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Ambiente, uma casa comum?
Sabemos
que o Planeta terra é o
único lugar
onde a vida
humana é
possível, e,
portanto, nossa casa comum.
Em pleno século XXI, é extremamente notável a inversão de
valores, posicionamentos, atitudes e comportamentos, os quais
nosso País vem enfrentando,
tanto no âmbito econômico,
social como ambiental. É questionável se vivemos em uma sociedade justa, ambientalmente
descente e humanamente correta, ou o contrário se faz valer? Por mais que cada pessoa
tenha consciência de que toda
ação vai gerar uma reação, essa
frase conhecida ou costumeira,
nem sempre é observada e significante para as condutas das
pessoas, e surpreende tanto
descaso da humanidade, com
seus semelhantes e com todo
o sistema ambiental que torna
possível a vida na terra.
O ser humano é parte integrante da natureza e da sociedade, ele está por toda a parte
e suas ações são o seu rastro
refletido no planeta. No mundo
atual, é perceptível que o resul-

tado de danos ambientais e sociais, estão colocando em risco
a sobrevivência da humanidade,
tanto no aspecto social como
ambiental, uma vez que é a própria raça humana a protagonista dessa peça, a qual torna possível ou compromete a Vida, o
Ambiente e a Sociedade.
O meio ambiente enquanto
conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas, precisa ser percebido na
sua importância e em suas interconexões. A união dos referidos elementos é possível, promovendo uma humanidade melhor, eis que não é possível falar
em meio ambiente e sociedade,
sem relacionar ambos a cada
período histórico e cultural.
É certo que qualquer dano
causado ao meio ambiente gera
seus reflexos e provoca prejuízos à sociedade, uma vez que o
homem deve e precisa realizar
suas atividades respeitando e
protegendo a natureza, para
poder viver em harmonia e equilíbrio com o ambiente e desfrutar do mesmo como bem social.
O ser humano não vive sozinho, porém é muito comum
perceber que o cidadão não

oferece à sociedade o que ele
cobra da sociedade. Se quisermos uma cidade limpa, esse
desejo não é compatível com
lixo é descartado no chão, todos querem agua potável, mas
rios são poluídos diariamente,
todos querem um mundo digno, sem violência, mas é o próprio ser humano que mata pessoas, é ele que abusa e mata
crianças. Atitudes erradas geram resultados negativos, assim como, as atitudes corretas
geram sociedades melhores.
Observa-se que as crises da
atualidade decorrem do comportamento humano que se reserva um ambiente privado, com
direitos individuais e individualistas, no entanto, ele atinge a esfera pública e a vivência comunitária, fazendo com que toda a
sociedade e o ambiente, sofram
os prejuízos de seus atos.
Comportamento e consequência caminham lado a lado e a
ideia de casa comum, precisa ser
considerada como valor superior e protegido com prioridade,
em detrimento dos desejos e luxos individuais, como proteção às
condições de vida na terra.
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