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Com a palavra, os jovens
Fala aí, galera! | Paulo Wanderley de Melo  | revista@cidadenova.org.br

EM 2019, o derramamento de óleo escureceu 
praias e rios nordestinos. Matou animais, conta-
minou o ambiente e deixou o pescador sem seu 
ganha-pão. Porém, do alto do seu prédio, pode 
ser difícil perceber que o meio ambiente tem 
você no meio. 

Durante a história humana, desenvolvemos 
a agricultura, dominamos os mares, construímos 
cidades, sempre buscando mais conforto e es-
tabilidade, diferentemente do ambiente bruto e 
selvagem da natureza. Fomos nos distanciando, 
distanciando, distanciando. Hoje, alguém pode 
dizer: “Ah, o rio está ali, com seus animais e plan-
tas. Enquanto aqui estou eu, na minha casa, no 
meu trabalho”. Porém, será que existe mesmo 
essa separação? 

Ultimamente, pesquisadores vêm mostrando 
que estamos muito mais conectados com a natu-
reza do que imaginamos; e que o planeta, na ver-
dade, é formado por diversos sistemas que unem 
a ecologia (animais, plantas, ambiente) e nós, seres 
humanos. Por isso, criou-se o conceito de sistemas 
socioecológicos. Imaginemos um rio. Com seu 
manguezal, caranguejos, peixes... Esse ambiente, 
porém, não está isolado. Existem pescadores que 
vivem dele, turistas que apreciam suas belezas e os 
demais habitantes de uma cidade cortada por ele. 

Quando o óleo entrou nesse rio, matou os pei-

xes, caranguejos, contaminou a água. O rio ficou 
quieto... Esse impacto  afetou não só os animais. 
O turista deixou de vir, o pescador não podia mais 
pescar. Toda a cidade sofreu. Assim como a ciência 
vem nos falando, o saber tradicional nas palavras 
do pescador também nos alerta:

Saio de casa cedinho, entro no rio com a maré 
secando. 

Vejo os “caranguejo” na lama do manguezal, os 
“peixe” na superfície pulando. 

Dentro do rio, os prédios são as árvores do 
mangue. 

E os caranguejos e peixes, seus “morador”.
O rio é uma grande avenida, navegado pelos pei-

xes e pelos “home”. 
Numa luta pela vida, um dia é dia do peixe, o ou-

tro, do pescador. 
Se derramarem óleo e sujarem sua rua, você limpa 

e joga fora. 
Se derramarem óleo no rio, a natureza é quem 

tem que se virar pra mandar “ele” embora. 
Às vezes acho que vocês tentam não olhar, pra po-

der se proteger.
Cada um na sua vida, como se o mundo fosse feito 

só de gente.
É... Do alto do seu prédio, às vezes é difícil entender, 
que o óleo no rio destrói o meio ambiente. 
E que o meio ambiente, tem, no meio, você.

Você no meio
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MEIO AMBIENTE A partir de sua experiência pessoal, autor reflete 
sobre o distanciamento que muitas pessoas assumiram na sua re-
lação com a natureza


