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Zoom na Informação Ambiental

Transtorno da falta de contato com a natureza

Germano Woehl Jr.

Transtorno da falta de contato com a Natureza (Nature Deficit Disorder), é um termo
criado pelo escritor e jornalista norte-americano Richard Louv em seu livro de 2005, Last
Child in the Woods (Tradução: A Última Criança nas Florestas). Refere-se à alegada
tendência de as crianças terem cada vez menos contato com a natureza, resultando em
uma ampla gama de problemas de comportamento. Esta doença não é ainda reconhecida
em qualquer um dos manuais de medicina de transtornos mentais, como o CID-10
(Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) ou o
DSM-IV (Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais) nem é parte da
proposta de revisão deste manual

Louv alega que as causas para o fenômeno incluem o medo dos pais, acesso restrito às
áreas naturais, e da atração pela TV ou computador. A pesquisa recente tem gerado um
contraste maior entre a diminuição do número de visitas aos Parques Nacionais nos
Estados Unidos e aumento do consumo de meios eletrônicos por crianças.

Richard Louv passou 10 anos viajando pelos EUA entrevistando e conversando com
pais e filhos, tanto em áreas rurais e urbanas, sobre suas experiências na natureza. Ele
argumenta que a cobertura da mídia sensacionalista e os pais paranóicos têm assustado as
crianças de frequentarem áreas naturais (matas, campos...), enquanto promove uma
litigiosa cultura do medo que favorece a prática de esportes seguros com regras ao invés de
brincadeiras criativas.

Ao reconhecer essas tendências, algumas pessoas argumentam que os seres humanos
têm um gosto instintivo para a natureza, a hipótese da biofilia, e adotam certas medidas
para passar mais tempo ao ar livre, por exemplo, em educação ao ar livre, ou através do
envio de crianças a jardins da infância (Forest Kindergarden) ou escolas (Forest Schools) na
floresta, que são escolas especiais criadas nos Estados Unidos e países da Europa, onde as
crianças ou estudantes brincam e aprendem do meio de uma mata preservada ou bosque
utilizando os elementos que encontram na nestes ambientes. Talvez seja uma coincidência
que os adeptos do movimento Slow Parenting (pais sem pressa)* enviam suas crianças para
educação em ambientes naturais, ao invés de mantê-los dentro de casa, como parte de um
estilo livre de educar os filhos.
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*O movimento Slow Parenting (pais sem pressa) defende que “menos é mais”: menos
coisas, menos actividades, menos pressa, menos pressão, menos expectativas. Mais tempo
para crescer fará as crianças mais felizes. É um estilo de educação dos pais em que poucas
atividades são organizadas para as crianças. Em vez disso, elas são autorizadas a explorar o
mundo ao seu próprio ritmo. O movimento Slow Parenting tem o objetivo de permitir que as
crianças sejam felizes e fiquem satisfeitas com suas próprias realizações, mesmo que isto não
pode torná-las mais ricas ou mais famosas. Os pais das crianças de hoje são frequentemente
encorajados a repassar o melhor possível de suas experiências de infância, para garantir a estas
crianças o sucesso e felicidade na vida adulta.

A natureza não é apenas para ser encontrado em parques nacionais. O capítulo "Jardim do

Eden em um terreno baldio", de Robert M. Pyle (página 305)* enfatiza a possibilidade de

exploração e fascínio em pequenas áreas que podem ser lotes desocupados de terrenos com

vegetação nativa, e se alegra com as 30.000 lotes sem construção em Detroit, que surgem

devido à decadência no centro da cidade.

*Children and Nature: Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations (2002).

Eds. P. Kahn; S. Kellert. MIT Press. Essay "Eden in a vacant lot: special places, species, and kids in

the neighborhood of life"09/05/2011

Fonte: http://ra-bugio.blogspot.com/2011/05/transtorno-da-falta-de-contato-com.html

PARQUES NACIONAIS - No Brasil os parques nacionais, estaduais

e municipais, são áreas protegidas por lei. Essas áreas geralmente

agrupam um ou mais ecossistemas onde os atrativos turísticos são

significativos, como também os aspectos de interesse científico e

educacional. Esses parques são de domínio público, com visitação

permitida e controlada por administração governamental (federal,

estadual e municipal).

Os parques nacionais no Brasil são administrados pelo Instituto

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente criada em 2007.

A abertura para visitação depende da análise e liberação de

órgãos governamentais competentes.

Fazem parte do SNUC - Sistema Nacional de Unidades de

Conservação. Fonte: Wikipédia
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VEGETAÇÃO NATIVA BRASILEIRA - São oito tipos principais de

vegetação nativa: Floresta Amazônica (equatorial), Floresta

Tropical (Mata Atlântica), Vegetação Litorânea (Mangues), Campos,

Pantanal, Caatinga, Mata de Araucárias, Cerrado.

Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/os-tipos-

vegetacao.htm
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BIOFILIA - A biofilia é o amor (philia) à natureza (bio). Este

termo foi popularizado por E. O. Wilson, num livro com o mesmo nome

publicado pela Harvard University Press 1984. Em seu livro, Wilson

descreve a biofilia como uma tendência natural a voltarmos nossa

atenção às coisas vivas.

Erich Fromm usa o conceito de biofilia como sendo o inverso de

necrofilia, enquanto que outros autores opõem biofobia a biofilia.

Fonte: Wikipédia
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Republicando

Amazônia, conta comigo!

http://www.projetoapoema.blogspot.

com/ e cole no

corpo de e-mail

Procurador Geral da República.

Depois,

- o meio

ambiente

-

Contamos com vocês!

Se você concorda que temos o

direito e o dever de salvar a

A m a z ô n i a , a c e s s e o b l o g

, copie o texto da carta

, escreva seu nome,

inclua CPF, Cidade, Estado e envie

para o

divulgue para seus contatos!

Preci samos respeitar

e ser respeitados por

nossos repre sentantes. Faça sua

parte. São apenas 5 minutos.

“ Por muito tempo tem sido um dos meus axiomas que as pequenas
coisas são infinitamente mais importantes." (Sir Arthur Conan Doyle)

Lançamento de 37ª Edição da revista

virtual Educação Ambiental em Ação

Dia 10 de setembro ocorreu o lança-

mento on-line da 37ª Edição da revista

virtual Educação Ambiental em Ação. A

edição apresenta diversos projetos,

textos, entrevistas exclusivas, materiais

para reflexão e divulga importantes

eventos sobre Educação Ambiental e

Meio Ambiente.

Curta essa ideia também pelo Face

Book: Revista Educação Ambiental em

Ação. O link está abaixo, no quadro de

endereços relacionados deste informa-

tivo.

Rio + 20 deve ser catalisador de ações de desenvolvimento sustentável

Proposta faz parte de consenso regional expresso em encontro de cúpula

da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, Cepal, que se

encerra nesta sexta-feira, em Santiago do Chile.

Os países da América Latina e do Caribe esperam que a próxima

Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, batizada de Rio

+ 20, possa criar um novo momento na promoção de políticas

ambientais. A declaração é parte de um documento divulgado no

Encontro de Cúpula da Cepal sobre os preparativos da Rio + 20, que se

encerra nesta sexta-feira, na sede do órgão, em Santiago do Chile. A

conferência, marcada para junho no Rio de Janeiro, vai comemorar os 20

anos da ECO-92, realizada na mesma cidade.

Nesta entrevista à Rádio ONU, de Santiago do Chile, o subsecretário de

Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Itamaraty, Luiz Alberto

Figueiredo, falou sobre as áreas de interesse da região na Rio + 20. “A

questão da erradicação da pobreza, da inclusão e da participação da

sociedade civil nestes temas de desenvolvimento sustentável. E também

a visão de que a Rio + 20 não é uma reunião apenas ambiental. Ela é uma

reunião de desenvolvimento sustentável em suas três dimensões:

ambiental, econômica e social”, afirmou. A reunião preparatória para a

Rio + 20 está ocorrendo em todas as regiões do mundo. O encontro conta

com a participação de especialistas da ONU, representantes de governo e

sociedade civil.

Rádio ONU, parceira da EcoAgência

Fonte: http://www.ecoagencia.com.br/

Alicia Bárcena e Luiz Alberto Figueiredo

Por Mônica Villela Grayley - Rádio ONU

Bere Adams

Boa nova! A Reserva Ecológica da Família Lima retomou

atividades. Esteve fechada desde o início do ano devido a uma

enxurrada trágica. O lugar é um santuário ecológico,

divulguem!

"A Reserva Família Lima já está aberta ao público.

Aguardamos sua visita ou sua reserva para grupo.

Mais informação você pode obter em nosso site:

http://www.reservafamilialima.com.br/

ou pelos telefones: 51-3501.25.66 / 9986.18.09"

“Pensando bem...

“Na nova era global, milhões de pessoas voltam a perceber que
o sentimento de comunhão com a natureza é um dos mais
elevados de que o ser humano é capaz, e fonte de grande
felicidade." (Carlos Cardoso Aveline)


