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Do Refluxo ao Fluxo do Arché 

 

Durante a era Pré-Socrática, o filósofo Tales de Mileto defendia a água como arché, o 

elemento que origina toda a vida e que está sempre presente nela. Mesmo não tendo uma completa 

adesão à sua ideia, o seu arché nunca foi desvalorizado no âmbito filosófico, diferentemente do 

cenário presente na sociedade brasileira contemporânea, a qual tem suas águas ameaçadas, 

principalmente os oceanos. Nesse contexto, a intensa indústria pecuária brasileira e a falta de 

presença governamental na proteção oceânica são vistos como os principais óbices do caminho 

para combater a poluição dos oceanos. 

 

Em primeiro plano, vale salientar que a intensiva e extensiva indústria pecuária está 

diretamente associada à contaminação dos oceanos. Em "Cowspiracy", documentário dirigido por 

Kip Andersen, o diretor expõe a indústria de gado como a principal poluidora dos oceanos, uma 

vez que a presença dos dejetos da pecuária nas águas gera a contaminação, dando origem às "zonas 

mortas". Analogamente, a realidade brasileira alimenta a poluição dos oceanos, visto que um dos 

maiores setores econômicos do Brasil é a própria pecuária. Essa indústria é presente em extensas 

áreas do país e, juntamente de sua intensa produção visando o mercado externo, tem como 

consequência as zonas mortas da fauna e flora brasileira e o desuso dessas águas, essencial para a 

sobrevivência. Assim, cria-se um um ciclo vicioso, no qual, mesmo fora das telas, o Brasil utiliza 

a morte de seres vivos para gerar a morte de seus oceanos. 

 

Outrossim, deve-se perceber que a ausência do respeito governamental diante as 

legislações oceânicas é um obstáculo para o combate à poluição das águas. Em 2020, o governo 

brasileiro planejou a liberação da construção de naufrágios artificiais e pesca esportiva em áreas 

oceânicas de extrema proteção ambiental. Nesse sentido, as lideranças políticas não apenas 

propagam a continuação de intensa poluição dos oceanos, mas desrespeitam as legislações 

estabelecidas para manter a ordem e progresso dos oceanos - ou do meio ambiente como um todo. 

Como consequência, o estímulo do governo ao desacato das leis gera uma influência para a 

população brasileira, o que somente alimenta a perpetuação da poluição dos oceanos em larga 

escala nacional.  

 



Torna-se imprescindível, portanto, ressaltar a urgência de combater essa mazela ambiental 

que é alimentada pela indústria pecuária e insuficiência governamental ao respeito das leis 

ambientais. Para alterar esse problemático cenário, as ONGs ambientais, as quais são 

caracterizadas por ações de solidariedade em campo de políticas do meio ambiente, devem 

incentivar manifestos políticos e pacíficos por meio de palestras nas escolas de Ensino Médio. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, através de debates criados pelas ONGs nas aulas de Geografia e 

Sociologia, as quais promovem conhecimento sobre a relação do homem e natureza, a fim de 

conscientizar os alunos para pressionar a indústria pecuária e as ações governamentais para 

amenizar, e eventualmente, cessar a poluição dos oceanos. Assim, apenas com esse adequado 

suporte, o arché voltará a ser valorizado e terá seu fluxo retomado.  


