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Nossa tarefa é ajudar a acelerar a evolução humana.
Sri Aurobindo

O que é
Ecologizar é um verbo. Verbo é ação.
Ecologizar é aplicar os conhecimentos das ciências ecológicas e a sabedoria da
consciência ecológica às situações da vida, na sociedade e na cultura.
Ecologizar implica reconhecer a existência das ciências ecológicas, ou seja, dos vários
campos do conhecimento nos quais se ramificou a Ecologia clássica, a partir de sua
origem na biologia. De fato, a ecologia evoluiu de um ramo das ciências naturais, para
um conjunto de campos de conhecimento amplos e diversificados, que cobrem áreas das
ciencias naturais, biológicas e tambem das ciências sociais e humanas. Felix Guattari
escreveu sobre as três ecologias que compreendem o meio-ambiente, as relações sociais
e a subjetividade humana. Na mesma linha, a ecologia integral considera os grandes
campos da ecologia ambiental, da ecologia social e da ecologia do ser. Essas são visões
agregadas que podem ser detalhadas em numerosos campos especificos, cada qual com
sua aplicabilidade própria, como veremos no capítulo sobre as ciências ecológicas.
Miguel Grinberg 2, ambientalista argentino, editor e autor no campo da ecologia social,
define a difusão de valores ecológicos como um processo de contágio que pressupõe
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contato, transmissão por proximidade. Tanto a alegria pode ser contagiante, como
também as doenças. No caso da ecologização, trata-se de contagiar a vida pessoal, a
família, a empresa, o município, a sociedade, o planeta, as profissoes e disciplinas
acadêmicas, a comunicação social, com o anticorpo da consciência ecológica,
combatendo o vírus da poluição e da devastação ambiental.

Na mitologia grega, o rei Midas transformava em ouro tudo o que tocava. Na peça
intitulada O menino do dedo verde, o autor francês Maurice Druon 3 retrata uma
criança que tinha a capacidade de melhorar o ambiente, limpá-lo e despoluí-lo a partir
de seu toque. Cada indivíduo, com vontade, disposição e lucidez, pode atuar como um
menino do dedo verde, e colaborar para ecologizar a sociedade, em ações locais ou de
abrangência global.
As crianças tem imaginação e criatividade para interpretr novas palavras. Quando
estimuladas a defnir o verbo Ecologizar, crianças argentinas entre 10 e 12 anos
produziram as seguintes definições e imagem, incluidas no Pequeno Dicionario
Ilustrado. 4, elaborado na cidade de Salta.
Fig 11 e 12
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Figura 11- O verbo Ecologizar definido por crianças

Figura 12 – O verbo ecologizar desenhado por uma criança
Numa cultura ecologizada, cada cidadão internaliza valores e comportamentos
ecologicamente responsáveis e reduz as necessidades de controles externos para se obter
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um ambiente saudável e equilibrado. Naquilo que faz, adicionará uma dimensão
ecologizada, mais eficiente, mais saudável para as futuras gerações.
A ação de ecologizar, ou ecologiz-ação, baseia-se em idéias, valores, atitudes
ecologizados e nutre-se da mente – sonhos, pensamentos, conceitos e idéias – e do
coração – sentimentos, emoções, intuição e energia.
Ecologizar é desmaterializar as noções de felicidade e riqueza, bem como do que seja
progresso, modernização, desenvolvimento, evolução. E colocar em prática tais noções
e conceitos.
Ecologizar é a forma de agir para lidar com os conflitos da crise ecológica atual, que é,
também, uma crise da evolução.
Ecologizar é reduzir a pegada ecológica 5 e a pegada hídrica - ou seja, a pressão que
nosso estilo de vida exerce sobre o ambiente e sobre a água - as emissões de carbono ou
neutralizar essas emissões, cuidando de manter os impactos das ações individuais, locais
ou nacionais dentro de limites. É incluir a questão das mudanças climáticas nas políticas
públicas e introduzi-la no planejamento de atividades públicas e privadas. É comportarse de forma consciente e responsável diante das questões ecológicas.
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A pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade, que mostra quanta área produtiva de terra é
utilizada para produzir o que se usa e para assimilar os resíduos.ver
http://www.pegadaecologica.org.br/pegaleve/#a
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