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ATEISMO AMBIENTAL
Todos os países precisam de cientistas para combater o ateísmo ambiental
Por mais descrente que se seja, morte e renascimento ganham forma visível
quando saltam do discurso religioso para o ecológico, pois não há como ignorar a
simbiose entre o planeta e os seres vivos que o habitam

NÍLSON SOUZA

Rincão

Gaia: "Fiquei impressionado com tudo que vi naquele recanto mágico
criado pelo ambientalista José Lutzenberger"Jefferson Botega / Agencia RBS
Visitei dia desses o Rincão Gaia, em Pantano Grande, e fiquei impressionado com tudo que vi
naquele recanto mágico criado pelo ambientalista José Lutzenberger. A magia, convém esclarecer,
chama-se amor à natureza, principal motivação do reconhecido ecologista para transformar uma
pedreira desértica num verdadeiro Jardim do Éden – imagem que utilizo para reforçar a ideia de
paraíso, mas que ele certamente abominaria por conta de seu confessado ateísmo. Curiosa e
paradoxalmente, eu e outros visitantes da mesma excursão levamos um choque de espiritualidade
durante nossa peregrinação pelo aprazível local.
Claro que em nosso passeio guiado paramos no canteiro do bosque onde Lutz foi sepultado em
perfeita integração com a terra, envolto apenas em um pano de algodão e depositado a cinco palmos
da superfície. Lá viceja o pé de umbu plantado exatamente para simbolizar a continuidade da vida
por meio da transformação orgânica da matéria. A simplicidade da ideia, observada na prática,
provoca silêncio e reflexão. E pensamentos diversos. O meu, confesso, incluiu uma evocação a
Mário Quintana:
– Quando eu for, um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada...
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Por mais descrente que se seja, morte e renascimento ganham forma visível quando saltam do
discurso religioso para o ecológico, pois não há como ignorar a simbiose entre o planeta e os seres
vivos que o habitam. Nada se perde, tudo se transforma – já dizia o sábio francês Lavoisier, que
acabou guilhotinado num momento de obscurantismo dos seus patrícios. O presidente do tribunal
que o condenou recusou o pedido de clemência feito por intelectuais do país, com uma frase que se
tornou célebre:
– A França não precisa de cientistas.
Precisava, sim. Todos os países precisam de cientistas e professores que trabalham para levar o
conhecimento às pessoas, para decifrar os mistérios do universo, para entender a natureza, para
combater o ateísmo ambiental e a ignorância institucionalizada. Se acreditarmos que a Terra é plana e
que o Leonardo DiCaprio é o responsável pelas queimadas da Amazônia, acabaremos convencidos
de que o óleo das praias nordestinas veio do naufrágio do Titanic. E em breve todos estaremos
submetidos à volta da guilhotina juntamente com o excludente de ilicitude.
Mas voltemos ao Lutz, que também iluminou corações e mentes com suas pregações incendiárias na
defesa de todas as formas de vida. A espiritualidade do Rincão Gaia não está concentrada apenas no
canteiro do umbu que assinala o seu retorno em forma de vegetal. Está na cratera de basalto
transformada em piscina de águas límpidas, está nas trilhas e no mato espesso, nas flores e nos
cactos, nas árvores e nas pastagens, nos insetos, nos peixes, nas aves e nos animais, na gentileza das
pessoas e no clima de paz, no ar puro e no perfume de natureza preservada, cuidada, recuperada e
venerada como a deusa grega que inspira e denomina o lugar.
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Prezado cronista Nilson Souza,
obrigado por mais esta crônica corajosa e, ao mesmo tempo, muito humana e inteligente na
defesa do que deveria ser primordial para todos os governos realmente democratas e com a
autoridade decorrente das devidas humildade (para antes de mais nada ouvir quem sabe
[Conselhos Gerais e Especializados] e, assim, tentar não errar) e determinação de buscar fazer a
coisa certa para seu povo de forma abrangente, sem ideologismos, de maneira a ter como metas
sempre o MELHOR PARA O MAIOR NÚMERO DE CIDADÃOS e para a NATUREZA do
País. Sim, porque certos “cidadãos” na nossa Pátria parece que não compactuam com uma
sociedade e constituição cidadãs e atacam desvairadamente a ECOLOGIA, como se uma
Ciência pudesse ser por si atacada, e, pior, atacam a nata do saber científico brasileiro que não
pode
ficar
calada
diante
de
tanta
ignorância
chã,
perseguindo
e espantando professores/cientistas conterrâneos para outras plagas humanamente mais
desenvolvidas.
Este seu artigo me remete a um post antigo que toca no assunto do seu artigo:
CLIMA: CRÉDITOS DE CARBONO E "CRESCEI E MULTIPLICAI-VOS" :
http://mw.eco.br/zig/emails/AMB161117A_CredCresceiMultip.pdf
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

[c/co amigos, jornalistas, políticos e outros]
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