
Memórias de um futuro do presente 

 

 Lembro-me dos tempos em que caminhava no calçadão da praia de Copacabana, em frente de casa, 

sentindo o vento com cheiro de maresia. Saudades dessa época, em que mergulhava num mar cristalino e 

cheio de vida. Nadava sem preocupação de engolir uns goles de água após levar um caldo. Gostava de ver 

os pescadores na Pedra do Leme fisgando diversas espécies de vida marinha enquanto eu deslizava pelas 

ondas com minha parceira, a prancha de bodyboard.  

 

 Hoje, vejo esse mesmo mar invadindo o calçadão, marrom, cheio de lixo e esgoto. Se fosse pra 

mergulhar, só poderia fazê-lo com traje de proteção, pois há mais plástico que sal nessa água. A pesca da 

vida marinha já não é mais uma atividade viável. Os peixes estão comendo tanto lixo que não são mais um 

alimento saudável. Também percebo que assim como muitas espécies foram extintas, os pescadores da 

Pedra do Leme tiveram o mesmo fim.   

 

 Lembro-me de subir o Morro do Leme, cheio de árvores nos seus 28 hectares de natureza 

preservada. Andava pelas trilhas ecológicas, respirando o ar puro, abundante na área por causa da flora e 

sua fotossíntese. Gostava de observar os animais, ouvir o som da floresta, emanando uma aura de paz e 

felicidade.  

 

 Hoje, vejo esse mesmo local, devastado, um mar de cimento, o "bom progresso". Altos prédios e 

arranha céus tomaram o lugar das árvores. Mas não tem problema, porque são prédios verdes, sustentáveis 

e não prejudiciais ao meio ambiente. Onde antes havia a trilha em que andávamos rodeados pelo 

ecossistema, há um cemitério de concreto. Alguns pequenos arbustos verdes, artificiais, são a descarada 

tentativa de disfarçar o cinza que tomou lugar da mata. 

 

 Lembro-me de andar pelo Rio de Janeiro e admirar o claro céu azul. A caminhada demorava um 

bom tempo, mas não me importava, adorava flanar pela extensão da límpida Praia de Ipanema. Ao chegar 

à Pedra do Arpoador, sentava e observava o pôr do sol tingindo o céu de laranja e vermelho em um lindo 

espetáculo. 

 

 Hoje, vejo esse mesmo céu, cinza, anuviado e tóxico. Um céu outrora azul e limpo agora é uma 

massa plúmbea. Andar pela praia, agora suja, é meramente um sonho. Nosso problema não é somente esse 

líquido espesso e escuro que antes chamávamos de água, mas o ar poluído que requer uma máscara. Não 

há mais pôr do sol para ser admirado, a cortina de poluição cobriu o céu laranja e avermelhado.  

 

 Lembro-me de passar por muitos lugares diferentes no meu Rio de Janeiro, onde o meio ambiente 

foi se extinguindo. Percebi que, no passado, muitas ações poderiam ter sido tomadas para evitar esse triste 

futuro. Temos responsabilidades com o meio ambiente, mas nem todos se importam. Se pudesse, voltaria 

no tempo para corrigir minhas ações e alertar ao mundo sobre o que viria a acontecer.  

 

Talvez nosso pretérito mais que imperfeito nos ensine a conjugar um melhor futuro do presente.  

 

Enzo Sekito 

 


