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Um movimento global nascente advoga que o acesso à natureza é um direito
humano
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HÁ ALGUNS ANOS, a pediatra e cientista clínica Nooshin Razani tratou uma
menina de quatro anos cuja família havia fugido recentemente do Iêmen e se
estabelecido na Baía de São Francisco. A família havia recebido notícias na noite
anterior de que membros da família do pai haviam sido mortos num
bombardeio de volta a casa. A criança estava sofrendo de ansiedade. "Eu
pensava: ‘Não tenho nada para dar a essa garotinha. O que posso dar a ela?’” diz
Razani. A resposta médica típica seria oferecer à menina algum aconselhamento
e, se necessário, medicação. Razani decidiu que a paciente precisava de uma
prescrição adicional mais ampla. Ela perguntou à menina e seus pais se eles
gostariam de ir ao parquet com ela. “A expressão no rosto daquela criança, o
anseio por um pedaço de infância, foi profundamente emocionante,” lembra a
médica.
Razani é fundadora do Centro de Natureza e Saúde, que conduz pesquisas sobre
a conexão entre o tempo na natureza e a saúde e é a primeira clínica médica
baseada na natureza dos Estados Unidos associada a um importante provedor
de saúde, o Hospital Infantil UCSF Benioff em Oakland, Califórnia. A clínica
tem uma parceria com o Distrito Regional de Parques Urbanos de East Bay e
oferece um programa chamado Tenha Saúde com a Natureza Diariamente. Os
médicos participantes compartilham mapas do parques locais com seus
pacientes e oferecem passeios na natureza em família – 70 saídas já foram
realizadas até agora. Frequentemente, os médicos também participam dos
passeios. Médicos exaustos também precisam dessas experiências, diz Razani.

“Fizemos um estudo clínico randomizado do impacto sobre as famílias
participantes,” diz ela. “Cada visita ao parque reduziu substancialmente o stress
dos pais." Em junho de 2018, o centro clínico começou a cobrar os passeios ao
parque das empresas de seguro cujos pacientes tinham a conexão com a
natureza como parte do tratamento recomendado pelos médicos. Isso foi um
importante marco para o crescente número de profissionais de saúde
americanos que prescrevem natureza ou a integram em suas práticas
terapêuticas, incluindo o pediatra Robert Zarr, em Washington, D.C., que
organizou o Park Rx America para encorajar profissionais de saúde ao redor do
país a fazer o mesmo. Nem Razani nem Zarr consideram tempo em contato com
a natureza como uma panaceia, mas ambos testemunham regularmente seus
efeitos preventivos e terapêuticos, particularmente em crianças e adultos
passando por stress traumático.
O aumento na popularidade da incorporação do poder de cura da natureza nos
cuidados com a saúde, programas públicos de saúde, arquitetura e educação
tem sido inspirado por um corpo relativamente novo de evidências científicas
que associa a melhora no bem-estar e taxas mais baixas de mortalidade com
acesso a espaços verdes e biodiversos. No período de uma década, o número de
estudos indicando que o tempo passado em ambientes naturais - sejam parques
urbanos planejados ou paisagens nativas conservadas - pode melhorar o
bem-estar das pessoas aumentou de dezenas para centenas. Em 2017, um
estudo publicado no prestigioso periódico médico The Lancet Planetary
Health sugeriu que pessoas que vivem em bairros verdes vivem mais do que
aquelas com pouca natureza por perto. O estudo acompanhou 1,3 milhão de
adultos canadenses vivendo nas 30 maiores cidades do país e considerou
diferenças socioeconômicas e de educação como fatores de controle. Dan
Crouse, um geógrafo especializado em saúde e principal autor do estudo, disse à

Canadian Broadcasting Corporation: “Houve um efeito muito maior do que
qualquer um de nós esperava.”
Os benefícios psicológicos, físicos e cognitivos da conexão com a natureza
podem ser universais, mas o acesso a áreas naturais não é.
A expansão das pesquisas também tem mostrado que a exposição à natureza
pode reduzir os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
em crianças e ajudar a prevenir ou reduzir a obesidade, a miopia e a deficiência
de vitamina D. E as pesquisas sugerem que o tempo na natureza pode melhorar
os relacionamentos sociais e reduzir a violência, estimular o aprendizado e a
criatividade, ajudar a elevar os índices em testes padronizados e servir como
paliativo para o stress tóxico, a depressão e a ansiedade. A maior parte desses
achados é de correlação e não causal. Mas estudos longitudinais estão
começando a apoiá-los.
Os benefícios psicológicos, físicos e cognitivos da conexão com a natureza
podem ser universais, mas o acesso a áreas naturais não é. Pegue a cidade de
Oakland, onde Razani clínica. Os bairros com mais pobreza são frequentemente
aqueles com menos parques e menos espaços verdes. “Esse é um problema de
justiça social,” ela diz. Mais de 90 por cento dos pacientes de sua clínica estão
no Medi-Cal (programa de saúde que oferece cobertura sem custo ou a custo
baixo para pessoas de baixa renda), vivendo na ou abaixo da linha de pobreza
federal. Muitos sofrem pela falta de acesso à natureza e devido à poluição em
seus bairros. De acordo com um estudo publicado no periódico Environmental
Research, crianças afro-americanas, hispânicas e de baixa renda têm maior
probabilidade de estarem expostas a toxinas na escola. Uma razão é que os
distritos escolares das comunidades menos favorecidas frequentemente
instalam as escolas em terrenos mais baratos próximos a estradas, fábricas ou
áreas contaminadas. Portanto, os professores em tais escolas podem ter menor
probabilidade de levar seus estudantes para fora para brincar ou aprender.
Todos os dias, Razani testemunha o profundo stress que as famílias urbanas
experimentam. Ela tem visto famílias que carecem da oportunidade
aparentemente básica de passar tempo fora de casa - pais que se sentem
obrigados a manter seus filhos dentro de casa por causa da violência no bairro.
“É importante não supor que pessoas com menos renda valorizam menos a
natureza,” diz Razani. “Isso não é uma questão dos valores delas - tem a ver com
moradia, com acesso igual à natureza. . . Algumas pessoas ficam presas à ideia
de que precisamos ensinar as pessoas a amar a natureza. A verdade é que as
pessoas cujas culturas foram colonizadas frequentemente tinham uma conexão
com a natureza mais verdadeira em suas histórias do que tinham os
colonizadores.”

O conceito de natureza como um direito humano pode soar radical, ou como
uma fantasia sonhadora. Num mundo em que milhões de crianças são
brutalizadas pela guerra, fome e doença, faz sentido dedicar tempo para garantir
o direito da criança de experimentar a natureza? Razani rejeita a noção de que o
acesso equitativo à natureza poderia ser classificado como menos prioritário na
hierarquia das necessidades humanas. Quando sua clínica aceita novos
pacientes, pergunta-se a eles o que eles mais precisam. Sim, moradia, comida
melhor e segurança estão na lista. Mas eles também têm fome de mais natureza
em suas vidas.
Razani não está sozinha em fazer uma reivindicação baseada em direitos sobre
acesso à natureza. Um movimento global nascente - composto por pais,
educadores, pesquisadores e profissionais da saúde, como Razani - insiste que o
acesso universal e equitativo à natureza é fundamental a nossa humanidade,
bem como ao futuro da vida na Terra. Razani e outros argumentam que a
conexão com a natureza deveria ser reconhecida como um direito civil - um
direito humano.
Esse movimento é fundamentado na hipótese da biofilia do biólogo Edward O.
Wilson - que sugere que os seres humanos são geneticamente programados para
ter uma afiliação com o resto da natureza - e ancorados em ideais de justiça e
equidade. Se Wilson estiver certo, e se a pesquisa estiver correta, a conexão com
a natureza é mais do que uma busca agradável, um passatempo, ou um
privilégio. É uma necessidade. Nas palavras de David Orr, líder em educação
ambiental e design urbano verde, a conexão humana com um meio ambiente
natural saudável é “o direito humano definitivo, do qual todos os outros direitos
dependem.”

O CONCEITO DE UM DIREITO HUMANO relacionado à conexão com a
natureza obteve seu primeiro e importante impulso em setembro de 2012,
quando Annelies Henstra, uma advogada de direitos humanos holandês; Cheryl
Charles, cofundadora da Children & Nature Network e outros fizeram uma
apresentação sobre o tema no Congresso Mundial sobre Conservação da União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Realizada em Jeju,
Coreia do Sul, a conferência atraiu mais de 10.000 pessoas, representando mais
de 200 governos e organizações governamentais e mais de 1.000 organizações
não governamentais. Através da liderança de Henstra, Charles e Keith Wheeler,
presidente da Comissão da IUCN sobre Educação e Comunicação, a conferência
aprovou uma resolução histórica declarando que as crianças têm um direito
humano de experimentar um mundo natural saudável. “Aquele ano, 2012, me
impressionou com um ano essencial para a IUCN, no qual uma onda começou a
emergir dentro da organização para entender que, se as pessoas não se
conectarem à natureza, começando com as crianças, espécies, habitats e
ecossistemas estarão em risco crescente no decorrer do tempo," lembra Charles.
“Essa foi uma profunda mudança cultural. . . dentro da organização, já que
cientistas e líderes de conservação - que cuidam apaixonadamente da vida
selvagem e poderiam alternativamente manter as pessoas fora de áreas

selvagens - estavam começando a perceber que as pessoas precisam se conectar
com a natureza pessoalmente a fim de cuidar dela.”
A resolução, “Direito da Criança de se Conectar à Natureza e à um Meio
Ambiente Saudável,” começa reconhecendo que “há uma preocupação
generalizada sobre o aumento da desconexão das pessoas, especialmente das
crianças, em relação à natureza e as consequências adversas desse fato tanto no
desenvolvimento saudável das crianças (“transtorno de deficit de natureza”)
quanto no comprometimento responsável pela natureza e pelo ambiente no
futuro” A resolução segue em frente afirmando: “crescer em um ambiente
saudável e conectar as crianças à natureza é de tamanha importância para
ambos – as crianças e a conservação da natureza (especialmente o seu futuro),
que esse direito das crianças deveria ser reconhecido e adotado
internacionalmente como um direito humano.”

Palavras inspiradoras, com certeza. Mas os delegados da IUCN estavam
determinados que sua retórica grandiosa tenha força legal de fato. A resolução
requereu a adesão da IUCN para promover a inclusão desse direito dentro da
estrutura da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esse
tratado global entrou em vigor em 1990, e os países que o ratificaram estão
obrigados através da lei internacional. (Toda as nações membros das Nações
Unidas o ratificaram, exceto os Estados Unidos). Um grupo baseado na Suíça,
Terre des Hommes, que fornece alívio de emergência e outra assistência
relacionada à saúde a mais de 3 milhões crianças e suas famílias em mais de 45
países anualmente, é uma das organizações que lideram o esforço para incluir o
acesso à natureza no acordo existente no âmbito das Nações Unidas.
"A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é um dos poucos
instrumentos de direitos humanos a se referir ao meio ambiente," diz Jonas

Schubert, o oficial de direitos humanos da organização. Schubert, um veterano
em manobrar através dos complicados processos das Nações Unidas, diz que
pode haver alguns modos de estabelecer acesso à natureza como um tipo de
direito garantido. Ele assinala que David Boyd, o relator especial das Nações
Unidas sobre direitos humanos e meio ambiente, já convocou o Conselho de
Direitos Humanos das Nações Unidas para reconhecer o direito a um meio
ambiente saudável. Outra opção seria fazer com que a Assembleia Geral das
Nações Unidas aprove uma resolução semelhante à resolução de 2010
reconhecendo o direito de todas as pessoas à água – embora Schubert diga que
o atual clima político, no qual alguns direitos já estabelecidos estão sob ataque,
“não é muito favorável” a uma expansão de direitos.

Enquanto isso, Terre des Hommes está trabalhando para construir apoio para a
ideia através da sociedade civil global, da base para cima. Neste ano, a
organização organizará oficinas sobre os direitos das crianças e sua relação com
o meio ambiente em todas as regiões importantes do mundo; a primeira
ocorrerá em maio de 2019 na Colômbia. “Nossa visão é propor uma declaração
sobre o direito a um meio ambiente saudável até o fim do projeto,” diz Schubert.
“Esperamos que seja uma declaração enérgica que possa inspirar ação adicional
em diferentes níveis, incluindo estabelecimento de padrões.” Outra meta é
convencer governos nacionais, estaduais e provinciais a aprovar resoluções - ou,
ainda melhor, estabelecer políticas – que garantam acesso equitativo ao mundo
natural, bem como proteção contra a degradação ambiental.
Schubert diz que não vê “nenhuma distinção” entre advogar pela
biodiversidade, ecossistemas saudáveis e conexão pessoal com a natureza.
Quando se trata de meio ambiente, seu trabalho foca em dois direitos das
crianças: um é o direito de brincar. O outro é o que ele chama de “direito ao
desenvolvimento” para as crianças de hoje, bem como para as futuras gerações.

“Uma conexão com a natureza é, na minha visão, um determinante subjacente
ao direito ao desenvolvimento e à saúde,” diz ele. “Sem ele, as crianças teriam
dificuldades para se desenvolver adequadamente.”

Até agora, o esforço para estabelecer acesso à natureza como um direito
humano focou quase exclusivamente em crianças. Isso faz sentido como
estratégia tanto de ciência quanto política. Defensores veem corretamente uma
estratégia focada na infância como sua melhor chance de começar uma
discussão sobre direitos humanos e sua relação com tempo na natureza. Já que
as crianças são mais vulneráveis a interrupções em seu desenvolvimento, seu
bem-estar é uma preocupação maior.
Contudo, essa estratégia tem uma omissão óbvia: os adultos. Pesquisas
neurológicas têm revelado que o cérebro humano tem uma impressionante
“plasticidade” – isto é, o cérebro pode fazer crescer novos percursos neurais ao
longo do período de vida de uma pessoa. Tipicamente, essas adaptações neurais
ocorrem durante janelas de oportunidade específicas, frequentemente
desencadeadas por experiências extraordinárias. Quando confrontados com
uma paisagem deslumbrante ou quando vivenciamos um encontro com um
animal selvagem, nós usamos mais nossos sentidos do que quando nós,
digamos, olhamos fixamente para a tela de um computador. Cheios de espanto,
continuamos o processo de desenvolvimento iniciado na infância.
Todo ser humano é parte da natureza, brotado do útero da terra. Contudo, a
civilização humana tem procurado separar-se da natureza e, no processo, tem
causado uma alienação psicológica e física que afeta todas as espécies. Nada de
bom vem dessa ferida que se alarga. Colocar o acesso à natureza numa estrutura
de direitos e responsabilidades humanas oferece a promessa de fechar o corte.
Coloca em foco a interdependência de todas as espécies, a “inescapável rede de

mutualidade” que Martin Luther King Jr. dedicou sua vida para criar entre os
seres humanos.

Se concordamos que o acesso ao resto da natureza é fundamental a nossa
humanidade, a nosso próprio ser, isso poderia abrir o caminho para uma
renovada solidariedade ecológica – um entrelaçar de direitos humanos e os
direitos de toda a natureza. Ao salvar a Terra, salvamos a nós mesmos.
A NATUREZA SE TORNA MAIS REAL quando ela se move da cabeça para o
coração. “O que é a extinção do condor para uma criança que nunca conheceu
uma corruíra?” escreve o autor e naturalista Robert Michael Pyle. É uma boa
frase porque é verdadeira – e é igualmente verdadeira para os adultos.
Reverter o colapso da biodiversidade e desacelerar as mudanças climáticas não
podem ser alcançados unicamente através da política, ciência ou tecnologia. O
sucesso exigirá um comprometimento público muito maior do que o que existe
hoje, um maior entendimento emocional e espiritual da interdependência de
todas as espécies. Apesar de tal entendimento poder ser aprendido de um livro,
ele só pode ser sentido com os pés em contato com o chão.
Para ser claro, experiências no mundo natural – seja numa floresta selvagem ou
num jardim comunitário urbano – não garantem por si mesmas que as pessoas
cuidarão de proteger a natureza no futuro. Quando crianças, a geração baby
boom desfrutou de muito mais acesso ao mundo natural do que as crianças e
jovens de hoje. Os boomers realmente conseguiram impulsionar preocupações
ambientais para as páginas dos jornais e os corredores do Congresso americano.
Ao mesmo tempo, seu descaso sem precedentes impulsionou os sistemas da
Terra até a borda da instabilidade. Entre 1970 e 2014, as populações de espécies

selvagens encolheram 60 por cento; concentrações globais de CO2 estão acima
de 400 partes por milhão e aumentando. Independente de quanto tempo as
pessoas tenham passado na natureza, a destruição continua.

Fechar a lacuna entre a civilização humana e a natureza selvagem exigirá um
conjunto de valores fortes o suficiente não só para proteger espécies em
extinção e conservar energia, mas também para remodelar os cuidados com a
saúde, a educação e cidades inteiras, para conservar, mas também gerar um
novo habitat natural – com efeito, para re-vegetar a Terra.
O fazendeiro-poeta Wendell Berry escreve sobre uma guerra entre duas éticas:
“o padrão do explorador é a eficiência; o padrão daquele que cultiva é o cuidado.
A meta do explorador é o dinheiro, o lucro; a meta daquele que cultiva é a saúde
– a saúde da sua terra, a sua própria, a de sua família, a de sua comunidade, a
de seu país. . . O explorador tipicamente serve uma instituição ou organização;
aquele que cultiva serve a terra, o lar, a comunidade, o lugar.”
Não temos que olhar para longe para ver essas éticas em competição. Durante o
fechamento do governo federal no último inverno, vândalos destruíram partes
do Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia. Com a fiscalização do parque
reduzida, algumas pessoas derrubaram as árvores frágeis e ameaçadas,
conduziram veículos com tração nas quatro rodas através do deserto intocado
(deixando rastros que podem durar centenas de anos), e fizeram gestos
obscenos para as pessoas que se opuseram. Elas estavam “acessando a natureza”
– apenas para explorá-la. Então, veio outra resposta. Dezenas de pessoas se
apresentaram como voluntárias para limpar e recuperar o parque da melhor
forma que podiam. Uma delas era Rand Abbott, um escalador paraplégico e
defensor da conservação de Joshua Tree. Ele gastou perto de $5.000 em sacos
de lixo e outros suprimentos, então, dirigiu centenas de milhas para limpar

banheiros sujos e coletar lixo. Seu amor pelo deserto e sua ligação com a
natureza representavam a ética do cuidado.
Onde mais pode essa ética ser aprendida se não em salas de aula ao ar livre e
pátios escolares naturais ou nos parques urbanos e na imensidão das áreas
protegidas remotas? Enquanto os médicos podem oferecer tais prescrições, o
tempo na natureza como um direito humano deve ser ativado pela democracia e
estar disponível a todos.
Acontecimentos recentes em todo o mundo dão margem para a esperança.
Apesar de reveses regulatórios, cresce a pressão para uma resposta legislativa às
mudanças climáticas. Pré-escolas baseadas na natureza, embora ainda
disponíveis principalmente a famílias mais afluentes, têm aumentado em
número pelo menos 500 por cento desde 2012. A agricultura urbana está se
espalhando rapidamente, a arquitetura biofílica está pegando, e corredores de
vida selvagem alcançam mais fundo dentro das nossas cidades. Famílias estão
cultivando seus quintais com espécies nativas que restauram populações de
borboletas e rotas de migração.
O Scottish Wildland Trust relata que florestas nativas cobrem meros 4 por cento
da Escócia, e que, para as crianças, a distância a partir de suas casas à qual elas
têm permissão para circular com autonomia para brincar encolheu
consideravelmente em 30 anos. Em 2005, uma lei chamada “direito de
mobilidade autônoma” entrou em vigor para tratar dessa questão e de outras. A
Lei da Reforma da Terra dá a todos o direito ao acesso responsável à maior
parte da terra e dos cursos d’água no interior do país. Pessoas que fazem
caminhadas podem acessar quase todas as terras públicas e a maior parte das
terras privadas se elas tratarem a terra e os donos dela com respeito. Os
defensores da lei insistem que direitos e responsabilidades são inseparáveis e
que responsabilidades devem ser ensinadas e cumpridas. A lei do direito de
mobilidade autônoma incorpora o espírito das palavras do poeta Norman
MacCaig que estão gravadas na lateral do prédio do Parlamento escocês: “A
quem pertence essa paisagem? Ao homem que a comprou ou a mim que
pertenço a ela?”
Fluindo em paralelo com a exigência de um direito humano à natureza está
outro movimento exigindo que os seres humanos reconheçam os direitos
inalienáveis da natureza. O esforço para estabelecer os direitos da natureza não
humana tem sido lento, mas parece estar acelerando. Em 2008, o Equador
alterou sua constituição para dar à natureza “o direito de existir, persistir,
manter e regenerar seus ciclos vitais.” Em 2010, a Bolívia aprovou a Lei dos
Direitos da Mãe Terra, dando direitos à natureza iguais aos dos seres humanos.
E em 2017, o Parlamento da Nova Zelândia declarou que o terceiro maior rio do
país, o Whanganui, tem os mesmos direitos legais de uma pessoa. Isso tornou o
Whanganui o primeiro rio do mundo a ser reconhecido como uma entidade
viva. A designação resultou de uma campanha de 140 anos pelos Maoris da
Nova Zelândia, que veem o rio como essencial para o bem-estar das pessoas e de

todas as vidas que dependem dele para a sobrevivência. A lei deu ao rio todos os
direitos, deveres e responsabilidades que vêm com a personalidade; o rio pode
agora ser representado em processos judiciais. Dois guardiões agirão em nome
do rio: um membro da comunidade indígena Whanganui Iwi e um
representante do governo.
Exatamente como o Whanganui agora possui direitos legais, todas as plantas e
animais tocados pelos Whanganui – incluindo pessoas – têm o direito de
desfrutar daquele rio. E se o rio não for saudável? Então, cada um desses
direitos se torna sem sentido.
O padre católico Thomas Berry, que a Newsweek chamou de um dos mais
provocativos ecoteólogos do mundo, esperou e aspirou a essa evolução da ética.
Em seu livro The Great Work, ele escreveu: “A atual urgência é começar a
pensar dentro do contexto de todo o planeta, da comunidade integral da Terra
com todos os seus componentes humanos e não humanos. Quando discutimos
ética, devemos entendê-la como significando os princípios e valores que regem
aquela comunidade abrangente.” Berry acreditava que “um habitat degradado
produzirá seres humanos degradados.” Ele também acreditava que “tudo tem o
direito de ser reconhecido e reverenciado. Árvores têm direitos de árvores,
insetos têm direitos de insetos, rios têm direitos de rios e montanhas têm
direitos de montanhas.”
Essas linhas foram escritas há 20 anos, e o tempo tem se esgotado desde então.
Se o movimento ambientalista almeja florescer, ele deve garantir que pessoas de
todas as raças, culturas, níveis de renda e códigos postais tenham uma chance
igual de conectar-se com o resto do mundo natural. O conceito de capital social
não pode mais se aplicar a apenas uma espécie; ele deveria se aplicar a todas as
espécies. Podemos verdadeiramente cuidar da natureza apenas se virmos a nós
mesmos e à natureza como inseparáveis, apenas se amarmos a nós mesmos
como parte da natureza, apenas se acreditarmos que nós e nossos descendentes
temos o direito às dádivas da natureza não destruída.
Reconectar a espécie humana com o resto do mundo é o grande trabalho do
século 21, como colocou Berry. Uma parte desse trabalho pode ser feita pelo
Congresso ou pelas Nações Unidas, pelas empresas, pela educação e pelas
grandes organizações conservacionistas. O resto será realizado através de atos
pequenos e significativos, não mais complicados do que sair para entre as
árvores com as pessoas que amamos. É isso o que a Dra. Razani encoraja seus
pacientes a fazerem.
“Muitas pessoas estão preocupadas que crianças estejam passando muito tempo
na frente das telas,” diz ela, “mas o que eu vejo são pais e filhos ansiando uns
pelos outros.” Ela frequentemente começa uma consulta familiar perguntando
aos pais ou avós como foi sua infância e sobre um lugar especial na natureza de
que eles se lembram. “A sala fica muito quieta. Às vezes os avós começam a
chorar.” E então ela leva todos eles ao parque, juntos.
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