
“NÃO QUERO LUXO NEM LIXO” 

QUE TAL HUMANIZAÇÃO? 

 

Lixo vem da palavra em Latim Lix, que significa cinza. Podemos até dizer que 

lixo é um conceito inventado pelas sociedades humanas. Não existe o conceito 

de lixo na natureza. Nos ecossistemas, toda substância é reciclada no sistema 

ecológico, gerando energia extra e produzindo resíduo zero. Essa 

característica é fundamental para compreendermos a distinção entre um 

sistema ecológico e um sistema social humano, regido pela cultura, 

especialmente aqueles habitantes de ambientes urbanos, onde ao final de vinte 

e quatro horas de um dia, o que existe é um alto consumo energético e uma 

elevada produção de resíduo, que em grande maioria se transforma no que 

chamamos de lixo. 

 

Podemos entender o lixo como algo que produzimos no sistema de vida 

humano e que não conseguimos retornar à natureza, gerando um fenômeno 

desafiador para a sustentabilidade dos ecossistemas e ambientes no planeta 

Terra. Essa constatação tem levado cientistas, ambientalistas e gestores 

públicos, sociais e privados a buscarem soluções remediadoras ou definitivas 

para esse fenômeno.  

 

No esforço em compreender o lixo enquanto produto de um fenômeno social 

humano, de distanciamento da lógica ecológica de sustentabilidade dos 

ecossistemas, para uma lógica cultural insustentável, torna-se necessário 

classificar o produto entre diferentes categorias: reutilizável, reciclável ou 

descartável? Só nesse ultimo caso temos o que chamamos de lixo.  

 

Mas a questão do lixo é muito mais estruturante nas sociedades humanas, em 

especial urbanas ou aglomeradas em um determinado território. Ainda que 

considerando as exceções de sociedades humanas sustentáveis, como alguns 

povos indígenas, aldeias e vilas ecológicas, o sistema de organização e 

funcionamento da cultura humana no planeta tem se revelado desequilibrado 

na relação entre sociedade&natureza. Consumimos mais energia do que 

produzimos, geramos mais resíduos do que somos capazes de reutilizar e 



reciclar, temos uma sede de consumo que transcende nossas necessidades 

ecológicas, fisiológicas e espirituais, sucumbindo a uma espécie de influência 

doentia de um sistema de coisas e não de seres, onde vale mais o ter do que o 

ser. Nesse sistema, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, relacionam 

poder com a possibilidade de ter, esquecendo que somos todos seres 

materiais, mas também espirituais. 

 

Até o mundo espiritual vem sendo consumido vorazmente, com produtos, 

templos, vestes, acessórios, gurus e tudo que pode simbolizar, sem 

efetivamente significar verdadeiramente no espírito humano. Parece que a 

fome da humanidade está para além dos embutidos, dos fast foods, dos 

enlatados, desidratados, dos campos de monocultura, dos “defensivos” 

agrícolas, dos transgênicos e de todo impacto que temos causado ao planeta e 

ao nosso corpo - a nossa primeira casa. 

 

Você tem fome de que? Você tem sede de que? Nossa humanidade parece ter 

fome de alma, de significado, de sentido, de pertencimento, de saúde, de 

irmandade, de paz, de humanização. 

 

E o lixo? Continuamos escondendo em baixo dos nossos tapetes, dos sorrisos 

falsos, das dores silenciosas, dos desequilíbrios mentais, das depressões, dos 

pânicos, das agressões, das violências, por onde andamos como zumbis, 

intoxicando nosso corpo e nossa alma, assim como a de todo o nosso planeta 

Terra. 
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