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Este livro foi concebido com um triplo propósito: 
estimular interesse permanente pelas questões
ambientais, incentivar o pensamento crítico, e
estimular a determinação de se fazer alguma coisa
positiva para o meio ambiente. Como síntese dos cursos
que uma equipe formada principalmente por geógrafos
ministrou nos último dez anos na Universidade Brunel,
seus principais leitores deveriam ser estudantes de
graduação. De fato, este livro já está sendo adotado
em outras universidades britânicas, e até suecas.  
 
Todavia, será um equívoco imaginar que se trata de um 
desses tradicionais livros didáticos. Esse tipo de livro
costuma ser muito chato para o leitor que não esteja
simultaneamente seguindo alguma série de exposições
a ele acoplada. Neste caso, ocorre exatamente o
oposto. A leitura de seus dez capítulos será muito 
agradável, útil e apreciada por todos os que estejam
engajados em ações de responsabilidade socioambietal,
ativistas de ONGs e mesmo pessoas que simplesmente
estejam à procura de um conjunto de textos que
forneça uma boa introdução a três decisivas dimensões 
dos problemas socioambientais: a política, a econômica
e a da tecnologia geoinformacional.  
 
Brunel não é uma instituição tão conhecida no Brasil
quanto uma dezena de outras bem famosas
universidades britânicas. Mas tem altíssimo prestígio 
entre pesquisadores e profissionais de áreas como as
engenharias e tecnológicas em geral. Com campus em
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Uxbridge, região metropolitana de Londres, ela deve
ser considerada muito nova, pois tem menos de 50
anos. Teve, contudo, uma longa e interessantíssima 
pré-história no âmbito do treinamento tecnológico,
particularmente durante a II Guerra Mundial. E se o
nome Brunel soa francês é porque a universidade
adotou como símbolo a memória de Isambard Kingdom
Brunel, um dos mais célebres empreendedores da
primeira metade do século XIX, filho de Sir Marc
Brunel, um exilado da Revolução Francesa. Em recente
levantamento promovido pela BBC, Isambard foi
considerado pelo público como o segundo mais
importante britânico, apenas atrás de Churchill.  
 
Praticamente todos os autores contribuintes ensinaram
em Brunel nos últimos dez anos, e dão raro exemplo de
uma cooperação interdisciplinar que combina
basicamente pesquisas em geografia física e humana
focadas em temas ambientais. No entanto, quem por
isso for levado a supor que se trata de um típico livro
de geografia certamente também ficará muito surpreso
com seu conteúdo. Em toda a primeira das três partes,
o único capítulo bem geográfico é o quinto (e último),
sobre tecnologia geoinformacional. Os demais
introduzem o leitor a uma ampla panorâmica das mais
importantes questões ambientais. E, particularmente,
a visões históricas das trajetórias do movimento
ambientalista e das políticas ambientais. Com a
vantagem de destacar suas relações com questões
étnicas e de gênero, especialmente com o feminismo.  
 
Esses destaques estão no centro da linha de pesquisa
da principal organizadora da obra, Susan Buckingham,
sobre a relação entre gênero e desigualdades
ambientais. Ela se esforça por aplicar seu
conhecimento acadêmico em atividades relevantes e 
socialmente justas. Assim, além de ensinar e pesquisar
em Brunel, participa regularmente do programa "Home
Planet", da melhor estação de rádio da Grã Bretanha: a
Radio 4, da BBC. E é uma das principais dirigentes da
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maior ONG mundial voltada para o ambientalismo
feminista: a WEN, "Women's Environmental Network". O
co-organizador, Mike Turner, é um dos mais
importantes especialistas em aspectos ambientais do
planejamento urbano. Hoje professor emérito, dedicou
grande parte de sua vida à metodologia do ensino de
técnicas geográficas aplicadas ao meio ambiente,
tendo produzido influentes cursos à distância sobre o
tema. Além de professor de Brunel, foi formador de
professores para o ensino médio e nunca deixou de ter
fortes ligações com o Instituto de Educação da
Universidade de Londres. Além de ter se encarregado
do lado mais tecnológico do livro, também publicou um
capítulo dedicado ao estudo do caso da Cidade do
México, sobre a qual mais pesquisou.  
 
A escolha dos outros quatro estudos de caso -
alimentos, lixo, aquecimento global e desastres
naturais - foi essencialmente determinada pela
experiência acumulada pelos dez autores contribuintes.
O que acabou deixando de fora outros importantíssimos
temas, como energia e água. Mas a ambição dos 
organizadores não foi enciclopédica. Muito pelo
contrário, esperam que, a partir de apenas quatro
casos, consigam capacitar os leitores a desenvolver as
habilidades necessárias ao entendimento de inúmeras
outras pressões ambientais e seus impactos.  
 
Por que, então, destacar este livro em vez de muitas
outras também recomendáveis introduções às questões
ambientais que vêm proliferando no mercado editorial?
A principal razão é que esta obra tem a vantagem de
romper com a abordagem mais comum dos problemas 
ambientais, que os tomam como algo separado daquilo
que normalmente se classifica como "social". Em outras
palavras, não é uma nova contribuição à imensa lista
de publicações fortemente tecnocráticas que
pretendem focar assuntos ambientais como se eles 
pudessem ser livres, ou neutros, em termos de conflitos
sociais.  
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Mesmo que o título não o diga de forma explícita, este
livro é uma importante contribuição para o processo de
construção daquilo que vem sendo chamado de
abordagem socioambiental. Isto é, uma visão que evita 
concepções mecânicas e maniqueístas sobre a relação
que existe entre sociedade e natureza. Divulga uma
perspectiva na qual as questões ambientais estão
inseridas em uma espécie de megametabolismo. Na
verdade, o metabolismo que permitiu e permite a 
adaptação da espécie humana à ecossistêmica, para
usar uma expressão muito cara ao grande biólogo
brasileiro Samuel Murgel Branco. Ou ainda melhor:
simplesmente, o cerne da evolução da espécie humana.
Algo que já está bem esmiuçado pelo darwinismo, mas 
que ainda não chegou a ser assimilado pelas ditas
ciências humanas.  
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