caminhões passam com lenha 

proveniente da mata nativa que ainda resta. Anos 

atrás a situação era até constrangedora. Um monte 

de lenha empilhada na rua, nenhuma de 

reflorestamento, na mesma quadra do órgão de 

fiscalização. Perguntando, disseram que precisaria de 

uma denúncia formal porque eles não viram nada. 

Será que é por isto que o IAP só emitiu a portaria por 

pressão do Ministério Público? 

 

Sabemos que não precisamos fazer queimadas e que 

elas são a prova de nossa ignorância ambiental. 

Ignoram-se por completo os ciclos naturais. Os 

inteligentes já descobriram que uma boa cobertura 

vegetal é muito melhor na lavoura. A cobertura e uso 

de palhada evitam a erosão que leva o bem mais 

precioso, o solo. 

  

Certa vez o comentário foi de que era preciso fogo 

para purificar a terra. Isto pode funcionar em outras 

situações quando precisamos esterilizar materiais que 



não podem ficar contaminados, porque a 

contaminação seria prejudicial para nós ou outros 

animais. No caso do solo, é justamente o contrário, 

toda a vida microscópica e a visível é necessária para 

termos uma ótima produção de alimentos.  

 

Assim, a queimada que precisaríamos fazer é das 

nossas ideias sobre queimadas. Para novamente 

podermos ter um ambiente menos prejudicial para a 

nossa existência. No momento deveríamos não só 

remediar os estragos que já fizemos, mas contribuir 

para o aumento de áreas naturais.  Para poder seguir 

na linha de natureza e mais natureza ao nosso redor. 

 

Quando vamos tomar a iniciativa e por em prática 

boas práticas ambientais? Ou vamos esperar a 

fiscalização enquanto continuamos sabotando a nós 

mesmos. É tudo uma questão de tempo e as 

queimadas só aceleram o processo de destruição. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
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EDITORIAL 

 

Esta edição está saindo com atraso de dois dias 

porque a imperfeição faz parte da vida e temos 

sempre muito por aprender, trocar informações, 

apreciar os exemplos da natureza a nossa volta. Tudo 

isto porque é preciso antes de criar mais coisas 

inúteis compreender que a nossa evolução está nas 

ideias e que a realidade é construída a partir do 

pensar. Uma boa leitura e sinta-se a vontade para 

entrar em contato ou trocar alguma informação.  

 

ARTE 

 

A arte dos pássaros para ser apreciada a distância, 

mantendo a tranquilidade que inspira.  

 

 
 

 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E... 

 

Em algum momento alguns temas são retomados não 

por falta, mas pela percepção de que possam não ter 

sido compreendidos até o momento. Lendo hoje sobre 

o estudante brasileiro, Gustavo Haddad,  que 

conquistou ouro inédito na Olimpíada Internacional 

de Física que aconteceu em Bangcoc, na Tailândia, a 

questão retornou. Sabemos o que é a sociedade da 

informação? Qual a relação com o Meio Ambiente? 

 

A ideia não é discorrer sobre a Sociedade da 

Informação (SI) porque podemos encontrar vasta 

literatura sobre a mesma; sempre mais voltado para a 

questão de educação, desenvolvimento tecnológico e 

ações em rede, para citar algumas. Relendo estes 

artigos, tenho a impressão de que a preocupação 

central ficou somente na questão financeira, nos 

ganhos de capital e exploração de como fazer mais 

barato e só. 

 

No rastro a globalização veio acelerar isto bem mais e 

hoje podemos comprar qualquer coisa de qualquer 

lugar. Tudo disponível num toque na tela. Seria só 

isto? Possivelmente ainda não compreendemos o que 

é de fato a SI. Existe o domínio do capital neste 

sentido. Mas, como sempre existem os movimentos de 

base, eles vão surgindo aqui e ali fazendo acontecer a 

sociedade da informação. 

 

Uma ação neste sentido que percebo são as hortas 

urbanas. As pessoas começam a descobrir que podem 

trocar informações, práticas e ter uma vida melhor. 

Este movimento pela produção de seu próprio 

alimento é um questionamento profundo ao modelo 

industrial. Aliás, um questionamento já apontado 

pela SI. Talvez a compreensão da informação, 

daqueles dados que passam a ter valor pela troca e 

uso dos mesmos, está começando a ficar mais clara e 

objetiva. 

 

Hoje uma sociedade que quer dominar outra não 

precisa de grandes exércitos, manobras enormes, se 

bem que para o poder estabelecido como o 

conhecemos ainda é assim. Basta ver as migrações, o 

resultado mais perverso do investimento na pobreza. 

Um contingente enorme que ficou a margem das 

benesses conquistadas. 

 

Voltando, se compreendermos de fato o que vem a 

ser a sociedade da informação, teremos um 

movimento muito mais amplo para preservar o meio 

ambiente, diminuiremos nossa pressão sobre os 

recursos naturais, visto que em rede fica mais claro 

como o nosso fazer afeta o todo e vice-versa.. 

 

Aí, ao invés de querer produzir mais estaremos 

primeiro competindo e cooperando pelas informações 

para poder pensar melhor se precisamos de tantas 

coisas inúteis em nossa vida. A troca de informações 



é um primeiro passo neste sentido. Em vez de mais 

um objeto empurrado para uso é melhor, fazer parte 

da sociedade da informação. É mais pesado um livro 

do que uma bolsa de grife ou um perfume da moda, 

mas com certeza ele será muito mais útil para uma 

vida melhor.  

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
 

 

O MAIOR PROBLEMA DA SOCIEDADE 

ATUAL... 
 

O maior problema da sociedade atual é a 

desigualdade e a indiferença de nossas elites. A 

desigualdade é o maior problema. E não tem como 

negar. Não têm como não se envolver com as elites, 

elas mandam em nós a cada segundo. A questão é a 

nossa adoração por elas e o nosso desejo de ser igual 

a elas, que significa o fim da nossa sociedade e o fim 

da vida na Terra. 

 

Hugo Penteado 

Autor de “Ecoeconomia – Uma nova abordagem” 

https://www.facebook.com/hugo.penteado 
 

 

CAVERNAS NO SUDOESTE DO 

PARANÁ. 
 

O “Aventuras” é uma base com o mapeamento das 

belezas naturais do Sudoeste do Paraná e até o 

momento tem cadastradas 4 cavernas de basalto. 

Uma delas a Caverna do Pau Oco em Enéas Marques 

foi mapeada pelo Professor Angelo Spoladore e sua 

equipe da UEL – Universidade Estadual de Londrina. 

As outras cavernas são Toca do Bugre em Francisco 

Beltrão; Caverna da Pedra Lisa e Caverna do Guacho 

em Flor da Serra do sul. Acesse: 

www.aventuras.religar.net. 

 

 
Caverna do Guacho 
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EDITORIAL 

 

Importa sempre mais agitar o caldo das ideias para 

enfrentar a ignorância que teima em querer se 

manter diante do conhecido e esperado, no conforto 

de pessoas cada vez mais sedentárias em todos os 

sentidos. A pedra pode ser algo mais e o lixo poderá 

no futuro ser somente um achado de escavações 

arqueológicas da pré-sustentabilidade.  

 

ARTE 

 

Pensar. Imaginar.  

A diversidade necessária para nosso bem viver.  

 

 

 

 

LIXO EXISTE? 

 
Pode parecer uma pergunta idiota e a resposta para 

muitos está na ponta da língua. Sim, existe e jogam 

por aí nas calçadas, ruas, avenidas, estradas e rios. 

Pela definição do Houaiss lixo é “qualquer material 

sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de 

trabalhos domésticos, industriais etc. que se joga 

fora”. Lixo é tudo aquilo que não serve para mais 

nada e acrescentaria que não pode ser reinserido nos 

processos de produção ou mesmo nos ciclos naturais. 

 

Existem materiais que pela sua sofisticação molecular 

levam centenas de anos ou mais para se degradarem 

na natureza. Estes materiais, lixo por excelência, vão 

para o aterro sanitário, quando tudo é feito 

corretamente, do contrário seguem para os lixões 

como ainda é na maior parte de nossos “locais” para 

destinação. 

 

Um agravante é a falta de vontade de querer de fato 

mudar e gerar menos lixo. Pegando o exemplo dos 

marcadores coláveis para livros. Gosto das tirinhas 

coloridas porque elas facilitam voltar em algo que 

achei de suma importância em determinada obra. 

Elas vinham sobre uma régua de plástico, um único 

material e reciclável. Quando acabaram fui comprar 

outras e apresentaram a novidade. Aquelas que eu 

comprava não são mais fabricadas, agora elas vem 

numa embalagem onde a ponta já fica para cima, 

facilitando pegar a próxima. No modelo anterior era 

preciso pegar bem na ponta, o que não era difícil. 

 

Do ponto de vista de inovação e facilidade está tudo 

bem.  Pela questão ambiental, geração de mais lixo, 

porque continuo usando somente a tirinha para 

marcar os livros, a questão é outra. Deveríamos estar 

pensando justamente na linha contrária. Este foi um 

pequeno exemplo, existem muitos outros produtos 

onde a quantidade de embalagens é totalmente 

desnecessária. Onde estaria o problema do lixo 

então?  

 

Para todo o sistema econômico e financeiro o 

importante é ter negócios acontecendo, gerar lucro, 

impostos e empregos. Todo o restante fica de lado e 

só é feito algo se aquele negócio não tem como 

encontrar outra saída. Explora-se ao máximo e 

quando não dá mais vamos embora buscar outros 

locais. O problema é que a terra é finita e pensar 



assim desequilibra tudo e começam as disputas por 

recursos escassos. 

 

No caso brasileiro e de países tidos como em 

desenvolvimento, a reciclagem, aquilo que ainda 

pode ser reinserido nos processos industriais, é fonte 

de renda e sobrevivência para um bom contingente 

de pessoas. Isto é, temos reciclagem que gera renda 

e empregos. Uma vez com renda terá o consumo de 

mais e a bola de neve segue. Se alguém tem dúvida é 

só analisar estas duas declarações do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(www.mncr.org.br). “Nem sabemos se lixo realmente 

existe.” “... quem cata lixo precisa de tratamento 

psiquiátrico...”. 

 

Existe uma relação interessante que não quer mudar 

com relação à geração de lixo. Dá para entender as 

duas frases acima, uma vez que elas fazem referência 

aos catadores de recicláveis. Mas, cuidado, 

implicitamente elas dizem que devo comprar as 

tirinhas com mais embalagens porque o reciclável – 

será que lixo existe? – é importante para as pessoas 

que vivem dele. E mais, fazer a limpeza, tirar o em 

beira de rio atrai poucos voluntários. Quem quer ser 

reconhecido pela sociedade como tendo um problema 

psiquiátrico abertamente?  

 

Finalizando, o sistema não quer mudar porque a 

estabilidade de seu existir ainda pode ser conseguido 

com maquiagens envolvendo até pessoas e sua 

sobrevivência. Sem nenhuma preocupação porque 

pobres sempre teremos como muitos gostam de 

afirmar. O lixo está diretamente relacionado com o 

consumo. Quanto mais consumimos mais lixo 

teremos. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
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Tudo aquilo que conhecemos nos trouxe até aqui e de 

tempos em tempos é preciso mudar para continuar 

evoluindo e poder existir. A mudança é difícil porque 

nossas conexões cerebrais já estão prontas para este 

modelo conhecido e gastam assim menos energia. As 

propostas e questionamentos estão nas artes, na 

literatura e nas atividades lúdicas. Podemos ir 

criando repetições com níveis sutis de mudança para 

assim experimentar o novo e criar novas conexões 

que por sua vez novamente gastarão menos energia, 

permitindo mudar e evoluir para o que for possível. 

Como a arte “Dura e delicada”, parte visível natural e 

outra parte uma pintura. O cristal forjado em altas 

temperaturas não estaria relacionado com a 

simbologia do vermelho do fogo presente na pintura?  

 

 

ARTE 

 

Dura e Delicada.  

 

 
Estela Maris da Rosa Loes. 

 

 

JOGOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

A “Educação Ambiental é a oportunidade que temos 

de nos religar com a natureza”. É preciso reverter 

pensamentos e práticas que a cada dia agridem todo 

o meio ambiente porque os seus efeitos pioram nossa 

qualidade de vida. Quando abordamos a questão do 

lixo e de como para muitos ele já faz parte do meio, 

como se fosse algo natural, percebe-se que existe 

muito por fazer.  Jogos? 

 

As atividades lúdicas e aqui em especial iremos 

abordar os jogos tem algo interessante no sentido de 

que quando jogamos nosso cérebro fica aberto para 

novas possibilidades porque não corre risco. Se 

pegarmos, por exemplo, os jogos eletrônicos, você 

tem várias vidas e pode recomeçar novamente. De 

tanto reiniciar, as conexões cerebrais vão criando 

novas conexões para conseguir chegar num estágio 

mais a frente do jogo com menos esforço. Na vida 

real não temos como reiniciar nossa vida, mas temos 

a possibilidade de mudar de direção e de atitude. 

 

Pela experiência acumulada durante anos com os 

mais variados grupos de pessoas, mais crianças e 

jovens, percebo que os jogos que tem um equilíbrio 

dinâmico entre competição e cooperação são os 

melhores. Eles permitem criar novas possibilidades, 

sem riscos, criando novas conexões cerebrais para no 

futuro fazer a mesma coisa com mais eficiência, 

rapidez e menor gasto de energia. No início sempre 

pensei que a repetição de um jogo não fazia sentido 

por ser mais do mesmo. Escrevia e colecionava uma 

gama de jogos para sempre ter várias opções para 

objetivos que fossem propostos. 

 

Aqui abrindo um parêntesis. Aplicar jogos com 

objetivos não quer dizer deixar de jogar de forma 

descontraída e alegre. Os objetivos e regras servem 

para uma boa condução somente e não enrijecimento 

dos mesmos. Quem aplica também é influenciado por 

novas conexões e novas formas. 

 

Fazendo estas novas conexões os jogos passaram a ter 

estágios, com pequenas variações e evoluções na 

repetição dos mesmos. Estas evoluções ocorriam de 

acordo com o grupo, uns mais outros menos. Sem 

forçar para evitar a oposição cerebral frente ao novo. 

Exemplificando penso que ficará melhor.  

 

O jogo “você é minha cadeira” é realizado com todos 

os participantes em círculo fechado, onde cada um 

segura o quadril do participante da frente. Eles 

precisam ficar bem próximos porque quando é dado o 

sinal cada um senta no joelho de quem está atrás e 

segurar o quadril serve para direcionar o sentar. Se 

todos fizerem corretamente podem ficar sentados e 

descansando.  Para este jogo o objetivo a ser atingido 

é vivenciar a cooperação e de que podemos fazer 

várias coisas juntos, não importando o número de 

pessoas. Já vi este jogo ser aplicado com mais de 50 

pessoas. 



 

Inicialmente o problema que aparece é o de ter que 

estar perto do outro. Esta relação corporal nos 

tempos atuais é bem complicada, para não dizer 

totalmente desconectada. Ora, isto também acontece 

com relação à natureza, ficamos distantes dela. Aqui 

o diálogo é interessante para refletir sobre o aspecto 

de que todos são pessoas e não existe nenhum risco, 

assim como na natureza também não.  Mas, atenção, 

o diálogo na hora da aplicação do jogo tem que ser 

bem sintético e precisa com três ou quatro frases, 

porque o objetivo é criar as conexões da possibilidade 

de poder fazer. Isto é, temos um desafio, um objetivo 

prático a ser atingido que é o de todos sentarem. 

 

Nova tentativa no jogo  e alguém segura de lado, ou 

não orienta corretamente o outro para sentar no 

joelho. Parte do círculo se abre e podem cair uns 

sobre os outros. Novamente, precisa ser restabelecida 

a posição inicial para reiniciar e neste tempo falar 

sobre o que acontece quando em algum lugar não 

existe uma boa conexão. Alguém não segurou bem. 

Estabelecer o desafio de todos sentarem, tentando 

novamente. Enquanto não for possível chegar lá 

persistir até uma quarta tentativa. 

 

Daí para frente é preciso retirar quem não segura e 

rompe o círculo com o argumento de que a natureza 

tem um limite e neste limite nós podemos ficar de 

fora. Citar rapidamente algum problema próximo de 

pessoas que sofreram com enchentes, secas, 

queimadas. Esta corelação é compreendida 

rapidamente. Normalmente basta tirar uma vez onde 

deu o problema e todos ficam atentos para o desafio 

de conseguir. 

 

Com este senta levanta acertado e se chegar até aqui 

é possível entrar agora com mais um estágio na 

evolução do jogo. Até aqui sempre foi uma 

cooperação de todos e cada um competindo consigo 

mesmo para ser melhor e não romper o círculo. Agora 

o grupo todo pode competir como um conjunto. 

Quem estiver moderando o jogo pode aplicar o jogo 

conhecido por morto vivo. Onde o morto é sentar e o 

vivo é ficar de pé. Quando o grupo responder a cada 

pedido sem excitação como um uníssono aí é hora de 

parar. Aconteceu a conexão. 

 

Pode parecer confuso, mas o jogo tem três fases. Se 

lá na primeira dificuldade não avançar se faz somente 

a tentativa de sentar e fim de jogo. Se mesmo 

tirando um participante novamente não funcionar, 

parar o jogo. E o último também pode não dar certo, 

então fazer três ou quatro solicitações e parar. 

 

Espero que tenha ficado claro que a aplicação e a 

evolução devem respeitar os participantes e não 

aquilo que o moderador do jogo iria preferir. Cada 

nível do jogo tem seu ganho, sua conexão. Repito, se 

forçar terá uma resposta contrária do tipo: viu como 

é difícil a maioria não consegue. 

 

Finalizando pode-se dizer que as atividades lúdicas 

são as melhores ferramentas para fazer educação, 

incluindo a ambiental. E não confundir educação com 

formação. A educação dá outra visão. Novos 

parâmetros para compreender o meio. Novas 

conexões cerebrais para enfrentar as dificuldades e 

adversidades do dia a dia. 

is (www.mncr.org.br). “Nem sabemos se lixo 

realmente existe.” “... quem cata lixo precisa de 

tratamento psiquiátrico...”. 

 

Existe uma relação interessante que não quer mudar 

com relação à geração de lixo. Dá para entender as 

duas frases acima, uma vez que elas fazem referência 

aos catadores de recicláveis. Mas, cuidado, 

implicitamente elas dizem que devo comprar as 

tirinhas com mais embalagens porque o reciclável – 

será que lixo existe? – é importante para as pessoas 

que vivem dele. E mais, fazer a limpeza, tirar o em 

beira de rio atrai poucos voluntários. Quem quer ser 

reconhecido pela sociedade como tendo um problema 

psiquiátrico abertamente?  

 

Finalizando, o sistema não quer mudar porque a 

estabilidade de seu existir ainda pode ser conseguido 

com maquiagens envolvendo até pessoas e sua 

sobrevivência. Sem nenhuma preocupação porque 

pobres sempre teremos como muitos gostam de 

afirmar. O lixo está diretamente relacionado com o 

consumo. Quanto mais consumimos mais lixo 

teremos. 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
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EDITORIAL 

 

A impressão é de que a cada dia estamos regredindo 

em nossa qualidade de vida. Um faz de conta e as 

mudanças que precisam acontecer deixam a desejar. 

Exploramos ao máximo os recursos porque é preciso 

existir economicamente. Sabemos que sem a 

natureza não existimos e muito menos a economia. É 

preciso dialogar com leis e princípios que se aplicam 

aos mais diversos setores e questões que podem 

contribuir para tornar a sustentabilidade possível.  

 

ARTE 

 

A natureza se supera mesmo quando queremos acabar 

com tudo. A vida uma arte milenar da natureza. 

 

 
Tronco derrubado e soltando brotos.  

PORQUE AS MUDANÇAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE FALHAM? 

Uma tentativa de resposta a partir da lei 

de Parkinson. 
 

Fazendo uma busca de artigos, revistas, filmes, 

músicas e jogos sobre natureza, meio ambiente, 

ecologia e sustentabilidade encontramos uma grande 

quantidade de informações. Existe também uma 

diversidade enorme de fontes publicas ou privadas, 

organizações nacionais ou internacionais. Analisando 

o que se encontra surge uma dúvida. Porque as 

mudanças para a sustentabilidade não acontecem? 

Estamos fazendo o esforço num ponto que não 

alavanca a mudança necessária? 

 

Gary Hamel em seu livro “Liderando a revolução” 

afirma que “um ponto de vista confiável, coerente, 

cativante e comercial deve estar a altura do padrão 

de uma ideologia”. Ele usa a definição de ideologia 

como “corpo de doutrina ou pensamento formado por 

um programa político ou social” (Randon House 

Webster’s College Dictionary. Podemos dizer que a 

crença na sustentabilidade para não colocar em risco 

nossa existência é uma ideologia. E assim, ela pode 

cativar a todos. Tem coerência pelos resultados 

alcançados em diversos setores produtivos, fazendo 

com que comercialmente fique viável. 

 

A fragilidade legal e da fiscalização permitem a 

socialização dos prejuízos e danos que afetam nossa 

qualidade de vida. Isto faz com que negócios 

altamente poluidores ainda existam e no âmbito da 

sociedade ainda encontramos enormes problemas 

com saneamento e o lixo. Os custos do plantio sem 

agrotóxicos ainda são altos porque estes precisam se 

proteger dos poluidores, seus vizinhos. Incluindo os 

problemas com solo, água, polinização e sementes. 

 

O proprietário que planta no sistema tradicional não 

precisa fazer uma barreira em sua propriedade para 

evitar a dispersão de veneno para o vizinho, o mesmo 

com relação à água. Isto continua tornando seu 

produto muito mais barato com enormes riscos para a 

saúde que não são levados em conta pela maioria dos 

consumidores. Isto porque para a maioria a decisão 

de compra fica limitada.  Antes que digam: este tipo 

de produção é necessário porque somos muitos, 

deveria ser feita a pergunta do por que temos que ser 

tantos. 



 

Como comprovado cientificamente, é possível 

produzir alimentos sem veneno para toda a 

humanidade, o que seria uma grande contribuição 

para a sustentabilidade. Porque isto não acontece? O 

mesmo com relação ao consumo. Mesmo com todas as 

campanhas para diminuir o uso de coisas 

descartáveis, usou uma vez e joga fora, continuamos 

consumindo ano após ano e os números só aumentam. 

 

Aqui uma pista para melhor compreensão está na Lei 

de Parkinson. O enunciado “O trabalho se expande de 

modo a preencher o tempo disponível para sua 

realização” foi publicado na revista The Economist 

em 1955. Uma situação que conhecemos bem. 

Quando não se quer que algo aconteça crie uma 

comissão com tempo bem longo para apresentar seus 

resultados. Isto aumenta o tempo para manter tudo 

como está até cair no esquecimento. 

 

Se olharmos para os eventos em relação à 

sustentabilidade as décadas e objetivos vão bem 

nesta linha. Tivemos os ODM – Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio e agora os ODS – 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os últimos 

são uma agenda para 2030. Isto é, pela Lei de 

Parkinson provavelmente se buscará fazer algo 

quando chegarmos próximo ao final. 

 

Assim, uma ação possível é estabelecer metas 

intermediárias nas ações de modo a conseguir 

resultados em prazos mais curtos, avançando com 

mais empenho sobre os objetivos de prazo mais 

longo. Isto até deveria acontecer e está previsto.  No 

conjunto a sustentabilidade seria atingida em menor 

tempo. Só isto resolveria? Acredito que não e será 

dada continuidade na próxima edição do Religar 

Semanal. 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
 

 

 

NOTÍCIA 

Conhecendo a Biodiversidade. 

 

“A biodiversidade dos biomas brasileiros e as 

transformações na paisagem, tanto as naturais quanto 

as provocadas pela ação humana, são tema do 

livro Conhecendo a Biodiversidade, lançado em junho 

de 2016, com o objetivo de ampliar o conhecimento 

da sociedade sobre os ecossistemas brasileiros. 

Baseado em experiências passadas e atuais em áreas 

dos seis biomas brasileiros — Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, a 

publicação também aborda alguns temas como 

compartilhamento e integração de dados, 

biodiversidade e saúde, e políticas públicas de 

conservação.” 

Download gratuito do livro aqui 

https://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/conhec

endo_a_biodiversidade_livro.pdf 
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A vida é uma teia complexa que a todo o momento 

seleciona o que é favorável para ela mesma continuar 

existindo como nós a conhecemos. Todos os seres 

vivos a todo o momento lutam pela vida e quando não 

o fazem, ou não conseguem adaptar-se, deixam de 

existir. A vida é muito maior do que a soma das 

espécies ou mesmo a soma de todos os seus 

indivíduos. Por isso de tempos em tempos precisamos 

questionar, diversificar nossos pensamentos e ações 

para continuar existindo. É preciso sempre lutar pela 

vida porque até agora não temos nada melhor do que 

ela. 

 

ARTE 

 

A água que corre é como nossa existência, o que 

passou já foi. Tudo o que podemos daqui para frente 

é mudar, diversificar, para continuar existindo.  

 

 
 

 

PORQUE AS MUDANÇAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE FALHAM? 
Continuação... 

Seleção Natural de Darwin 

 e Princípio de Pareto. 

 
Até aqui a resposta com um olhar temporal sobre 

metas e objetivos não se mostrou suficiente. Isto é, 

devemos ampliar ainda mais os horizontes porque o 

modelo conhecido quer se manter a todo custo. Seria 

interessante procurar um novo início e pensar um 

pouco mais. 

 

Muitos ainda acreditam no crescimento infinito, onde 

a natureza supre tudo e está a nossa disposição. 

Quanto menos conhecimento as pessoas têm mais 

elas acreditam nisto. Se existe terra é para ser 

ocupada e usada. Quanto menos educação, menos 

conhecimento, menos visão de conjunto. Pior ainda 

quando a formação acadêmica visa somente ter bons 

operadores de sistemas já prontos. 

 

Porque todos os cursos não abordam assuntos como a 

Lei de Parkinson já apresentada, o Princípio de 

Pareto, a Teoria da Seleção Natural de Charles 

Darwin, só para citar alguns que aqui serão 

retomados? Richar Koch em seu livro “As leis do 

poder” afirma que “a diversidade funciona” e o que 

percebemos é uma tendência contrária. Alguma pista? 

 

A Seleção Natural foi por Darwin assim expressa.  

“A essa preservação de variações favoráveis à 

rejeição de variações prejudiciais, chamo de Seleção 

Natural” e mais “a mais insignificante vantagem de 

um ser (...) sobre aqueles com os quais compete, ou 

a melhor adaptação no mais leve grau às condições 

físicas ambientais, alterará o equilíbrio”. Tudo 

depende da variação e da circularidade virtuosa que 

aumenta as variações para selecionar as melhore. 

Depois novamente aumentam as variações para 

selecionar as melhores e assim sucessivamente. 

 

A conexão pode parecer óbvia, se a busca da 

sustentabilidade, da condição do que é sustentável, 

não acontecer por uma determinada espécie, ela irá 

ter variações prejudiciais e será rejeitada frente a 

preservação de variações favoráveis. Podemos 

observar isto com plantas que sobrevivem em 

ambientes inóspitos, peixes que vivem em condições 

de stress hídrico e falta de oxigênio. E nós, como 

ficamos? 

 

No nosso caso, pelo que conhecemos até agora, as 

mudanças dos indivíduos da espécie levam muito mais 

tempo para acontecer e assim precisamos nos adaptar 

pela nossa capacidade de inovar e diversificar. 

Lembrando Koch, “A diversidade funciona. Sempre 

leva a uma diversidade cada vez maior, e a um 

crescimento sustentável.”. 

 



Até aqui com Parkinson e Darwin temos uma boa base 

que pode ser ampliada pelo estudo mais aprofundado 

de cada um deles. Aqui a pretensão é ter uma visão 

macro para servir de referência na promoção da 

sustentabilidade de nossa própria espécie, de nós 

mesmos. Mais uma pista? 

 

Wilfried Fritz Pareto nasceu na França em 1848 e em 

1897 executou um estudo sobre a distribuição da 

renda. Sua constatação foi de que havia grande 

concentração da riqueza (80%)  nas mãos de uma 

pequena parcela da população (20%). Seu estudo foi 

com base na propriedade de terras na Itália. Este 

estudo conhecido por Princípio de Pareto ou a regra 

do 80-20 com pequenas variações aplica-se a 

processos, sociedades, organizações. 

 

Quanto a percepção sobre as falhas da mudança para 

a sustentabilidade podemos afirmar que do ponto de 

vista da Seleção Natural continuamos driblando e 

adiando decisões, principalmente no sentido de que 

se nós estruturalmente não mudamos então nosso 

modo de viver precisa ser diversificado para 

novamente ser selecionado o que for melhor. Na 

questão do tempo com Parkinson, percebemos um 

adiamento, alongamento para chegar a determinados 

objetivos. E o tempo passa a ser preenchido com 

afazeres que distanciam da sustentabilidade. E 

Pareto? 

 

Pareto relacionado com os anteriores nos dá uma 

visão melhor de nossa falha. Inicialmente, se 20 % 

detém o controle da riqueza, dos meios de produção, 

das indústrias e outros, de nada adianta fazermos 

campanhas pela sustentabilidade com os outros 

80%.Não adiantam as campanhas para diminuir as 

sacolas se os supermercados as oferecem de graça. A 

mudança necessária parece impossível? Nem tanto, se 

parte dos 20% começarem a diversificar seus 

negócios, com menos uso dos recursos naturais, esta 

levará a sustentabilidade. Isto já vem acontecendo 

aos poucos. A busca da diversidade está relacionada 

diretamente com a sobrevivência, a luta pela vida. 

 

Outra possibilidade é a diversificação social, que 

também vem acontecendo em diversas partes do 

mundo. Um grupo pequeno de pessoas  começa a 

viver de uma forma tribal com muito mais 

conhecimento que nossas tribos ancestrais. Lembra-

se dos 20%? Mas, é preciso considerar que esta 

diversificação está inserida num ambiente onde a 

grande massa, na luta pela vida irá se apropriar ou 

mesmo destruir estes locais. Na dúvida, é só lembrar 

que nossos ancestrais no estado do Paraná habitavam 

estas terras há 10 mil anos atrás e foram dizimados 

pela exploração de sociedades pobres que viam nas 

novas terras sua possibilidade de sobrevivência. 

 

Enfim, esta diversidade de ideias, de outros pontos 

de vista que tendemos a desconsiderar, contribuem 

para diminuir as falhas de nossas mudanças e ainda 

mais se compreendermos que as falhas nos são 

desfavoráveis. Hoje é a mudança do clima, amanhã 

podem ser outras e assim por diante. Em todas elas a 

mudança para o que for favorável garantirá a 

existência da espécie e isto também se aplica a nós. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
 

 

 

NOTÍCIA 

Livro sobre espécies florestais. 

 

Está disponível para download o Manual de 

identificação de mudas de espécies florestais em sua 

segunda edição.  

 

“O objetivo deste manual é apresentar as espécies 

que obtiveram um maior destaque pela sua resposta 

nos processos de recuperação da cidade e é dirigido a 

profissionais e executores de plantios florestais, 

especialmente em encostas com características 

semelhantes às que ocorrem no Rio de Janeiro.” 

 

Acesse http://goo.gl/th8gy8 
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Deveríamos estar sempre buscando o que é favorável. 

De certa forma fazemos isto porque o poder de 

alguém é sempre valorizado pelos outros. Afinal, 

sendo bem sucedido tem mais poder. No entanto, o 

poder que é auferido pode estar justamente indo 

contra a própria existência. Todo o reconhecimento, 

favorecimento em favor de alguém ou de um grupo 

não leva em conta que exaurindo a natureza não 

teremos outra terra para destruir. Uma variação do 

nosso medo. Talvez? Seria ela favorável? 

 

ARTE  
 

Fotografia numa manhã inesperada que pode inspirar 

e trazer algo mais para a vida. Siga a cada dia 

sabendo como ela que não tem volta. Ou terá? 

 

 
 

Dupla 

 

A estrada levava para a lida 

E a monotonia seguia em sua fuga 

Cuidado com o nevoeiro 

Que tudo esconde para seu deleite 

 

Estamos aqui e você não viu 

O dia está amanhecendo 

Com frio estamos lado a lado 

Esperando o sol e seu calor 

A paisagem projeta sua sombra 

Um raio de luz corta a frente 

Desacelero por estranhar 

Sem saber o que vi ao certo 

Dou a volta e retorno 

Procurando pela mesma experiência 

Quando passo eu repasso 

A vida que já vivi 

No retorno nada acontece 

Volto e refaço o caminho 

Daquele amor profundo 

Da visão que ainda brilha 

Encontro  

Abro a janela e lá estão 

Duas araucárias silenciosas 

Em profunda sintonia 

O sol escondeu-se atrás delas 

E o monstro nevoeiro já tímido 

Deixou a imagem ser 

Para estas linhas existirem 

Uma manhã excepcional 

Para aquecer o coração 

E lembrar que é melhor 

Formar uma dupla 

 

 

QUANDO NÃO SE QUERE RESOLVER. 

 

Com tantas urgências relacionadas com as mudanças 

climáticas é uma piada ler as notícias sobre os 

grandes projetos que darão condições de produção de 

alimentos e uma existência sustentável. As feições 

dos decisores são sérias, transmitindo uma imagem de 

que agora vai. Mas, é isto que acontece? 

 

Não, e seguimos para nosso fim mais rápido. Somos 

uma variação não favorável que conforme Darwin 

constatou será cortada pela seleção natural. A 

seleção natural quer aquilo que é favorável. Nós 

como seres ditos inteligentes deveríamos seguir nesta 

linha, mas existe um grande entrave. Ali, talvez já 

tenhamos uma variação desfavorável por 

antecipação. Segundo o que sabemos até hoje, as 

baratas não tem consciência de sua morte, de que um 

dia vão morrer. E elas são muito antigas, com poucas 

variações. Tem toda uma estrutura adaptada para os 

ambientes mais inóspitos. 

 

Então, pode ser que a nossa variação, ter consciência 

da finitude da vida, leve a uma variação desfavorável 

e que precisará ser descartada. Os ciclos da natureza, 

de todo o universo, são muito grandes frente a nossa 

insignificante existência. Teríamos outra saída? Em 

termo de população, pela constatação de Darwin, 



não. Porque todas as populações aumentam o número 

de seus indivíduos para aumentar as chances de que o 

mais adaptado siga em frente. 

 

Conosco acontece o mesmo. A produção de 

espermatozoides é muito maior do que o único que 

foi um dia fertilizar o óvulo e permitiu a existência 

deste. Se a sobrevivência até aqui foi uma variação 

favorável, então alguma razão deve ter  e isto 

serviria de estímulo para todos os viventes. Será? O 

medo da morte, saber que amanhã não estarei aqui, 

é aterrorizante para a maioria. 

 

Basta experimentar começar uma conversa nesta 

linha e você fica sozinho na mesa. Todos inventam 

algo para fazer. Do mesmo modo como tem sido o 

autoengano das ações ambientais propaladas 

virtualmente. É como se a pessoa sabendo da sua 

morte e sem querer mudar seu modo de pensar ( isto 

é possível em condições normais e sadias de 

existência) está pouco interessada no dia de amanhã. 

 

Para jogar golfe destruímos uma área de preservação 

sem a menor preocupação. Para plantar mais algumas 

sacas de soja avançamos mais ainda sobre as áreas de 

preservação. Como o poder tem os mesmos medos, 

tudo é feito e nada acontece, sem a menor 

cerimônia. 

 

No entanto, querendo ficar sem fazer nada mesmo é 

só começar com estudos e mais estudos. Gastam-se 

rios de dinheiro, enquanto os rios vão sendo 

atulhados de lixo, prova de nossa total debilidade. 

Não entendemos que a natureza garante nossa 

existência e que para isto existe um equilíbrio da 

população frente aos recursos. Já sabemos disso. 

 

Poderíamos usar nosso medo a nosso favor, pensando 

não somente escapar de um predador natural estando 

numa floresta sem recurso nenhum, mas pensar num 

todo maior como espécie e evoluir. A espécie é que 

se perpetua no conjunto da vida de todos os seus 

indivíduos. 

por diante. Em todas elas a mudança para o que for 

favorável garantirá a existência da espécie e isto 

também se aplica a nós. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

www.ecophysis.com.br 
 

 

 

NOTÍCIA 

Microcurso de Horta. 

 
Escrito por Cláudia Visoni. O que dá para aprender 

sobre horta em um texto? Bastante coisa. Quanto 

tempo leva para aprender tudo sobre horta? Muito 

mais do que uma vida inteira. E no meio desse 

paradoxo do tempo os agricultores há milênios vêm 

repetindo o ciclo mágico de semear, cuidar, colher, 

compostar. Aqui vão 10 lições sobre hortas 

domésticas e hortas comunitárias que podem ser 

úteis. 

Fonte: 

http://conectarcomunicacao.com.br/blog/microcurs

o-de-horta/ 

 

 

Livro de plantas medicinais. 
 

O livro Resgatando saberes cultivo e uso de plantas 

medicinais, uma experiência no bairro Padre Ulrico 

de Francisco Beltrão – PR está disponível para 

download. 

https://drive.google.com/file/d/0BySRchVoO3DUMGF

xQWdFbGxSU0k/view 
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Cada dia que passa o tempo corre contra nós. O certo 

é que todo dia o leão vai correr atrás da sua presa 

para se alimentar e viver. E todo dia a presa vai 

correr para viver e não ser caçada pelo leão. Então, 

todo dia todos correm. Nossa espécie com o uso da 

tecnologia conseguiu alimentar muito mais pessoas e 

estas não precisam correr atrás da comida. Elas 

exercem diversas outras funções simplesmente para 

manter o sistema como ele é hoje. O problema é que 

a terra é finita. Se os leões se multiplicarem em 

grande número não existirão presas suficientes, 

alguns vão morrer até estabilizar novamente. No 

nosso caso, com todos os problemas que temos ainda 

não percebemos isto. A nossa presa, a terra, que 

garante nossa vida dá sinais de exaustão. Em vez de 

agirmos no conjunto buscando o equilíbrio, a 

sustentabilidade, nós procuramos ser espertos. As 

grandes empresas vão fazendo ações de fachada, 

pessoas de renome tem discursos e a maioria age com 

base na esperteza. Um dia o equilíbrio terá que ser 

restabelecido, com ou sem nós. Se for com, será com 

os espertos? 

 

 

 

ARTE  
 

A manifestação do infinito que existe ao nosso redor 

através dos movimentos delicados do ar e das nuvens. 

Somos pequenos e grandes ao mesmo tempo, o 

importante é não esquecer. 

 

 

 
“Da existência nada levamos 

 a não ser as memórias que deixamos.” CL 

 

VAMOS LÁ ANDRÉ TIGREIRO... (*) 

 

Vamos lá André Trigueiro. Outro dia vi você falando 

sobre a madeira de uma das pistas das Olimpíadas 

que era de madeira certificada e veio do outro lado 

do planeta. Nós não precisamos de cidades 

sustentáveis, precisamos de cidades autossuficientes, 

que produzam e usem recursos locais com população 

local. A madeira certificada, após entrar no navio, o 

transporte transoceânico acabou com qualquer 

possibilidade disso ser considerado neutro para o 

meio ambiente que vem sendo dilapidado todos os 

dias. Enquanto ideias assim estiverem aderidas a um 

modelo consumo e produção global capitaneado por 

empresas globais multinacionais, que também são 

motores da maior concentração de riqueza e renda da 

história do mundo, não teremos nada, exceto o fim 

da vida na Terra. Em relação aos números de energia 

eólica, sugiro a leitura do livro do Ted Trainer, cujo 

título é Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer 

Society. Há mais de 70 anos a economia de consumo, 

de descarte, de desperdício, voltada para atender 

interesses de pequenos grupos em detrimento da 

sociedade, foi identificada como a causa do fim da 

vida na Terra que já está em curso, cujos cientistas 

estão alarmados. A energia eólica que você citou e 

adicionada em cima de um estoque já existente de 

parque energético e isso não significa que iremos 

diminuir a pressão sobre os ecossistemas, e sim 

aumentar. Para cada uma dessas estruturas eólicas 

que você mencionou, foi necessário atacar 

novamente o ecossistema com mineração, energia 

para produção das turbinas, e todo o ciclo de vida 

imenso desse tipo de energia. Não brota do nada, 

energias ditas sustentáveis também entram na 

equação do fim da vida na Terra. Nós temos sim um 

desperdício grotesco de energia e esse desperdício é 

que precisa ser evitado, mas o PIB onde os 

economistas medem o sucesso das economias, 

depende do desperdício e do lixo que geramos. Com 

isso tudo, ainda queremos acreditar em 

sustentabilidade! Esse termo que foi tão usado sem 

significar nada precisa ser abolido. Precisamos 

entender o ciclo da vida dos produtos e o 

funcionamento dos mecanismos de sustentação da 

vida na Terra. A principal variável que deve nos 

incomodar é a extinção da vida já em curso: em 40 

anos dizimamos METADE da vida na Terra (em 

indivíduos de espécies e em espécies inteiras). Não 

teremos 40 anos para dizimar o resto, iremos sumir 

da Terra se não estancarmos imediatamente a 



destruição dos ecossistemas, segundo cientistas como 

Paul Ehrlich e outros mais importantes (diga-se de 

passagem essa é a mesma mensagem desde os anos 

90 quando paleontólogos identificaram a extinção da 

vida, um processo antropogênico também, uma 

consequência também, do nosso modo de ver o 

mundo e de nos colocarmos ainda acima das forças da 

vida na Terra que são fundamentais e irreplicáveis. A 

mensagem é: até parece que energia eólica é boa 

notícia, quando não passa na verdade de mais do 

mesmo, de mais pressão sobre os ecossistemas e de 

arrogância da humanidade querendo fazer mais e 

obtendo menos o tempo todo. Estive com você em 

2008 na Ecopower, você me convidou, e eu disse isso 

lá, mas a ganância e o egoísmo impedem as pessoas 

de ouvir: não precisamos de mais energia, não temos 

só problema de energia, precisamos cortar o 

desperdício gigante de energia uma vez estimado em 

73%, mas isso é contra os interesses de lucro imediato 

que regem o mundo a nossa volta (por exemplo, 

automóveis tem eficiência energética de apenas 1%, a 

indústria automobilística inteira investiu o tempo 

todo em potência dos motores e não em eficiência 

dos motores e enfiou nas pessoas a noção que 

caminhões utilitários são melhores que os antigos 

veículos de passeio - e a turma de sustentabilidade 

fica quieta com isso e vai assistir Fórmula 1). 

 

Hugo Penteado 

Professor de Economia Ecológica 

 

(*) Publicação autorizada pelo a partir da cópia da 

mesma postagem em sua página 

https://www.facebook.com/hugo.penteado/posts/10

153656340766036. 

 

 

CONTINUAMOS QUERENDO SER 

ESPERTOS. 
 

Tenho uma dúvida e estou fazendo pesquisas neste 

sentido. Para compreender até que ponto a esperteza 

é uma variação favorável para a espécie que souber 

usá-la. Será que estaria inscrito no código genético? 

Agradeço se alguém tiver mais informações para 

compartilhar ou leitura para indicar. 

 

As pessoas em determinadas condições ou seria uma 

parte da sociedade que observo ser autenticamente 

esperta. Faz parte da vivência e sobrevivência e sem 

nenhum problema ético ou moral. Em certo sentido, 

pelas origens, sem nada de público desde o início em 

muitos locais. Uma sociedade que nasceu 

individualista, particular. 

 

Em tendo nascido assim deveriam existir regras para 

isto, mas não. O negócio é se aquilo é bom e não tem 

ninguém no momento cuidando, ou mesmo sabendo a 

quem pertence, segue-se como se tudo estivesse 

bem. Na hora de tomar algo de alguém, o outro 

argumenta que estava lá e que achou que era para 

ser usado, e ele usou. Tão simples assim. 

 

Enquanto isto com alunas e alunos gastamos um 

tempo enorme ensinando boas maneiras. Por favor, 

poço pegar isto, obrigado por deixar usar, você 

poderia por gentileza, são expressões que 

simplesmente não fazem parte do dicionário e muitos 

menos da prática. Mesmo que tenhamos uma maneira 

diferente de ser, e sem compreensão de que somos 

uma espécie, poder ser que as variações estão 

fazendo uma tentativa por este lado. Só que para a 

esperteza ser favorável é preciso ter muitos outros 

dispostos a deixar acontecer. Até quando? 

 

Quando se compreende este detalhe sutil você fica 

mais atento para não perder tempo com quem não 

quer lutar junto com você pela vida. Um convite para 

uma palestra, por exemplo, precisa passar pelo crivo 

da variação favorável. Se não for é perda de tempo. E 

isto não é ser individualista e sim buscar o que é 

favorável que acabará reverberando para toda a 

espécie. 

 

Até agora ainda não encontrei base para considerar a 

esperteza uma variação favorável para toda a 

espécie. Portanto, devo deixar de lado e não aceitar 

ser explorado.  

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
 

 

NOTÍCIA 

Sistema de representação falido. 
 

Enquanto tivermos coligação nas eleições e um 

legislativo que não representa a maioria diretamente 

pelos votos recebidos temos isto. Se for para cortar 

por problemas econômicos/financeiros somos 

ignorantes e começamos cortando pela educação.  

 

Quer ver tudo quebrar de fato. É só fazer uma greve 

geral de todo e qualquer trabalho voluntário, aí todo 

o sistema se mostrará como de fato é. Continua 

valendo o Princípio de Pareto. 

 

Comentando a notícia “Governo anuncia corte de 20% 

das bolsas de Iniciação Científica” em 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-

anuncia-corte-de-20-das-bolsas-de-iniciacao-

cientifica.ghtml . 

 
 

https://www.facebook.com/hugo.penteado
https://www.facebook.com/hugo.penteado/posts/10153656340766036
https://www.facebook.com/hugo.penteado/posts/10153656340766036
http://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-anuncia-corte-de-20-das-bolsas-de-iniciacao-cientifica.ghtml
http://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-anuncia-corte-de-20-das-bolsas-de-iniciacao-cientifica.ghtml
http://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-anuncia-corte-de-20-das-bolsas-de-iniciacao-cientifica.ghtml
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Precisamos da diversidade em todos os sentidos para 

ampliar as oportunidades de escolhas, de variações 

favoráveis para nossa existência. Não existe 

colecionador de quantidades das mesmas coisas e nós 

de tão acostumados com a mesmice nem nos damos 

conta de que é possível criar desafios, mudar e 

vencer. Pare por um momento, perceba seu entorno 

e sua própria vida. O que é mais interessante: um 

jardim de flores variadas ou um campo monótono de 

uma única flor? 

 

ARTE  
 

 

Entre as diversas definições uma pode ser pinçada, a 

habilidade de fascinar. Causar deslumbramento com 

uma atitude muito simples. No caminho tinha lixo, o 

lixo esparramado no caminho, aquele lixo que agora 

em sacos fez renascer o encantamento pela arte 

natural. 

 

 
Fotografias no Parque Ambiental Irmão Cirilo em 

10/9/2016 

 

A MASSIFICAÇÃO DA HUMANIDADE. 

 

Conversa de fim de almoço e um amigo comentou: se 

utilizássemos hoje a tecnologia do início da 

mecanização agrícola nós alimentaríamos somente 

30% da humanidade. Ele leu sobre isto e estava 

preocupado por causa das perdas agrícolas que vem 

acontecendo com as mudanças do clima. Olhou com 

ar interrogativo. Respondi: sem problema, supondo 

que temos 7 bilhões de habitantes no planeta, então 

teríamos hoje uma população de aproximadamente 2 

bilhões. Alguém já pensou nisto? 

 

A industrialização e produção em série tiveram 

grandes vantagens em termos de custos de produção 

e por consequência o acesso aos bens produzidos. Isto 

é o que sempre ouvimos. Questionamentos são poucos 

porque o argumento de mais pessoas podendo ter é 

infalível, o apelo social serve para diversos usos. Sem 

aqui tecer todo o histórico e ainda lembrando que na 

agricultura aconteceu o mesmo, o resultado 

catastrófico é este que temos hoje. 

 

Já recebi críticas de que se não tivesse sido assim eu 

não estaria aqui fazendo o que faço. Concordo e a 

espécie humana teria outros desafios que não estes. 

Seguindo, com o aumento da produção agrícola aliada 

com a industrialização a oferta de alimentos também 

aumentou. É só observar como muitos compram algo 

para comer mais pelo impulso do que pela própria 

necessidade. Comida farta, reprodução farta da 

espécie, ampliação do mercado consumidor e mais 

produção. 

 

O ciclo é tão pernicioso que na recente reunião do 

G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, a 

discussão foi sobre o excesso de oferta de aço no 

mercado internacional. Isto, ao mesmo tempo em que 

tivemos o crime ambiental de Mariana em Minas 

Gerais causado pela mineradora que exporta o 

minério bruto para ser transformado em aço em 

outros países. Inicialmente uma burrice econômica. 

Quem não agrega valor estará sempre fadado a estar 

um passo atrás. E a outra, era necessária tanta 

exploração? Continuamos querendo ampliar o 

mercado consumidor pela reprodução da espécie. 

 

Só para mais uma alfinetada. Existem as diversas 

campanhas de economia de água, energia elétrica, 

uso de sacolas retornáveis, e por aí vai. Nenhuma 

destas campanhas atinge a raiz do problema. A perda 

e gasto antes de chegar ao consumidor final. Ou 

mesmo as políticas de acesso universal a água 

potável, aqui obrigatoriamente se paga no mínimo 

por 10 metros cúbicos, independendo se consumidos 

ou não. A campanha contra sacolas plásticas é um 

capítulo a parte. Enquanto o modelo mental se 

mantém, dizendo que não adiante fazer nada porque 

precisa de uma atitude de quem decide, a indústria 

continua vendendo lixo mascarado como embalagens 



que agregam valor. E o modelo mental da sacolinha 

plástica continua e todos se acham importantes pelo 

volume que podem exibir em suas compras. 

 

Estamos em plena massificação do humano e que de 

tão enraizada é pouco percebida. Ela está 

acontecendo em todos os níveis. Os pessoais estão 

muito mais tristes, porque as sequências da vida 

diária, pensar diferente, criar, exigem autonomia e 

esta frente ao modelo de rebanho desparece. 

Encontram-se pessoas vazias que se escondem naquilo 

que vicia e que não causa desconforto. Pode ser 

assistir todo dia o mesmo jornal e novela na televisão 

de massa. Outros mais massificados tecnologicamente 

trocam santinhos digitais o dia todo com muito 

potássio.  

 

Desnecessário dizer que esta massificação está 

pressionando por demais todo o ambiente. Basta 

observar a depredação, exploração, e o lixo que 

produzimos. O que fazer? No momento só posso 

recorrer à experiência pessoal. É preciso criar seu 

próprio desafio e dizer eu vou vencer. Começar pelas 

embalagens, deixar de adquirir tudo o que tem muita 

embalagem, vale como início. As sacolas, os plásticos 

de embalar frutas, perfumes – estes batem o recorde 

pela minha contagem, e tantos outros entram na 

lista. Sem esquecer que exigir de outro algo pequeno 

é ótimo. No meu caso, não converso com nenhuma 

aluna ou aluno que esteja mastigando chiclete. O 

importante é começar, desejar, vencer e não ser 

somente uma peça igual a tantas outras. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
 

 

NOTÍCIA 
 

Cartilha gratuita: Agrofloresta, aprendendo 

a produzir com a natureza. 
Acesse: 

http://viverforadosistema.org.br/autossuficiencia/ca

rtilha-gratuita-agrofloresta-aprendendo-a-produzir-

com-a-natureza/. 

 

 

57ª EDIÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 EM AÇÃO 
 

É sempre uma enorme satisfação apresentar e 

convidar você para o lançamento on-line da nova 

edição da revista virtual Educação Ambiental em 

Ação, que, a cada dia que passa amplia a sua 

abrangência e o número de visitas, que chega perto 

dos 9 milhões, um número expressivo, que muito 

incentiva a nossa trajetória que se iniciou lá em 

junho de 2002, de forma muito simples e 

despretensiosa, com o principal objetivo de divulgar 

e difundir a Educação Ambiental. Acesse: 

www.revistaea.org. 
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Temos hoje um dilema, de um lado a disparidade 

entre os que têm muito e aqui falando de muito 

mesmo em relação aos que não tem quase nada. De 

outro lado a pressão cada vez maior sobre os recursos 

naturais. A solução para o dilema seria uma escolha 

que pudesse satisfazer a ambos. Será possível? Um 

tanto quanto bastante difícil a não ser pela escassez 

e problemas maiores que as migrações humanas 

atuais. Elas já ocorreram ao longo de nossa história 

de existência e pelo visto ainda não aprendemos com 

elas. Estamos chegando num ponto em que 

destruímos nossa própria fonte de vida. Indo muito 

além da dominação de uma sociedade sobre a outra. 

As decisões com 10 anos de atraso dos países ricos 

com relação a ações para mitigação das mudanças 

climáticas terão um custo muito alto. O futuro dirá e 

o nosso dilema continuará sem solução. 

 

ARTE  
 

De um lado as mudanças climáticas, de outro nossa 

ação consumista pressionando por mais recursos 

naturais faz com que cada vez sobre menos. Será a 

vida traduzida na arte ou a arte imitando a vida? 

 

 
 

Pássaro – Estela Maris da Rosa Loes 

Óleo sobre tela. 

 

O CAIXA AMBIENTAL. 
 

Fazer referência ao caixa remete a ideia de 

valoração, dinheiro, pagamento ou depósito e aqui o 

paralelo estará alinhado visando buscar uma 

interpretação que possa servir de modelo. Assim, se 

preciso de dinheiro e vou ao caixa e não tiver crédito 

não posso querer sacar, a não ser que faça um 

empréstimo. No caso da economia o empréstimo é 

possível, dependendo das garantias e de tantos outros 

que possa oferecer garantindo o pagamento futuro. 

Mas, e ficar sacando indefinidamente do caixa 

ambiental? 

 

Por ignorância sistêmica a natureza não é levada em 

conta pelas pessoas, ou melhor, algumas poucas 

pessoas no mundo. São aquelas pessoas, o 1% mais 

rico da população mundial que atualmente acumulam 

mais riqueza do que a soma da riqueza de todo o 

restante, que ignoram o caixa ambiental. Estes dados 

sobre a riqueza estão no “Global Wealth Databook 

2015” do banco Credit Suisse. Estas pessoas que 

detém o poder e dizem como tudo vai ser porque 

definem os rumos da economia não tem condição 

nenhuma de mudar. Como a distância é absurda, 

dificilmente compreenderão algo que considere todos 

como pessoas.  

 

Os mais arrogantes deste grupo do 1% fazem 

filantropia somente para fugir dos impostos e terem 

um lugar para se sentirem confortáveis. Isto faz 

lembrar um acontecimento de anos atrás. Uma 

empresa adquirida pelo concorrente sigilosamente, 

resolveu fazer uma ação social numa favela com o 

discurso de que todos da empresa deveriam também 

dar sua contribuição social.  Planejamento feito foi 

definido um final de semana e tudo correu 

rigorosamente dentro das expectativas que foram 

criadas. Os funcionários da empresa eram engajados 

e ela só poder ser negociada porque seu valor no 

mercado aumentou muito. Mas, na segunda-feira após 

a ação quando retornaram ao trabalho ficaram 

sabendo que a empresa tinha sido vendida e para 

muitos todo o acesso foi negado. Deveriam se dirigir 

ao departamento de recursos humanos para acertar 

seu desligamento da empresa. 

 

Este é o entendimento, um recurso humano para ser 

usado por poucos outros. Mais um resultado da 

acumulação gananciosa. Como a compreensão é de 

que não fazemos parte da natureza, ela está ao nosso 



dispor e que devemos crescer e multiplicar para 

poder dominar tudo se repete também nos níveis 

menores. Será que existe diferença entre o 1% mais 

ricos e o ladrão barato de ocasião que rouba um tênis 

que está secando na janela? 

 

Até aqui ainda estamos falando do mercado 

conhecido, do formal, existem muitos outros que 

movimentam a economia e são totalmente 

desconhecidos. O não formal até podem estar 

contribuindo para manter tudo como está. Existe toda 

uma indústria para manter este estado de letargia da 

maioria que contribui para manter uma rotina de 

produção e consumo. Nada deve ser questionado, é 

preciso trabalhar para viver e pronto. Experimente 

começar um movimento pela autonomia na produção 

de alimentos e descobrirá o tamanho da pressão 

contrária. Daqui a pouco até a verdura produzida no 

quintal terá que passar por inspeção fitossanitária. 

 

Mas, voltando da divagação ao propósito do tema. O 

caixa ambiental está sendo exaurido até o último 

níquel e dificilmente teremos alguma mudança. 

Restarão poucos, se restarem, para seguir em frente 

enquanto espécie humana. Só para lembrar, exaurir 

os recursos da própria sobrevivência até hoje não foi 

uma variação vantajosa. Podemos a título de exemplo 

lembrar a questão indígena.  

 

Uma população, indígena,  equilibrada com a floresta 

e os recursos disponíveis. Chegam os colonizadores 

que dizimam todas as florestas, ocupando as mesmas 

com pastagens, lavoura, criação de animais 

domesticados e tantos outros. O resultado foi a 

diminuição da população indígena. Um resumo bem 

rude da questão, mas que serve de exemplo. Porque 

agora nós estamos fazendo o mesmo contra nós 

mesmos. Estamos exaurindo nossos recursos pensando 

que o caixa ambiental permite empréstimos como 

qualquer outro caixa, sem nenhuma garantia de nossa 

parte. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
 

 

NOTÍCIA 
 

Uma economia para 1%. 

 

“A crise da desigualdade global está chegando a 

novos extremos. O 1% mais rico da população mundial 

detém mais riquezas atualmente do que todo o resto 

do mundo junto. Poderes e privilégios estão sendo 

usados para distorcer o sistema econômico, 

aumentando a distância entre os mais ricos e o resto 

da população. Uma rede global de paraísos fiscais 

permite que os indivíduos mais ricos do mundo 

escondam 7,6 trilhões de dólares das autoridades 

fiscais. A luta contra a pobreza não será vencida 

enquanto a crise da desigualdade não for superada.” 

 

Acesse: 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/

file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-

havens-180116-summ-pt.pdf 

 

 

Uma zona protegida com o triplo de área 

da Espanha. 

 

Comentário sobre a notícia 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/02/ciencia/14
72804221_233614.html. 

 

Uma boa notícia, e como bem lembrado pelo 

presidente de Palau, Tommy Esang Remengesau, 

apenas 2% dos oceanos do mundo estão protegidos. 

 

A afirmação do presidente dos EUA, “Quero que 

dentro de 20, de 40, de 100 anos, este seja um lugar 

no qual as pessoas ainda possam vir e ver como é uma 

área que não foi destruída pelos humanos”, serve de 

inspiração. Precisamos começar a criar uma 

competição por áreas de preservação. Quando “ser 

rico” passa a ser quem tem mais áreas protegidas. 

Estas áreas serão benéficas para todos os que lutam 

pela vida. 
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A diversidade é o que de melhor podemos buscar. 

Encontrar interseções de novas ideias, as cores 

variadas, para ter mais opções e não ficar refém de 

um só. A liberdade de escolhas só acontece com 

quem procura.  

 

ARTE  
 

A dificuldade do equilíbrio inspira procurar uma 

posição que possa ser registrada para desafiar uma 

próxima tentativa. 

 

 

 

 

 

CURTAS AMBIENTAIS PARA PENSAR. 
 

O lixo. 

A natureza não conhece o lixo. Este é uma criação 

humana. Na natureza o resíduo de um é alimento de 

outro e assim o ciclo se fecha. O processo de 

compostagem de resíduos orgânicos é uma replicação 

deste processo natural. Isto é, no final temos um 

ótimo adubo e diminuímos a necessidade de construir 

mais aterros sanitários. Porém, mesmo sabendo disto 

continuamos justificando que economicamente não é 

viável. Desde quando que a economia é maior que a 

natureza? 

 

O argumento social. 
Este é o mais usado para tudo e o que causa maiores 

prejuízos porque simplesmente nos torna mais 

pobres, com uma qualidade de vida cada vez pior. A 

espécie humana se reproduz como todas as outras 

espécies e mesmo sabendo da escassez futura. 

Invade-se área de proteção ambiental, aquela área 

que toda a sociedade concordou que deveria ser 

mantida para um bom equilíbrio.  Existe até a lei dos 

crimes ambientais para estes casos, no entanto os 

mesmos são levados a frente como uma questão 

administrativa da municipalidade. Se isto começar a 

se confirmar então um movimento para ocupar áreas 

de preservação e mantê-las preservadas é válido? 

 

Se for público não é de ninguém. 

A frase por si só explica nosso modelo mental 

ganancioso. Poderia até ir um pouco além. Nós 

deixamos de nos ver como sociedade, como espécie, 

com um grupo de pessoas. Ser individualista e sair-se 

bem é o que importa. Então cuidar daquilo que não é 

só meu fica fora de cogitação. Quem vai perder 

tempo cuidando daquilo que é do outro? O problema 

é que quando falamos daquilo que é público, por 

exemplo, uma área de preservação, um parque, uma 

praça arborizada, não cuidar dos mesmos também nos 

afeta. Isto deve ser repetido todos os dias, de tempos 

em tempos lembrar a todos, e repetir muitas e muitas 

vezes se quisermos continuar existindo. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
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A mudança é necessária e ela sempre está 

acontecendo. Importa não perder tempo com quem 

gasta nossa vida e ainda depreda a natureza para que 

viver se torne cada vez mais difícil. Ser gentil, querer 

estar bem, amar, deve ser com quem quer viver sem 

destruir o ambiente natural.  

 

ARTE  
 

Registro fotográfico para expressar a tristeza pela 

morte desnecessária. 

 

 

 
 

 

Até quando a mata vai resistir? 
 

Ela resiste, mas existe o problema da pressão sobre a 

mesma o tempo todo. Pode ser urbana ou rural. Seria 

importantíssimo pensar para daqui uns 100 anos, 

preservar para tornar o microclima do entorno das 

matas propício para podermos viver com qualidade de 

vida.  

 

Pensar num prazo maior, entender que a espécie se 

perpetua, é complicado para um modelo 

individualista e de resultados de curto prazo. Como 

não é impossível, que a arte da fotografia possa 

sensibilizar os neurônios a pensar em outras 

possibilidades, deixando as queimadas serem somente 

uma lembrança do passado. 

 

 

Como ser gentil com quem depreda 

a natureza? 
 

Hoje depois de apagar o fogo no parque de nossa 

cidade fiquei pensando sobre a Educação Ambiental. 

Ela tem sido um desastre e nada segue em frente. 

Alguns dizem que não é bem assim, e muita coisa 

mudou. Um pássaro já fica ao nosso lado porque não 

tem ninguém com um estilingue caçando. Claro, faz 

sentido e eu mesmo sei o quanto isto mudou. O que 

fazer então? 

 

Uma opção é buscar maior diversidade de pessoas de 

círculos diferentes. Se a diversidade funciona e deu 

condições da natureza emergir com sua vida e 

existência, e nós fazemos parte, então aquilo que 

fazemos deve estar imbuído de um cerne da 

diversidade. Ele pode não aparecer muito. Aqui e ali 

existem as mais diversas manifestações culturais, 

grupos de pessoas com determinadas afinidades. Se 

um grupo aprecia a dança, sentem-se bem e vão 

buscar ações nesta linha. Aqui é um exemplo 

somente. O mesmo se aplica para a música, as artes 

em suas mais diversas manifestações. 

 

Toda esta cultura, no sentido amplo, aqui não 

esquecendo que a prática esportiva, meditação e 

outros se encaixam, procura uma integração do ser 

humano. Estas pessoas engajadas também 

compreenderão melhor a necessidade que temos de 

cuidar da natureza. Elas terão uma compreensão 

melhor do todo e de como estamos inseridos e 



interdependentes. A natureza sempre nos deu 

condições de existirmos e não existe nada que a possa 

substituir. 

 

Voltando, fico com a dúvida se a Educação Ambiental 

pode acontecer com quem não tem Educação, e 

anterior a ela, não tem Cultura. A confusão maior 

acontece com a Educação. A ideia geral é de que a 

escola vai fazer educação e isto não é possível se a 

criança que chega não tiver uma educação recebida 

de casa. Educação esta que sofre a influencia da 

sociedade como um todo. A escola é formadora de 

um futuro profissional e pela deficiência de quem 

chega, acaba tendo outras ações para desenvolver um 

indivíduo mais integrado socialmente. 

 

Assim, entendo que a Educação Ambiental só é 

possível com quem foi educado, fazendo com que o  

problema fique maior. Quem é educado deveria ter 

educação ambiental. Ou estamos confundindo a 

Educação Ambiental como uma formação ambiental?  

 

Por exemplo, sei que na natureza o resíduo de um 

processo é nutriente de outro e assim 

sucessivamente. Isto viria perfeitamente a partir da 

educação. No entanto, quando começamos a produzir 

lixo perdemos a noção anterior, e a educação não foi 

suficiente.  

 

Ou ainda, poderia ser uma pressão maior. A 

sociedade deixou de se relacionar com o natural e 

entendeu que deveria crescer indefinidamente, 

multiplicar-se e dominar a natureza. Claro que 

precisamos estar vivos e todos os dias é preciso 

encontrar meios para sobreviver. No entanto, somos 

os mais desequilibrados quando olhamos o todo da 

espécie. Pressionamos por demais a ponto de criar 

uma situação de risco para nossa própria existência. E 

aí? 

 

É preciso ser gentil com quem quer cuidar da 

natureza porque somente ela garante nossa 

existência. Procurar pessoas que entendem a 

necessidade de equilíbrio, de existir dentro das 

possibilidades e oportunidades e fazer todo o possível 

para frear todo o restante. Isto gerará desconforto. 

Quem disse que a evolução não acontece por um 

desconforto. Por perceber que mais do mesmo não 

está servindo para solucionar os problemas atuais. A  

evolução muitas vezes só aconteceu através de 

poucas pessoas enquanto as outras desapareceram. 

Pense nisso. 

 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
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Algumas vezes tudo pode parecer inútil e sem 

sentido, ou então procuramos atingir um objetivo e 

pelo meio do caminho nada dá certo. Parar seria 

muito fácil e por isso mesmo vale a pena, saber da 

dificuldade já é um passo para que o caminho se 

mostre. Assim, tentar de novo, e de novo, e de novo 

é o que vale nos dias atuais. Por isso apoiamos as “10 

medidas contra a corrupção”. 

 

 

ARTE  
Uma das definições do Dicionário Houaiss para “Arte” 

é “o uso dessa habilidade nos diversos campos do 

pensamento e do conhecimento humano” citando 

como exemplo a “arte do pensamento”. Pode-se 

dizer que toda expressão do pensamento é arte? Arte 

que nos tira da ignorância e que o trânsito nas suas 

mais diversas expressões nos torna mais diversos, 

menos ignorantes e com mais chances de evoluir, 

viver melhor. 

Palíndromo 
 

Daqui para lá 

Ou de lá para cá 

Tanto faz 

O caminho é o mesmo 

 

Do nascimento para a morte 

Ou da morte para o nascimento 

Tanto faz 

A vida é a mesma 

 

Da esquerda para a direita 

Ou da direita para a esquerda 

Tanto faz 

Dá no mesmo passar pelo centro 

 

O amor que sinto por você 

Ou o amor que você sente por mim 

Tanto faz 

Um dia iremos nos encontrar 

                                                              CL-2016 

EU NÃO FAÇO NADA. 
 

Na semana, conversando sobre um problema de 

desmatamento que acabou com uma sanga todos 

concordaram com o estrago que isto causa. Tudo 

porque estamos com problema de estiagem, falta de 

chuvas, que afetam toda a produção de alimentos. 

Torna-se desnecessário dizer que todos nós 

dependemos da água e que precisamos aprender a 

conviver com sua escassez. Mas, porque isto 

acontece? 

 

Lembro-me de um problema de abastecimento de 

água quando residia em Petrópolis. O resumo era o 

seguinte: uma comunidade era abastecida pela água 

captada nos mananciais localizados nas partes mais 

altas. A água vinha das montanhas e a mata 

preservada garantia o abastecimento. Um movimento 

social queria mais moradias para as pessoas sem 

condições de tê-las e por decisões daqui e dali para 

atender a demanda propôs a construção das moradias 

justamente no local dos mananciais que abastecia a 

população de toda uma região. Protestos, reuniões, 

passeatas, movimentos contrários garantiram a 

manutenção daquilo que sempre foi um local 

preservado. Anos mais tarde foi criada a Reserva do 

Alcobaça. 

 

Um episódio à época foi um contraste entre os dois 

movimentos. O movimento pela construção de casas 

populares criticava o movimento pela preservação 

dizendo que as pessoas tinham deixado de gostar das 

pessoas, não dando atenção a quem necessitava. Uma 

ignorância tamanha, visto que a luta pela preservação 

era justamente para garantir a água das pessoas que 

dependiam dela. Desta época veio um pensamento 

que ainda guardo e muitas vezes preciso usar.  

 

Quando alguém reclama desta forma, usando o 

argumento social antes do ambiental, pergunto se 

algum dia, quem hoje está precisando, foi consultar 

todas as outras pessoas para saber se elas dariam 

conta da demanda que ela estava gerando pelo 

aumento da prole. Porque tanto naquela época como 

hoje a maioria das pessoas não se responsabiliza 

pelos seus atos, isto inclui pensar responsavelmente 

sobre a família e sua prole. 

 

Neste ínterim o Grupo de Estudos Complexus de São 

Paulo postou esta semana uma frase da Melanie Klein, 

“Quem come do fruto do conhecimento é sempre 



expulso de algum paraíso”.  Claro que ninguém dos 

que hoje necessitam pensa que precisa consultar 

alguém e o argumento da ignorância vem disfarçado 

nas mais diversas respostas. Estas vão desde 

argumentações divinas, acaso e tudo o mais. 

Mantendo um paraíso onde é só reclamar para ser 

atendido. Contudo, existe a utilidade das pessoas 

pobres para o sistema. Os repasses para os municípios 

são feitos de acordo com o número de habitantes e 

não pela melhoria da qualidade de vida de toda sua 

população. Logo, investir na pobreza e necessidade 

de muitos é lucrativo e um paraíso. 

 

Voltando para o nosso problema inicial, a conversa 

sobre a derrubada de matas seguiu mostrando áreas 

que foram simplesmente devastadas sem 

necessidade. A crítica sempre parte com relação ao 

que está ao nosso lado e em determinado momento o 

questionamento também se torna pessoal. Quanto 

que posso estar fazendo ou não algo para melhorar a 

qualidade de vida? Eu considero que não faço nada 

nos dias de hoje. A gota das minhas ações que cai em 

direção ao solo não chega lá. Evapora antes com o 

calor escaldante. É uma constante inquietação. 

 

Cláudio Loes 
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Podemos dizer que entre 0 e 1 existem infinitas 

possibilidades que precisamos aprender o quanto 

antes. Continuamos fazendo uso da razão sabendo 

que as possibilidades e a diversidade é que importam 

mais. A escolha de hoje pode não ser a melhor para o 

dia de amanhã e compreender isto não diminui 

ninguém. Pelo contrário, dá uma chance maior de 

continuar vivendo.  

 

ARTE  
 

Nossa primavera tem dias de inverno, outros de 

verão. As flores sempre lindas. 

 

 

 
 

DESCASO AMBIENTAL. 
 

Aproveitando o tempo chuvoso para releituras e 

assistir alguns filmes de ficção percebi que estamos 

totalmente desconectados da nossa fonte de vida. Os 

relatórios globais e alguns programas de governo 

municipal de nossa recente eleição não levam em 

consideração a natureza e a necessidade urgente que 

temos de preservar o que ainda resta e restaurar tudo 

o que for possível. Os filmes de ficção seguem na 

linha de que precisamos voltar no tempo para mudar 

o passado ou então sair em busca de novos planetas 

porque o nosso estourou sua capacidade de suporte a 

vida. E? 

 

Outro dia um comentário no meio de uma conversa 

apontava para a questão de que seria melhor não 

saber de tudo isto. Nós temos muitas informações, 

hoje uma criança tem mais informação do que tinha o 

imperador romano. Informação não falta. E mesmo as 

pesquisas que fazemos na internet têm algoritmos 

que podem nos levar para direções sem valor. Mas, a 

premência é tanta que nem estes conseguem 

esconder os problemas ambientais. Estudos e 

relatórios não faltam e se agora sair na rua não 

conseguiria andar mais de uma quadra sem encontrar 

lixo jogado no chão.  

 

O sujeito da modernidade conquistou a autonomia 

inaugurada por Descartes a partir do princípio de 

recusar o que não pudesse passar pelo exame da 

razão. Cada um tem sua escolha, tirar a prova. Nós, 

sujeitos emancipados, passamos a olhar para 

qualquer objeto como separado de nós. Esta 

conquista acompanha todos nós nos dias de hoje. No 

sentido de estar submetido ao outro, uma lei sagrada 

e transcendente, um ordenamento revelado, seja na 

forma da tradição ou da religião para a época foi um 

salto que devemos agradecer a cada dia.  

 

Por outro lado, este outro que não é mais revelador 

passou a ser aplicado a todos e tudo. E assim, a 

sociedade e a economia são totalmente 

desconectadas da natureza. Tem programa de 

governo municipal que tem uma única linha 

relacionada a questão ambiental. O mesmo acontece 

como com as mudanças climáticas. Estudos, avisos e 

ninguém preocupado ou no mínimo aceitando para 

estar preparado. Porque gastar se não sabemos se vai 

acontecer? 

 



Agora que estamos com o problema real do clima 

batendo na porta com quedas de produção, a 

economia globalizada passando por crises que afetam 

todo o sistema e ainda encontram-se relatórios sem a 

menor preocupação. Esta separação do sujeito e do 

objeto que vivemos está enraizada em nossas vidas 

diárias. Quem aceita conselho de alguém que não é 

do seu meio? Das pequenas associações até as grandes 

organizações tratamos tudo como no máximo um nós 

disfarçado por um ego coletivo, eu contra os outros. 

Somos cartesianos em tudo, quando deveríamos 

perceber que a natureza e toda a vida são muito mais 

complexas. 

 

É preciso ir além para no mínimo diminuir o descaso 

ambiental. Ir além do cuidado com não usar sacolas 

plásticas e pensar o conjunto das embalagens que 

continuam disfarçando para enganar, passando a 

perna e mantendo tudo como sempre foi. Se não 

diversificarmos nossas possibilidades além do isto ou 

aquilo, a favor ou contra, nossas chances de uma vida 

melhor ficarão cada vez menores. Se cuidarmos 

muitos ainda poderão perecer porque existe um 

limite e sempre terão os que poderão ir buscar outros 

planetas. Mas, a grande maioria terá que viver dentro 

da possibilidade e oportunidade que nos foi oferecida 

e continua sendo oferecida gratuitamente pela 

natureza. Continuar com o descaso ambiental é 

colocar em rota de extinção nossa própria espécie.  

 

Cláudio Loes 
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Evoluir é preciso e isto implica buscar a excelência 

em tudo o que pensamos e fazemos. A natureza em 

sua constante busca pela excelência conseguiu 

evoluir e temos a vida com toda sua diversidade como 

a conhecemos. Se hoje temos condições de alimentar 

a todos, bem estar, devemos tomar cuidados para não 

deixar que elas nos tornem impotentes e sem a 

possibilidade de adaptação constante. A natureza vai 

diversificando para continuar e se não fizermos o 

mesmo estamos fadados a não mais existir. Seria 

pena que aqueles que podem nos suceder por erro 

nosso não possam vislumbrar o quanto evoluímos 

assim como nós hoje. 

 

ARTE  
 

Aquilo que é diferente pode ser unido formando um 

conjunto sem a perda da singularidade de cada 

elemento.  

 

 

 
Arte de Estela Loes 

 

 

A BUSCA DA EXCELÊNCIA. 
 

Um diálogo produtivo é aquele que questiona, instiga 

e faz pensar. Todo o resto é mero gastar o tempo de 

vida de modo mecanicista, faz-se sem saber por que, 

ou então não se faz nada esperando tudo acontecer 

porque sempre foi assim. O momento presente 

questiona enquanto se prepara para o que poderá 

acontecer dependendo dos diversos cenários 

possíveis. O que buscamos afinal? 

 

Nossa busca pela sobrevivência é a base. Desde que 

nascemos nossa vida que é muito curta exige um 

esforço constante. Quando éramos caçadores e 

coletores tínhamos que correr todos os dias em busca 

do alimento e fugir dos predadores. Depois 

descobrimos que era possível plantar e retonar depois 

de um tempo ao local para colher. Inventamos 

ferramentas, mecanizamos tudo o que é possível. 

Produzimos em série uma quantidade enorme de 

coisas e chegamos até aqui. 

 

Quando a produção de alimento excedeu a 

necessidade para a sobrevivência as possibilidades em 

outras direções foram aumentando. Quem não 

precisava ir produzir alimentos poderia se dedicar a 

outras atividades. Exércitos para proteger o 

território. A cultura, as artes, a produção do 

pensamento. Tudo porque se tinha mais do que 

precisava para estar vivo. Mas, mesmo assim quem 

não produzia sua comida precisava estar atento se 

aquilo que fazia tinha valor para todos os outros. 

 

Toda a discussão poderia ser aprofundada e buscar 

estudos neste sentido seria interessante para 

compreender melhor como nós fomos passando de um 

estágio para o outro. E assim temos hoje uma 

sociedade que continua buscando seu bem estar e 

tudo o que a mantém precisa estar em constante 

mudança. Aqui entra a proposta sobre a busca da 

excelência. 

 

Se de  um lado nossa produção de alimentos e 

proteção das intempéries supre a todos com sobras 

fantásticas, de outro lado temos muitos passando 

necessidades, mas percebam que estão vivos. Então 

existe o mínimo do mínimo que garante a 

sobrevivência. Seria esta garantia uma estratégia 

daqueles que não produzem alimento ou seria uma 

dependência que se instalou e interessa para ambos 

os lados? 



 

De um lado quem não produz diretamente sua 

subsistência precisa ter o controle de quem produz. 

Podemos perceber isto muito bem quando pessoas de 

outros países vêm “comprar” terras produtivas no 

Brasil e em outros países. Isto também aconteceu no 

passado quando europeus foram procurar outras 

terras para explorar ou mesmo fugir para começar 

vida nova. 

 

De outro ainda, todos aqueles que não produzem e 

não detém o controle da produção são “agraciados” 

com as benesses sem precisar fazer nem uma coisa 

nem outra. Estes que chamo de “agraciados” estão 

cristalizados em sua condição e isto até por gerações 

em alguns lugares. Aqui volto num ponto que a muito 

toco a mesma nota na mesma tecla, a pobreza dá 

lucro e isto não permite evoluirmos. 

Hoje comparando com o passado se percebe que 

aumentamos a quantidade de indivíduos da espécie e 

evoluímos menos apesar de todos os nossos avanços 

tecnológicos. A filosofia, a cultura, as artes, a 

música, a dança, e tudo que não as coisas e a 

tecnologia evoluem menos e quando muito ficam 

restritas em círculos muito pequenos. Buscamos uma 

excelência competitiva nas coisas e esquecemos todo 

o restante. 

 

Infelizmente, dizer que precisamos justamente do 

contrário para continuar existindo enquanto espécie 

humana não será manchete nos jornais. Importa para 

a grande maioria saber o que se pode ter ou não. A 

letargia dos “agraciados” continuará assim por muito 

e muito tempo porque mudar e ir buscar seu alimento 

exige esforço, buscar excelência na sua capacidade 

própria de manutenção da existência.  

 

Um palpite sem base nenhuma, uma ideia de como 

agir. Seria interessante criar movimento para os 

“agraciados” se envolverem com filosofia, cultura, 

arte, etc? Isto diminuiria a pressão sobre ter coisas o 

que urge neste momento com os problemas 

ambientais. Mas, será que os que detêm o controle 

aceitariam disputar neste campo? Porque eles 

também estão cristalizados em seu modelo assim 

como todos os outros. É preciso buscar a excelência 

de não aumentar o ter coisas. 

 

Cláudio Loes 
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Precisamos com urgência parar de buscar culpados e 

arrumar desculpas para continuar não fazendo nada 

com relação a nossa própria sobrevivência. Mesmo 

que não se tenha interesse nenhum pelo futuro, que 

possa ser ao menos encarado como um desafio e 

desafio só os melhores vencem. 

  

ARTE  
 

A transformação, os ciclos da natureza. Uma 

circularidade constante entre opostos que se 

complementam. Hoje se alimenta, amanhã será 

alimento.  

 

 

 
 

VISÃO DE CONJUNTO. 
 

Vou evitar repetir argumentos porque com o tempo 

eles se tornam cansativos e fazem desistir muitas 

intenções que vão além do existir individual numa 

existência sem sentido nenhum. No conjunto da nossa 

espécie e mais ainda de toda a terra tudo passa a ter 

outro valor. Esta compreensão não é fácil de ser 

atingida e podem passar muitos anos até que surtam 

o efeito desejado. É sempre mais fácil voltar ao 

estágio anterior. Afinal de contas lá não era tão ruim 

assim. 

 

Algo que fica a cada dia mais claro é que o nosso 

modelo social está simplesmente falido. A luta pelo 

poder é a parte pior porque leva a uma imposição 

generalizada, imperialista, de que sempre foi assim e 

assim continuará sendo. Existem disfarces baratos, 

desde nacionalismos que impõe seu modo de minorias 

contra todo o conjunto da espécie humana até os 

alardes de necessidade de proteger com armas uma 

nação contra a outra. 

 

Um exemplo bem notável neste sentido são as 

migrações e as guerras. Ninguém questiona a grande 

sacanagem que existe na guerra, favorecimento de 

uma indústria de destruição desnecessária. 

Normalmente as guerras acontecem em regiões 

pobres que tem seus territórios sobre imensos 

tesouros. Vide os países produtores de petróleo e as 

minas de diamantes na África. 

 

É com o se por algum tempo se dessem condições 

para a existência visto que alimento não falta e só 

existe uma má distribuição. Então, a população é 

alimentada com o necessário e para ter mais ela vai 

se reproduzir. Muitos se tornam insustentáveis e a 

grande massa de manobra está pronta. O campo fértil 

para uma guerra, a propagação de doenças ou mesmo 

alguma tragédia natural. 

 

Na atualidade não interessa muito saber quem foi o 

culpado por isto ou aquilo. O que importa é recuperar 

o quanto antes a visão de conjunto, de saber qual o 

nosso lugar dentro do grande conjunto da natureza. 

Se quisermos continuar como sempre sem nenhuma 

atenção para estabilizar e encontrar nossa existência 

possível será o fim. Bem, este é um argumento que 

por si só será entendido somente por quem vai além 

de seu umbigo. Fico curioso para saber. E você o que 

pensa? 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 
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Para muitos, tempos difíceis continuam difíceis pela 

inércia e acomodação. Os tempos mudam e somente 

aqueles que se adaptam sobrevivem, melhoram os 

conhecimentos de toda a espécie e dão chance para a 

continuidade da vida dos humanos. Aprender com o 

passado é importante, porque alguma arte, técnica 

ou outro poderiam estar muito avançados, tendo sido 

suplantados por falta de inteligência, modelo mental. 

Ainda podemos valorizar e aprender, tudo é pelo bem 

do conjunto, do todo. 

  

ARTE  
 

Existe uma definição para arte, “habilidade ou 

disposição dirigida para a execução de uma finalidade 

prática ou teórica, realizada de forma consciente, 

controlada e racional” que podemos nem lembrar 

muito. No entanto, quando encontramos algum 

vestígio de sociedades passadas, ela sempre se 

mostra atual. O que resta de um “muro indígena” é 

um exemplo. A arte de escavar a terra para se 

proteger das intempéries hoje está escondida pelas 

árvores. 

 

 
 

 

EM TEMPOS DE DESCRENÇA. 

 
A vida tem seus ciclos de altos e baixos, crescimento, 

desenvolvimento e morte. Isto mesmo, par existir a 

vida precisa da morte. Para nós é difícil estar em 

momentos não tão bons porque a acomodação é um 

canto da sereia que nos atrai. E justamente esta 

acomodação provoca uma perda que acaba 

provocando o que não queremos. Evolução pela 

inércia pode parecer estranha, mas acontece. E a 

descrença? 

 

Na atualidade tudo está estagnado, indefinido. A 

destruição da natureza, os conflitos sociais e os 

problemas econômicos são notícia. Não sabemos o 

que teremos pela frente e sabemos que a situação de 

bonança está deixando de existir. Os ganhos fáceis, 

ou até mesmo o pensar, fica difícil. Tudo se reveste 

de tragédia, um peso, um fardo, a ser carregado todo 

dia até o alto do morro, para no dia seguinte ser 

encontrado lá embaixo, fazendo repetir tudo 

novamente, como na mitologia grega. 

 

Esta situação limite do ser humano como já apontava 

Carl Jasper é justamente o que precisamos para 

viver. Quando tudo parece terminar, uma derrota 

eminente, ou mesmo a morte, aí surge o novo. Pode-

se até dizer que uma nova visão, ou maneira de tratar 

a realidade para poder encontrar nova adaptação 

dentro de possibilidades e oportunidades do 

momento. Surgem as ideias, as iniciativas, que podem 

ser a visão de uma única pessoa, com seus próprios 

recursos, lembrando Ayn Rand.  

 

Estar no limite e ter uma nova visão em tempos de 

descrença quando todos parecem não ver mais nada 

além da sobrevivência do dia a dia também poderá 

estar fadada a terminar. Aqui entra o acreditar. Ou 

como bem colocado na campanha da Ádamo Agência 

de Comunicação quando de seu apoio ao projeto Aqui 

Livros, “Nós acreditamos nesta causa”. O que é 

acreditar? 

 

Estar convencido, confiar, aceitar, intuir boas 

finalidades, pensar na possível realização, dar 

autoridade, são definições para acreditar encontradas 

no Houaiss. Em todas elas existe uma dinâmica que 

exige uma participação. Acreditar sem uma ação 

correspondente torna-se vazio e leva a descrença. 

Esta é a condição mais difícil de nossos dias. 

Queremos acreditar e compreendemos muito pouco 

que existe um confiar, que exige fiarmos, tecermos, 

uma nova condição de existir. 

 

Acreditar numa salvação externa, individual, sobre a 

qual não temos participação ativa está num estágio 

anterior ao que é necessário hoje. Já sabemos que é 

preciso participar e se mexer. O movimento cria 

condições para provocar as pessoas, revolver o fundo 

do lago de nossa existência muitas vezes estagnada 



esperando seu fim eminente. Pode parecer algo 

utópico e teria que ser grandioso. Isto é, podemos 

estar justificando novamente o não fazer. 

 

Bem, se servir de exemplo, um armário descartado e 

alguns livros foram um pequeno começo do Aqui 

Livros, um projeto para incentivar a leitura pela 

socialização e circulação dos livros, que hoje vai 

contando com mais apoios e colaboradores pelo 

simples fato de que todos estamos numa busca 

constante e independendo de como surge isto ou 

aquilo o importante é acreditar, participar 

ativamente e seguir como um todo. A vida é acreditar 

que é possível ser melhor.  

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

 

 

NOTÍCIA 
 

 
Com apoio da Ádamo Agência de Publicidade diversos 

materiais estão sendo desenvolvidos diversos 

materiais, entre eles o logo do projeto. Trabalho 

ótimo, com muita criatividade e leveza que com 

certeza servirá de inspiração para muitos outros 

participarem deste e de outros projetos que tornem 

nossa vida melhor.
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Existe uma comparação que ultimamente percorre 

momentos os mais diversos. Qual o valor de uma 

cultura de milhares de anos suplantada por outra dita 

evoluída. Um argumento é que aumentamos a 

expectativa de vida, de quem pode é claro. Mas, na 

rapidez do existir do passado a riqueza evolutiva é 

apreciada ainda hoje. Porque o questionamento 

desaparece e isto é considerado normal? 

 

  

ARTE  
 

A calçada e uma árvore resistindo para receber a 

visita de uma borboleta. 

  

 
 

 

 

 

QUEREMOS CONTINUAR VIVENDO EM 

NOSSA LIXEIRA? 

 

Quando observo locais ocupados por indígenas no 

passado e ainda preservados, ou melhor, não 

destruídos por completo pelo homem moderno, é 

interessante observar que a natureza está lá e se não 

fossem alguns poucos sinais dificilmente daria para 

dizer que alguém esteve ali. Isto é, nossos ancestrais 

viviam sem produzir algo que a natureza não pudesse 

incorporar novamente em seus ciclos. A presença 

indígena em nossa região, Sudoeste do Paraná é de 

aproximadamente 10.000 anos. Alguma constatação? 

 

Uma cultura com esta longevidade é a prova de que 

precisamos repensar nosso modelo de crescimento a 

todo e qualquer custo, incluindo dizimar culturas 

antigas. Precisamos de ações que imitem a natureza, 

para evitar morrermos sufocados pelo nosso próprio 

lixo. 

 

A questão dos lixões e das nomenclaturas para fazer 

de conta que está tudo bem vai existir por um bom 

tempo. O material do curso do Ministério do Meio 

Ambiente para elaboração de PSGIRS – Plano 

Municipal Simplificado de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. O conteúdo do curso na introdução 

aponta que existe uma exigência da sociedade quanto 

a questão do lixo. Será? Porque logo em seguida o 

texto aponta que o poder público é obrigado a 

assumir uma nova consciência. E então? Penso que 

existem considerações de ordem bem prática a serem 

feitas. 

 

Do total do lixo domiciliar produzido, mais ou menos 

50% são resíduos orgânicos. Isto é, fazendo 

compostagem resolve-se metade do problema 

domiciliar. Existem práticas já acontecendo e eu 

mesmo desenvolvo um serviço de Educação Ambiental 

tendo como prática a compostagem - 

www.ecophysis.com.br 

 

Certa vez numa reunião da Bovespa foi colocado o 

seguinte ponto sobre sustentabilidade por um grande 

banqueiro. Dizia mais ou menos assim: todo este 

problema do lixo só vai mudar quando nós decidirmos 

que vai, isto porque hoje nós vendemos qualquer 

coisa, mesmo que não preste, é uma questão de 

decisão. Então, enquanto não tiver campanha para 

diminuir o consumo, pessoalmente, não acredito que 

vamos ter alguma mudança. 



A reciclagem, com a melhor das boas vontades não 

vai impedir o aumento da geração de lixo. Podemos 

estar reutilizando tudo e isto tem um custo 

energético que pode até economicamente ser viável, 

mas irá gerar uma pressão ambiental também. Basta 

ver como esta conta está sendo transferida para as 

pessoas com a microgeração de energia. Quanto lixo 

é produzido para produzir painéis solares. 

 

De tudo isto penso que precisamos de alguma 

maneira conseguir diminuir nossa pressão sobre a 

natureza e descobrir quantos podemos ser de acordo 

com as possibilidades e oportunidades. Mas, antes 

disto ainda vamos crescer desordenadamente, 

disputando territórios, mesmo devastados, porque 

ainda não temos um sentimento de espécie, de um 

todo humano sobre a terra. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

 

NOTÍCIA 

Manual Internacional da Fertilidade do Solo 

 

Acesse: 

http://www.pecuariainteligente.com.br/baixe-

manual 
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Alguns ainda teimam em consumir além da 

possibilidade que todos nós temos neste planeta 

finito. O problema seria facilmente resolvido com 

uma mudança de modelo. No entanto, como gostamos 

do que conhecemos só mudaremos com alguma 

desgraça maior. Algumas mostras já tiveram impacto 

significativo, quantas mais serão necessárias?  

  

ARTE  
 

Uma cena triste registrada para provocar pensar 

sobre nossos hábitos de consumo. 

 

 

 
 

Tecnologia 

 

Já não somos mais coletores 

Depredamos com mais garra 

A natureza e seus sabores 

Porque amanhã já não estamos 

 

Elogiamos a eficiência 

A rapidez de algumas técnicas 

Enquanto esquecemos 

O sorriso triste de quem sofre 

 

Um terremoto que afunda 

A usina nuclear enferrujada 

Soltando no mar todo veneno 

Radioatividade de graça para todos 

 

O rastro é o defeito escondido 

Como a barragem de Mariana 

Guardou para um dia soltar tudo 

Tragédia com mortes e ninguém culpado 

 

O problema da tecnologia 

Ela mesma não tem culpa 

Nem desculpa nos desastres naturais 

Terremoto, furacão, fortes chuvas. 

 

O problema da tecnologia 

É o nosso pensar imediato 

Como o coletor que segue 

Acreditando sempre ter algo lá na frente 

 

Tudo é feito na visão estreita 

Acalentando a morte astuta 

Um novo invento pode ser o que falta 

Para garantir a vida mata mais um pouco 

 

CL- 2016 

 

 

ALÉM DAS MIGALHAS DE PÃO.  

 

Lembro que na infância minha mãe sempre ensinava 

que não devíamos perder as migalhas de pão. No 

final, as migalhas eram comidas também, nada de 

jogar fora. De tempos em tempos a cena a mesa 

passa como um filme antigo que está lá na prateleira 

da memória, um sucesso de bilheteria. Por quê? 

 

Podemos dizer que em nossos dias a produção de 

alimentos supera a necessidade e o que temos é uma 

grande perda e má distribuição. Andar pelas rodovias 

em período de colheita é revelador pela quantidade 

de pássaros que estão nos locais com maior incidência 

de defeitos na pista. No balanço da carga, parte cai. 

Alguns dizem que é pouco por viagem e pode ser 

mesmo. O problema é que são milhares de viagens e a 

perda somada é muito grande. 

 

Faltou lembrar também as perdas na própria colheita 

que parecem pequenas por produtor. São realizados 

concursos com prêmios significativos para quem for 

melhor, justamente porque as perdas no conjunto 

fazem uma grande diferença. Assim, aquela migalha 

parece pequena, mas não é. A questão está no 

modelo mental como sempre friso.  

 

Inicialmente nós perdemos a noção do todo. Fazemos 

tudo por partes e na parte acreditamos e vivemos 

como sendo o todo. Se tiver boa remuneração e 

colocar comida a mais no prato não tem problema. O 

dinheiro que perdi é pouco. Não fará diferença. No 

entanto, se somarmos as perdas, teremos uma 



população que esbanja grandes quantidades de 

alimentos.  

 

Basta ver a situação dos resíduos sólidos urbanos. Em 

torno de 50% são resíduos orgânicos. O sínico dirá que 

aí temos uma oportunidade econômica, pode ser feita 

compostagem e retorna como adubo e sua venda é 

dinheiro no bolso. Esquece ele que foram gastos 

recursos para produzir o alimento que se perderam. 

 

Seguindo com o problema do modelo mental, temos 

uma falta de visão como espécie. Nós competimos 

entre nós mesmos explorando o semelhante. A 

espécie tem seguido em frente a duras penas, e os 

alimentos são um exercício de poder. Dizer que isto 

acontece com todas as espécies faz sentido até certo 

ponto. O líder de um bando cuida do bando. Entre nós 

o chefe primeiramente quer conseguir tudo o que 

pode para si, deixando para os outros as sobras que 

mantenham todos vivos e servindo para aumentar seu 

ganho. Uma competição é necessária. A competição 

predatória é que vai destruindo tudo. Lembremo-nos 

das civilizações que já não existem mais. 

 

Aqui fico pensando naquelas migalhas de pão no prato 

e em todos os problemas ambientais que temos. A 

pressão por mais alimentos com a população 

crescendo não acende nenhuma luz sinalizadora que 

de fato aponte o problema. Nosso ministro da 

agricultura diz que podemos crescer sem impactar 

ainda mais o meio ambiente porque temos tecnologia 

suficiente. Uma cegueira sem tamanho. Porque não 

pensamos em equilibrar nossa população com os 

recursos que temos? Estaria faltando em nossos dias 

aquela prática com relação as migalhas de pão? 

Pergunto por que tenho visto somente o contrário. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

 

NOTÍCIA 

 

Escolas Conectadas. 

 

Acesse: 

http://www.escolasconectadas.org.br/web/guest/ho

me 
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Estamos tão acostumados a rotina que tudo o que sai 

fora dela é difícil, enfadonho e causa desânimo. 

Gostamos de estar acomodados assistindo ao invés de 

interagir. Pensar é uma dificuldade. Vamos querer 

continuar assim?  

  

ARTE  
 

Uma provocação para sair da comodidade e da 

mesmice. É angustiante no início, e o primeiro 

pensamento é reclamar do erro da diagramação. 

 

 
Praia do Laranjal – Pelotas/RS 

Fotografia: Francisco Loes. 

 

 

COMIDA AO INVÉS DE LIVROS.  

 

Um comentário com alguns alunos perto de uma 

geladeira do projeto Aqui Livros provocou esta 

reflexão, unindo com outras que se sucederam e 

quem sabe possa até virem sendo construídas há 

muito mais tempo. Um menino comentou: o que eu 

vou fazer com este livro, não dá para comer, deveria 

ter comida para a gente. Uma menina ao lado 

retrucou: o livro é alimento para a cabeça. Outro 

entrou e disse: se você alimentasse a cabeça com o 

livro teria muito mais alimento para o corpo. O do 

primeiro comentário virou e deu o livro para ele e 

disse: faça bom proveito, eu prefiro comida. 

 

Sabendo da situação social dos envolvidos, sem 

nenhuma necessidade a mais, levam uma vida dentro 

da normalidade e conhecendo a vida estudantil dos 

mesmos fico pensando que existe muito por ser feito. 

O menino do primeiro comentário vai sempre mal, 

tem problemas para estar na sala de aula e assim por 

diante. Os outros dois ao contrário tem melhor 

rendimento e participam de outras atividades. 

 

Enfim, a ideia de circular os livros sem que exista o 

costume da leitura precisa ser reformulada. Se a 

geladeira fosse um ponto de venda de guloseimas, 

como vão comprar no boteco do lado de fora da 

escola, com certeza sempre teria freguesia garantida. 

Não exige nenhum esforço do intelecto e tenho que 

reconhecer que em pouco tempo poderemos nos 

tornar uma espécie de ruminantes virtuais. O tempo 

todo, muitas pessoas precisam ter uma goma de 

mascar na boca. 

 

O hábito da leitura precisa começar quando na tenra 

idade. Sabe aquela idade de contar estórias. Ler 

estórias as mais diversas, empolgando com a leitura, 

fazendo teatro, caras e caretas. Pois bem, tudo isto 

pode parecer nada, no entanto é um grande 

incentivo. Uma maneira de ir contra a preguiça 

mental, sabendo cultivar o imaginário, tempo de estar 

nas nuvens com todos os personagens. E neste 

período da vida quantas vezes a mesma estória é 



repetida. É aí que se pega o gosto. Será que o garoto 

do primeiro comentário teve esta fase?  

 

Já ouviu “quem fala bem pensa bem”, e acrescentaria 

que fala bem que lê e lê muito. Uma prática da leitura 

é muito fácil para ser perdida. Lembro que existiam 

grupos de leitura, onde para incentivar todos liam o 

mesmo livro para depois fazer uma reflexão conjunta, 

ou ter uma apresentação da obra para todos por 

parte de alguém que estivesse disposto. Enfim, várias 

estratégias com este objetivo de ter mais leitores. 

 

Participei um tempo de um grupo destes, e era muito 

divertido perceber como as pessoas queriam levar 

vantagem sem ter lido toda a obra. Vinham 

parecendo orador de garage, com algumas páginas 

marcadas e discursavam sobre elas. O discurso nada 

tinha a ver com a obra, afinal eles tinham somente um 

recorte. Quando o número de pessoas nestas 

condições começou a ficar muito alto, os que liam de 

fato e gostavam de trocar algumas impressões foram 

embora. Afinal, para ser leitor é preciso ler livros e 

ponto. 

 

Esta questão da comida remete a outra situação, 

lembrando agora. A comida ficou muito barata, é só 

ver quanto se joga fora. Os livros ao contrário são 

muito caros. Para quem quer estar lendo livros recém-

lançados é preciso ter caixa e muitas cidades por aí 

afora penso que as bibliotecas não são atualizadas tão 

rapidamente. Então temos uma bola de neve que rola 

por cima do estomago. Importa o consumo sempre 

mais de alimentos, os canais de televisão estão 

abarrotados de programas de culinária, mesmo que a 

população se torne obesa. Por quê? 

 

O pensamento não é meu, mas existe toda uma 

questão de perigo para quem detém o poder quando 

a maioria da população lê livros. Não valem os 

santinhos digitais da internet, as informações curtas 

que passamos sobre algo, ou até alguns textos mais 

elaborados como este aqui. Preste atenção, as 

religiões e seitas exploram este veículo, o livro, com 

conteúdo próprio em seu favor. Porque quando você 

está lendo você interage com as ideias do livro.  

 

Além de mais livros a disposição é preciso diversificar, 

a diversidade é o que importa. Lembro-me de um 

professor que sempre dizia ter medo do homem que 

em toda sua vida tivesse lido somente e repetidas 

vezes um único livro, porque com certeza seria 

impossível dialogar com ele.  

 

Assim, com pensamento crítico, o projeto Aqui Livros 

precisa agregar estratégias diversificadas para de fato 

criar o hábito da leitura e que as pessoas saibam que 

além de comida para o corpo uma geladeira pode ter 

alimento para a cabeça, para o cérebro, para o falar, 

para pensar. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

 

 

REFLEXÃO. 

 

Contra ou a favor do reuso de água ser 

obrigatório em obras custeadas com 

recursos federais? 

 

Minha reflexão sobre notícia do Projeto de Lei do 

Senado de nº 753 de 2015. 

 

Em Francisco Beltrão temos uma Lei 3185/2005 que 

obriga a captação e uso de água pluvial das novas 

edificações ou construções com área igual ou superior 

a 135 m2 (metros quadrados). Ótimo, uma referência 

lá fora quando estava analisando o município antes de 

mudarmos. Mas, o que aconteceu depois?  

 

Quanto à questão do saneamento fico intrigado. 

Porque os tratamentos sanitários têm que ser feitos 

através de grandes obras se temos soluções 

ecológicas e economicamente viáveis (tratamento por 

zona de raízes, para citar uma delas)? Seria porque 

elas não geram ganhos garantidos todos os anos visto 

que são sistemas de fácil manutenção? 

 

Enfim, o receio é de ser somente mais uma lei, muito 

embora não deixe de ser válida por isto. Tudo o que 

puder ser feito para melhorar as condições 

ambientais e diminuir nosso impacto sobre a natureza 

é válido. Como já faço algo nesta linha em casa, sou 

a favor e espero que daqui a pouco venha a ser 

obrigatório para todos. 

 

Para acessar o PL 753 e votar acesse: 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizaca

omateria?id=124175 

 

 

Cláudio Loes 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=124175
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=124175


 

NOTÍCIAS 
 

Precisamos aumentar o apoio ao combate à 

corrupção. 

 

Procuradores da República, jornalistas e formadores 

de opinião alertaram os internautas para a votação 

das #10Medidas, que deve ocorrer nesta terça-feira, 

29. Saiba +: http://bit.ly/2fYjv92 

 

Guia de compostagem caseira. 

 

Baixe gratuitamente o guia e veja qual o melhor 

modelo de composteiro para sua casa ou apê! 

Acesse:  

http://www.compostagem.ecophysis.com.br/files/G

uia-de-Compostagem-Caseira---Raquel-Ribeiro---2-

Edicao---2013.pdf 
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Percebe-se uma perda da capacidade de sentir e 

captar o que existe e de expressá-lo. Perdemos nossa 

sensibilidade e seguimos numa rotina que sempre 

mais deixa pouco espaço para sentir. Tiramos uma 

fotografia de nossa presença numa apresentação de 

ballet e pouco sentimos a mesma. Precisamos lembrar 

que sentir, incluindo o sentir medo, faz parte de nossa 

vida e garante nossa existência. 

  

ARTE  
 

Nossa sensibilidade para apreciar a beleza de uma 

flor pode precisar de um cultivo, espera e paciência 

de 7 anos. A sorte é grande porque a beleza é 

singular e remete aos momentos de união profunda 

com nosso ser o que somos. 

 

 
 

Flores – Chicago/Illinois/USA 

Fotografia: Denise Cheung. 

 

 

ACREDITAR NA NOSSA 

SENSIBILIDADE. 

 

Atividades concretas com crianças são passíveis de 

observação e de atuação naquilo que podemos estar 

perdendo com o tempo moderno das pessoas sem 

tempo e prisioneiras de uma tela de celular. Uma 

constatação triste e ao mesmo tempo gratificante por 

estar percebendo, poderia estar passando batido e 

continuar tudo como mais do mesmo. Seguir ou 

parar? 

 

Se a situação fosse cômoda, o que é uma ilusão da 

maioria, achar que a segurança de algo é seguro, daria 

para continuar como está. Em vez de uma atividade 

que provoque seria mais fácil no caso de atividades 

com crianças realizar algum jogo ativo e pronto.  Um 

jogo futebol e uma queimada é exemplo trivial. 

Cansam depois de um tempo, alguma disputa mais 

acirrada que pode ser levada adiante e só.  

 

Os dois jogos tem seu valor, mas o problema é 

quando se fica só nisto. Repetindo como sempre, é 

preciso diversidade e dentro da temática para 

sensibilizar mais ainda. Tenho a impressão de que se 

tenta acabar com todo e qualquer medo pelo 

princípio de algo fácil, com solução tecnológica. 

Esquecemos que nós mesmos somos o que de melhor 

a natureza conseguiu e isto inclui os medos que 

convivem conosco. São os medos que nos mantém 

vivos. 

 

Para melhorar a sensibilidade humana que acredito 

estamos perdendo precisamos retomar algumas 

experiências ancestrais. Andar de olhos vendados na 

mata é um dos meus preferidos. Pode ser aplicado e 

reaplicado sem desgastar. A mudança do trajeto a ser 

percorrido torna esta atividade a candidata número 

um para recuperar nosso ser sensível. 

 

Andar de olhos vendados sabendo que não existirão 

obstáculos que possam causar dano faz com que o 

participante fique disposto para encarar o desafio. 

Nos primeiros passos e assim que sai de um caminho 



plano começam a aparecer os medos. O inesperado 

vai habitando a imaginação, o que seria desta vez? O 

caminho a ser feito nunca pode ser conhecido. Ele é a 

grande chave para provocar os sentidos, a 

sensibilidade de todo o corpo para o que está em 

volta. 

 

O caminhar de olhos vendados segue e no fim o 

primeiro da fila é levado a segurar o último, formando 

um círculo. Ambos recebem a instrução de que não 

podem fazer nenhum comentário. A finalização é 

realizada quando o grupo começa a caminhar com 

mais silêncio, normalmente no início a gritaria é 

maior. Aí começam a andar em círculo, o pior 

resultado até esta data foi de 5 voltas para alguém 

reclamar. O melhor foi próximo de uma volta 

completada. Porque a diferença? 

 

Esta atividade acontece depois de um ano de algum 

projeto que coordeno. O grupo de uma volta é 

daqueles que participam, são sensíveis e relacionados. 

Elas vão além da linearidade de abrir a porta para 

passar e fechar ao sair. São crianças que tem um 

estímulo maior que sem perderem sua individualidade 

são gregárias, gostam de atividades conjuntas. 

 

O grupo que precisou de 5 voltas foi até hoje o mais 

individualista.  A participação no projeto de duração 

anual foi tão alternada tendo mais grupos pequenos 

individualizados dentro do mesmo. Se esta semana 

eles participarem nós não iremos e vice-versa. Foi um 

grupo muito difícil. Sempre dá para evoluir e até 

melhoram porque no final todos foram juntos na 

atividade. 

 

Reconstruir a sensibilidade é algo difícil e até agora 

com a atuação em diferentes faixas etárias, penso que 

é preciso começar nas mais jovens. Porém, não é 

suficiente. É preciso ter evolução, diversificação, para 

não ser algo isolado que depois de um tempo perde 

seu efeito de longo prazo. Para efeito de comparação 

é como um treino. Precisa ser constante para surtir 

efeito e depois com o tempo passar a ser uma rotina. 

 

Ter uma rotina sadia e aberta constantemente para o 

novo é o que estamos precisando. É preciso ampliar 

mesmo com as dificuldades que são muitas. A 

preferência da grande maioria tem sido por pessoas 

que não muito agressivas, sem pensamento crítico, 

prontas para o consumo e que vão esquecendo e 

perdendo sua sensibilidade. Seria isto o melhor? 

Ainda acredito que o melhor é a nossa sensibilidade. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

REFLEXÃO. 

 

Qual sua escolha? 

 

Minha reflexão sobre a notícia “DF notifica jardineiro 

por transformar “depósito” de lixo em horta 

medicinal”. 

 

Enquanto a corrupção corre solta aos bilhões de reais 

e os locais públicos são invadidos para uso particular 

(vide os diversos casos que temos em nossa cidade), o 

DF notifica jardineiro por transformar 'depósito' de 

lixo em horta medicinal. E o uso é comunitário. Qual 

é o exemplo que deve ser seguido? Eu fico com o do 

jardineiro. 

 

Acesse a notícia: 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/df-

notifica-jardineiro-por-transformar-deposito-de-lixo-

em-horta-medicinal.ghtml 

Cláudio Loes 

 

NOTÍCIAS 
 

Curso sobre CAR tem 5 mil vagas. 
Inscrições abrem nesta sexta-feira (2/12) e são 

gratuitas. Capacitação será na modalidade a 

distância, com início em 12 de dezembro. 

 

Fonte: 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/ag

encia-informma?view=blog&id=2035 
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A nossa constante evolução faz com que a vida possa 

seguir buscando sua plenitude. Se ficarmos 

acomodados com a situação presente ou dando 

sempre as respostas certas estaremos seguindo para 

o fim eminente. A cada momento é preciso a 

alternância enrtre o conhecido e a exploração de 

novas possibilidades e oportunidades.. 

  

ARTE  
 

Solte sua imaginação com esta paisagem matinal. 

 

 
Aurora em Marmeleiro-PR 

 

AS PERGUNTAS QUE PRECISAMOS 

CONSTRUIR. 

 

Lembro-me das aulas de metodologia científica do 

Professor Antonio Carlos Bonamigo, aqui de Francisco 

Beltrão, Paraná. Ele sempre apontava que o melhor 

projeto de pesquisa acontece sempre depois da 

formulação de uma boa pergunta, um 

questionamento com relação a um problema. Segui 

esta orientação e consegui fazer um bom projeto que 

culminou numa boa pesquisa e resultado que hoje 

tem até um certificado do Ministério do Meio 

Ambiente (www.compostagem.ecophysis.com.br). O 

Projeto de Compostagem começou com uma boa 

pergunta relacionada a variação da percepção 

ambiental. E as perguntas que precisamos fazer? 

 

A partir da leitura de artigos científicos relacionados a 

Educação Ambiental, percepção ambiental, 

compostagem e outros a impressão que se tem é de 

que as perguntas estão sendo formuladas de certa 

forma para avaliar. Quase como questões de uma 

prova escolar. Justamente aqui está a preocupação. A 

pergunta é importante, mas se não for construída por 

todos, nesta situação de um levantamento, ela se 

torna perigosa, pode ocultar o que realmente se 

busca. 

 

Um projeto relacionado com as questões do lixo pode 

começar com um levantamento, perguntas, para 

saber o nível dos usuários e o que acontece em 

determinada localidade. Se você perguntar: você acha 

que o lixo é um problema? A grande maioria vai 

responder que sim.  

 

Na sequência são contabilizadas as respostas e 

seguem-se as ações com base nas respostas. Isto é, 

vai se procurar tudo o que pode contribuir para que o 

lixo deixe de ser um problema. Estas ações entre 

palestras, oficinas, práticas e acompanhamentos da 

coleta de lixo, levam informações para os usuários. 

Como saber que tudo isto gerou alguma mudança? 

 

Pelas leituras o que encontro é novamente um 

questionário. Com o perigo de distorção ainda maior 

porque o levantamento é feito logo na sequência. 

Num curto período de tempo.  

William James afirmou “A maior descoberta da minha 

geração é que os seres humanos, alterando suas 

atitudes mentais (pensamentos), podem alterar a 

própria vida”. William está certo e acrescento que a 

mudança do modelo mental precisa de um tempo até 

virar nova rotina. 

 

Continuando com nosso exemplo do lixo. Depois de 

tudo o que aconteceu o questionário tem a seguinte 

pergunta: você acha que a separação do lixo reciclável 

diminui o problema do lixo? Todos vão responder que 

sim, porque as práticas foram para mostrar como 

diminuir o problema. Isto é a pergunta é muito óbvia. 

Você ensina o tempo todo que aquilo é bom e quer 

saber se todos concordam. Então esta pergunta 

deveria estar presente desde o início mais para 

direcionar as ações pontuais do que para 

levantamento final. 



 

Existe outra pergunta na mesma linha: você gostaria 

de aprender mais para diminuir o problema do lixo? 

Novamente, a obviedade é grande, a resposta será 

sim. Agora entra o golpe fatal. Desta comparação de 

perguntas e dos resultados das respostas você 

concluir que as pessoas sabem da problemática e 

querem saber mais não dá para aceitar. Por quê? 

 

Vamos seguir no sentido inverso. Se perceber um 

problema com ou sem pergunta, ou mesmo com base 

em informações de terceiros e aquilo não me instiga 

para ir um pouco além, a pessoa em questão não tem 

uma predisposição para pensar sobre o problema. 

Então voltando ao exemplo da metodologia científica, 

a problemática pode ser levantada sem questionar os 

envolvidos em determinado grupo social. Trazer 

reflexões e construir juntos perguntas para serem 

respondidas. Esta construção conjunta é que pode 

trazer mudanças. 

 

Porque uma pergunta construída terá o envolvimento 

de todos para buscar respostas ou até mesmo 

descobrir que poderão existir várias respostas ou até 

nenhuma. Este envolvimento faz a diferença, aquilo 

passa a ser nosso. Do contrário seguir-se-ão modelos 

de questionários para realizar avaliações que sempre 

receberão uma resposta certa. Afinal, ser sincero 

quando é preciso exige reconhecer as fragilidades e 

isto ninguém quer manifestar. 

 

É fácil fazer um exercício com estas perguntas que 

encontrei. Elas podem servir para começar a pensar 

justamente porque as respostas foram dadas. 

Experimente como exercício numa conversa 

perguntar para a pessoa se o lixo é um problema. 

Ouça atentamente tudo o que ele disser e depois 

pergunte: Qual a relação dela com o problema? Se 

você puder dar um retorno sobre ficarei imensamente 

grato. Precisamos de uma construção conjunta. 

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

NOTÍCIA 

 

Mais um local Aqui Livros. 

 

 
 

Ótima notícia e que possamos encontrar mais pessoas 

interessadas em incentivar a leitura pela socialização 

e circulação dos livros. Como anunciado ontem, agora 

estamos em Minas Gerais, na cidade de São Roque de 

Minas, Comunidade de Buracas, na Escola Municipal 

Clementino Leite. 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7392599

99562064&set=a.739259896228741.1073742022.10000

4342110950&type=3&theater 
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Esta é última edição do ano de 2016, com todas as 

suas dificuldades e desafios foi possível parar alguns 

momentos para refletir e registrar. Talvez um dia 

outros também não esqueçam que somos humanos, 

com nossos altos e baixos e que ainda assim alguns 

podem pensar e ir além para perpetuar a existência 

de tudo e todos. 

  

ARTE  
 

 
 

Bem disfarçado para sobreviver. 

Interior de Flor da Serra do Sul, Paraná. 

 

O SINO DA VIDA. 

 

Começar este artigo a partir de uma imagem sem uma 

conotação direta é um tanto difícil, porque as imagens 

podem nos levar a diversas  reflexões, ficções, 

comparações e o que mais poderia ser. Isto até o 

silêncio ser quebrado e o caminho iniciado. Nos 

tempos da graduação em estatística aprendi sobre a 

curva normal que tinha mais ou menos uma forma 

semelhante como a da figura acima. Aqui não vamos 

tratar da curva em si e sim de sua representação 

gráfica para outra apreciação e divagação. Por quê? 

 

Para começar não existia uma pergunta e sim a 

imagem que volta e meia era lembrada e questionar 

ela mesma foi o início. Quando se observa um 

desenho de um gráfico e com algum grau de 

conhecimento, sabendo que o gráfico é cartesiano e 

que representa uma equação y=f(x), o resultado de y 

é uma função de x, sabemos que os números crescem 

em direção as setas. Desculpem pela obviedade que 

espero possa ser justificada. 

 

Partimos de um zero em direção ao infinito. Mas, o 

que acontece com o infinito. Não sabemos quanto é e 

nem quando irá acontecer. Por exemplo, nosso “x” 

poderia ser a variável do tempo que passa. Ele ruma 

para algum infinito que não sabemos quando vai ser, 

porque nós morremos antes. Aqui uma primeira 

chave para pensar. Vamos imaginar que no eixo x 

temos o decorrer de nossa vida. Ela pode ser a vida 

individual, de um grupo, de uma empresa, de uma 

sociedade, ou até de uma espécie inteira. Em algum 

momento ela  começa, nós nascemos. E em y nós 

teríamos a pontuação de nossas realizações. Aqui 

também a escolha é livre. Digamos que seria o nosso 

estado de saúde. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG7MLP6YfRAhUFiZAKHaYsBHAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flarebeldeestudapsicologia.blogspot.com%2F2015%2F05%2Fas-avaliacoes-baseadas-na-curva-normal.html&bvm=bv.142059868,d.Y2I&psig=AFQjCNFvrT-9_a7TalCzkfMc62GQAE1UIw&ust=1482496917084191


 

Quando somos pequenos, não podemos sair correndo 

como um atleta no auge de sua carreira e também já 

quando com muito mais idade voltamos a fazer 

pequenos trajetos aqui e ali. Podemos também aplicar 

o mesmo para um campo onde vamos plantar. 

Preparamos o terreno e existem poucas plantas.  

Lembrando que a análise aqui é para uma curva do 

sino, nome também conhecido pelo seu formato, 

existem muitas curvas acontecendo ao mesmo tempo. 

Então o nosso campo foi totalmente aniquilado, e 

vamos recuperar e plantar. Tudo o que ali crescer vai 

seguir como a curva. Terá seu auge em determinado 

período e depois decairá. Se por exemplo plantamos 

feijão, na colheita levaremos o produto embora. A 

curva chegará próxima de zero, porque sempre 

sobram alguns grãos pelo chão. 

 

E o porquê ainda não foi respondido. Esta curva pode 

ser aplicada genericamente e na natureza acontece 

assim. Existe o início, o nascimento, o crescimento e 

desenvolvimento e por fim a decadência e a morte. 

Um ciclo se encaixa com outro e se colocássemos num 

gráfico teríamos muitas curvas em estágios diferentes 

e interdependentes. Para alguns ciclos teríamos 

dificuldade para extrapolar e definir como seria a 

curva de tão longa que seria sua função no tempo.  

 

Vamos fazer a curva do sino da existência de uma 

espécie. Pode ser bem difícil e traçar o tempo de 

nossa espécie? Pode-se, por exemplo, traçar de 

algumas sociedades, porque elas tiveram seu início, 

seu auge e não estão mais entre nós. A implicação 

maior não seria saber que é assim e extrapolar para 

períodos maiores. O problema maior que agora 

percebo é que queremos de qualquer maneira ficar na 

ascendência do lado esquerdo da curva do sino. 

Queremos crescer indefinidamente e esquecemos que 

não é assim que acontece. 

 

Os vários ciclos ficam encadeados e não podemos 

tomar um todo maior que nós não conhecemos, 

tempo de existência da nossa espécie, sem considerar 

todas as partes menores que vão compondo a 

mesma. É um movimento de altos e baixos, porque 

dentro da espécie como um todo, considerando a 

humana, temos as diversas sociedades que seguem a 

curva do sino, já apontado antes. Temos sim, um 

acúmulo de informações, conhecimentos e 

experiências ao longo do tempo. Mas dentro da 

finitude do nosso planeta existe um limite para o 

número de indivíduos que podemos ser.  

 

Isto é o que devemos ter em mente. Esta imagem 

para pensar a cada vez que queremos teimar em 

crescer indefinidamente. Porque quando tentamos as 

consequências são trágicas com toda a sorte de 

problemas e pessoas morrendo para novamente 

restabelecer o equilíbrio possível e iniciando nova 

curva do sino, o sino da vida.  

 

Cláudio Loes 

Especialista em Educação Ambiental 

 

 

NOTÍCIA 
 

Extração do gás de xisto no Paraná. 

 

Para extrair o gás é necessário injetar, em alta 

pressão, água e produtos químicos para provocar a 

fratura hidráulica do subsolo. Os riscos apontados são 

contaminação do solo e lençol freático, e falhas no 

abastecimento devido ao uso intensivo de água. 

Vários municípios já se posicionaram contrários com 

leis municipais, incluindo Francisco Beltrão. 

 

É preciso ficar atento e cobrar dos nossos 

legisladores, porque está tramitando projeto de lei 

6904/2013, que estabelece medidas relativas à 

atividade de exploração de gás de folhelho, 

instituindo que por cinco anos a exploração e 

autorização devem ficar suspensas.  

 

Um bom momento para você lembrar em quem votou 

e cobrar destes porque a exploração irá impactar 

diretamente na atividade produtiva e nossa qualidade 

de vida. De nada adianta querer repetir Mariana-MG.  
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