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O primeiro pensamento que vem em mente ao se dar conta da gravidade da atual
conjuntura climática global é o de impotência. O crescente aumento da concentração de CO2 na
atmosfera, assim como o mapa de desflorestamento mundial e o potencial aumento do nível do
mar, têm se tornado cada vez mais assuntos que deveriam ser tratados como prioridade no
desenvolvimento econômico nacional. Apesar da necessidade de se considerar a pauta ambiental
como uma preocupação mundial, a intensa desigualdade estabelecida entre os países mais ricos e
mais pobres torna desfavorável o desenvolvimento econômico de países em desenvolvimento.
Outro desafio está na dificuldade em se divulgar estes dados à população de modo
transparente e que permita com que se compreenda a seriedade do tema sem que sejam levados
em conta críticas de tendências políticas. É comum que surja o questionamento sobre a veracidade
de temas como degradação ambiental, o que é intensamente dificultado pela presença de figuras
políticas que negam o assunto de maneira partidária.
Um exemplo da bipolaridade criada sobre o tema são as queimadas da Floresta
Amazônica que trouxeram à tona discussões que, apesar de muito pertinentes, vêm carregadas de
um enviesamento político exagerado. Este é muito prejudicial para a discussão do tema, de modo
que é desfocado o que deveria ser prioridade na busca por soluções e cuidados a serem tomados
como pautas governamentais.
Desse modo, existe hoje uma necessidade cada vez maior de se dialogar sobre o assunto
de forma científica, com estudos que esclareçam de forma imparcial para a população o real
contexto em que vivemos. Todavia, enquanto os interesses políticos se sobrepuserem sobre
qualquer possibilidade de diálogo e esclarecimento, ainda será muito difícil encontrar uma prática
de preservação ambiental que possua o intuito de proteger algo que pertence, acima de tudo, ao
povo brasileiro.

