Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - ISSN: 2178-7514 – v.2, n. 2, 2010

Sustentabilidade, Atividade Física e Qualidade de Vida
Guanis de Barros Vilela Junior1, 2
1
2
UNIMEP / METROCAMP

Voltando no tempo
O salutar exercício do livre-pensar nos permite buscar a atualidade
do tema sustentabilidade e atividade física em algum lugar do passado
remoto de nossa história neste planeta. Tempos da mãe natureza plena
que cobrava do filho humano um esforço hercúleo para sobreviver em
um mundo selvagem, povoado de feras que também, legitimamente,
queriam viver.
A paleontologia, ciência que tem como principal objeto de estudo
compreender como nossos ancestrais viviam, tem conseguido avanços
brilhantes e não menos frustrantes, em relação à saga da espécie
humana. Brilhantes porque temos cumprido rigorosamente a árdua tarefa
de perpetuarmos nossos genes ao longo de milhares de gerações;
frustrantes porque talvez não sejamos tão altivos e nobres como
gostaríamos de ser. Quero crer que o criador não tenha brincado com a
criatura espalhando um intrincado quebra cabeças de evidências fósseis
(das macroscópicas às atômicas) planeta afora.
A ciência mostra que por volta de dois milhões de anos atrás
nossos ancestrais do gênero homo começaram a falar e a dominar o
fogo e somente há sete mil gerações começamos a desenvolver a arte e
a cultura. Tais dados nos permitem estimar que nossa espécie (homo
sapiens) passou mais de 90% de sua existência neste planeta com a
exclusiva tarefa da sobrevivência, éramos catadores e carniceiros,
vivíamos a peregrinar primeiro na África e Ásia, depois a Europa e as
Américas. Mudanças ambientais e climáticas nos forçaram a adaptações
específicas nos diferentes ecossistemas. Infelizmente nossos corpos não
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realizam fotossíntese, temos que nos alimentar de outros seres vivos, do
salmão ao pé de alface. É o dramático jogo da sobrevivência claramente
colocado e estávamos no meio da cadeia alimentar: devorávamos alguns
animais e éramos devorados por outros mais fortes; além disto, vivíamos
a perambular catando frutos, sementes e raízes. Neste sentido nossos
corpos foram moldados pelo movimento, fomos feitos para a atividade
física. A biomecânica nos dá uma prova cabal de tal fato, a maioria das
alavancas anatômicas de nosso corpo foram otimizadas durante milhões
de anos para desenvolver velocidade e não força. Entretanto, por volta
de quinze mil anos atrás, ou seja, há apenas 600 gerações, começamos
a desenvolver a agricultura. Tal tecnologia nos possibilitou conquistas
inquestionáveis à medida que progressivamente passamos de seres
nômades a seres sedentários, lamentavelmente tais conquistas foram
realizadas exclusivamente para resolver as demandas humanas, nunca
as do planeta, afinal ele se nos parecia uma fonte inesgotável de
recursos. Tempos passados de um planeta limpo, água potável natural,
rios, mares e oceanos cristalinos, ar puro, florestas plenas de
exuberância e vida. Assim a vida aconteceu na terra durante milhões de
anos, espécimes mais adaptadas se mantinham, outras menos
adaptadas eram extintas, mas mesmo assim, o planeta continuava em
plena sustentabilidade, expressão que em sua origem latina sustento
significa “aquilo que alimenta e conserva”.
A ancestralidade de tal cenário, não raro, nos remete a
perspectivas maniqueístas que tratam o tema da sustentabilidade na
atualidade de forma quase ingênua: de um lado os ecochatos de plantão
que esbravejam “não comam proteínas de origem animal”, mas que
cinicamente fecham o vidro do carro, movido a combustível fóssil,
quando uma criança pobre se aproxima para pedir uma moeda. Do outro
lado temos os predadores convictos, via de regra, escravos do capital,
onde a única lógica possível é a do lucro a todo custo. Podemos
identificar que a industrialização em escala global canibalizou os
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recursos renováveis e autossustentáveis do planeta. Fato é que a
espécie humana teve a soberba idêntica dos ricos que pensam
ingenuamente que sua riqueza é eterna, como certos imperadores
pensaram; como certos políticos e homens de negócio ainda pensam.

Quando apenas o excesso é pouco
Os últimos dois séculos foram profícuos em relação à produção de
conhecimento científico, da física moderna à engenharia genômica, da
mecânica celeste à nanotecnologia. Tais conhecimentos possibilitaram o
desenvolvimento de tecnologias que consolidaram a prepotência e
arrogância do ser humano como o senhor dos mundos, afinal, fomos
capazes de construir armamentos nucleares suficientes para destruir o
planeta vinte vezes. Temos máquinas capazes de derrubar em apenas
um dia mais de mil árvores. A agricultura tem produzido alimentos
suficientes para alimentar o mundo, mas porque temos um bilhão de
pessoas que passam fome crônica? Porque as mais férteis terras do
Brasil são utilizadas para produzir cana para obtermos mais álcool
combustível para carros que entopem grandes cidades com potentes
veículos que transitam com velocidade média de 14 Km/h? Com uma
carroça a velocidade média seria o dobro. Se for verdade que tempo é
dinheiro, o que estamos a fazer com o nosso dinheiro? Onde estão as
ciclovias que os políticos nos prometem quando pedem o nosso voto?
O excesso de tudo nos matará, por exemplo, se um sujeito passar
80 anos de sua existência lendo compulsivamente, admitamos, um livro a
cada dois dias (meta muito otimista), ao longo de sua vida o mesmo não
teria lido 15000 livros. Faça uma busca simples no Google com a palavra
sustentabilidade e você terá mais de 34 milhões de links em inglês e
mais de seis milhões em português. Em países democráticos temos
acesso livre via internet a todo conhecimento, mas pateticamente
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constatamos que o mundo jamais tenha estado tão mal, então parece
claro que apenas todo o conhecimento do mundo não é suficiente,
apesar de necessário para o enfrentamento de tais questões. É evidente
que o problema central está no uso que estamos dando ao conhecimento
que construímos. Informação e conhecimento só tem sentido se
utilizados com sabedoria. Algo semelhante acontece com a tecnologia, o
mal uso da mesma tem nos tornado preguiçosos, da roda ao controle
remoto e o fechamento automático dos vidros do carro, maravilhas que
nos poupam as pernas e os braços. É o mal uso destas tecnologias que
está nos tornando sedentários e obviamente cada vez mais doentes. Em
uma metáfora: um balde cheio de água é suficiente para saciar a sede de
10 pessoas, mas também é suficiente para afogarmos um sujeito.
Entendo ser impossível pensar a sustentabilidade e a atividade física
sem refletir a respeito dos estilos e hábitos de vida.
Estilos e hábitos de vida e a lógica cumulativa das sociedades pósmodernas
Correndo o risco de simplificar em demasia a questão é
conveniente situarmos a pós-modernidade a partir de quatro eventos
referenciais, são eles: 1) do momento, no final do século passado, em
que as tensões geopolíticas migram do conflito capitalismo versus
comunismo e assumem outra polaridade identificada nas relações norte
– sul, ou seja, nações ricas versus nações pobres. 2) Outro aspecto
importante na caracterização da pós-modernidade é a já famigerada
globalização da economia, que de fato parece ter globalizado apenas os
prejuízos das crises econômicas geradas pelo capital especulativo das
bolsas. Vale ressaltar que os lucros não são globalizados e sim
centralizados em empresas do chamado G7 formado pelas sete maiores
economias do planeta. 3) Outro evento importante foi a revolução digital
com a consolidação das redes de comunicação e do estar junto virtual
possibilitado pelas redes sociais como Twitter, Orkut e Facebook, além
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da disseminação da telefonia celular. 4) Por fim, a escalada do consumo
galopante, de bens e serviços, mediados especialmente pela chamada
indústria cultural, cenário onde a volatilidade da moda nos perpassa uma
estranha percepção de que o uso de uma marca qualquer possa
consolidar a auto imagem de cada um de nós.
Sintetizando, a pós-modernidade viabilizou o solapamento político
ideológico através da tentativa da implementação de ações normativas,
dramáticas e comunicativas, conforme ressalta Habermas. As ações
normativas, de caráter regulatório e de controle, acontecem através da
elaboração de leis e regras de conduta que tem como ápice a falácia do
“politicamente correto”. As ações dramáticas são aquelas circunscritas à
representação de papeis sociais, usualmente atrelados a uma construção
mediática onde todos nós vivemos numa espécie de big brother
planetário.

Finalmente

e

até

mesmo

paradoxalmente,

a

ação

comunicativa, transgressora por excelência, que se materializa através
da intencionalidade de diferentes atores da sociedade em construir uma
vida melhor através do confronto entre os diferentes discursos. Trata-se
do velho jargão “quem não se comunica se estrumbica” hoje repaginado
com o uso da expressão “networking”.
Agora sim, podemos refletir sobre os estilos e hábitos de vida que
temos adotado em nossas vidas. Vale repetir, da roda ao controle
remoto, estamos usando mal as tecnologias; não raro vamos de carro a
padaria próxima de casa e obviamente não nos esquecemos de levar o
celular, afinal podemos receber uma mensagem de um dos 893 amigos
virtuais falando da campanha a favor dos direitos humanos na China. O
fato de estarmos nos tornando cada vez mais sedentários é fruto das
opções que fazemos ou, e aí reside o mais sério dos problemas, das
opções que somos induzidos a fazer. Culpabilizar a televisão e
computadores é como tapar o sol com uma peneira; afinal, quase sempre
confundimos as escolhas que fazemos através do exercício da
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autonomia com as escolhas que pensamos que estamos a fazer, mas
que na realidade são escolhas induzidas pelas forças externas da
heteronomia no sentido kantiano do termo, como os modismos
construídos pela mídia, do consumo de determinados produtos ao uso de
determinadas gírias. Um caso dramático é o do tabagismo, durante pelo
menos

três

gerações

os

filmes

hollywoodianos,

muitas

vezes

patrocinados pela indústria do cigarro, mostraram glamurosas cenas de
gente bonita fumando, resultado: nos últimos 100 anos as doenças
relacionadas ao tabagismo mataram por volta de 100 milhões de
pessoas, segundo dados da sociedade americana de câncer. Sabemos
que 90% dos fumantes adquiriram o vício antes dos 19 anos de idade e
que apenas 3% dos fumantes conseguem abandonar o fumo sem ajuda
especializada. De fato, é muito difícil mudar estilos e hábitos de vida,
uma criança sedentária tem elevada chance de permanecer sedentária
na fase adulta. Mesmo sabendo que a inatividade física é responsável
por 25% dos casos de câncer de pulmão, por 27% dos casos de diabetes
e 30% dos casos de infarto, é um grande desafio para os sedentários a
mudança de comportamento. Nosso corpo não está preparado para ficar
inativo; por exemplo, o impacto de cada passo durante uma caminhada
ou corrida, estimula células especializadas a produzir ossos com mais
cálcio e, portanto, mais fortes, o que praticamente reduz as chances de
na velhice aparecer a osteoporose. O corpo de cada um de nós é fruto
de uma bela história adaptativa e evolutiva com alguns milhões de anos
onde sempre tivemos que lutar para garantir nosso sustento, mais uma
vez, aquilo que nutre e conserva. Aquilo que nutre o corpo, mas que
também o conserva saudável para que a vida seja plena, ou seja, nossa
cultura alimentar.
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Nossa atual cultura alimentar e a sustentabilidade
Um dos maiores problemas de saúde pública nas sociedades pósmodernas é a obesidade. A vida atribulada das pessoas e o cruel círculo
vicioso que nos massacra: “precisamos trabalhar mais para termos uma
renda maior e consumir mais”, a prova disto é que na última década o
consumo de produtos e serviços aumentou 28% no mundo. É muito
comum que o tempo livre disponível que deveria ser usufruído em
atividades de lazer, seja utilizado para um segundo emprego, mesmo
que informal. Agindo assim, nos privamos de coisas simples como
preparar pelo menos uma de nossas refeições no dia. Somos, muitas
vezes, sob o argumento da praticidade e falta de tempo, compelidos a
consumir majoritariamente alimentos industrializados sem qualidades
nutricionais desejáveis, o chamado lixo alimentar (junk food). As crianças
são alvos fáceis, basta uma visita à cantina da maioria das escolas para
constatarmos a oferta dos famigerados salgadinhos que por serem
salgados dão mais sede e assim todos consomem mais refrigerantes. O
mecanismo é o mesmo: hábitos adquiridos na infância e adolescência
são difíceis de serem alterados, portanto, criança obesa provavelmente
será um adulto obeso.
Outra questão importante na cultura alimentar de uma população é
o consumo excessivo de proteína animal, especialmente de carne
vermelha, que tendo mais gordura aumenta as taxas de colesterol e
triglicérides. Às vezes nossa percepção acerca de alguns fatos nos
engana e temos dificuldade em estabelecer conexões lógicas para
compreendermos o intrincado quebra cabeças da sustentabilidade.
Sendo mais explícito: como o consumo excessivo de carne vermelha
afeta o planeta? A sequência de eventos deletérios é devastadora:
Vejamos por que: 1) O aumento na criação de gado, especialmente na
fronteira entre cerrado e floresta, implica na derrubada de grandes
extensões de mata nativa, matando a floresta, matamos também
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centenas de espécies que ali vivem. 2) Com mais gado pastando, mais
gás metano, oriundo da flatulência bovina, é lançado na atmosfera. Vale
lembrar que o gás metano retém 21 vezes mais calor que o dióxido de
carbono e já apresentam impactos equivalentes no aquecimento global.
3) Mais carne vermelha sendo consumida pode implicar no aumento de
doenças crônico degenerativas, especialmente obesidade. 4) Com o
aumento da obesidade aumenta-se o número de sedentários e assim
usamos mais o carro que também polui. Nesta possível cadeia de
eventos são louváveis os esforços para toda e qualquer redução no
consumo de carne vermelha. A solução é simples: o aumento de
impostos na comercialização da carne implicará em uma redução do
consumo.
A questão é: ou nos educamos ou morreremos mais cedo
O impacto da questão acima extrapola o plano das individualidades
e atinge uma escala planetária. Nossos ancestrais viveram em
sustentabilidade com o planeta durante 600 gerações; as últimas 10
gerações conseguiram quebrar o equilíbrio que sempre nos nutriu e
conservou... Mas e a saída?
A educação formal, informal e continuada tem que ser levada a
sério. Foi a nossa (da humanidade) ignorância que determinou o colapso
da sustentabilidade na terra. Somos (a humanidade) mal educados. Se
fôssemos bem educados, os rios estariam limpos, as florestas
preservadas, comeríamos alimentos de melhor qualidade, respeitaríamos
os

idosos,

os

animais,

as

crianças...

Caminharíamos

mais,

consumiríamos menos carne vermelha, enfim, seríamos mais felizes.
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