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O mosquito Aedes Aegypti surgiu no séc. XVI, no Egito e se dispersou à partir da
África, chegando aos continentes Americanos e Asiático.

Para um mosquito selvagem
ter se tornado urbano, deve-
se ter em conta vários
fatores sociais, como o
capitalismo. “Não produz
riqueza, sem ao mesmo tempo
gerar degradação ambiental”.
Essa frase do movimento
ecológico deixa bem claro a
influência da transição do
mosquito, agora urbano.

O nosso sistema social é
totalmente antiecológico, pois há
uma intensa exploração humana e
da natureza. Quantidades
absurdas de lixo são produzidas,
diminuindo a qualidade de vida. As
agressões ecológicas contra o ser
humano, principalmente aqueles
mais desfavorecidos, tornam-se
acentuadas, havendo pobreza e
miséria, com altos níveis de fome,
doenças e falta de habitação.

Tudo isso gera preocupações, ou seja,
quase como um instinto protetivo que
adquirimos quando estamos sendo
ameaçados. Com as doenças que podem
ser transmitidas pelo mosquito, nossa
“cultura ecológica” necessita estar mais
ativa, com a responsabilidade de
preservar a vida na terra.

Chico Mendes tinha a
proposta de desenvolvimento
extrativista que combina o
social com o ambiental.
Segundo ele, os povos das
florestas (questão social)
precisam de uma floresta para
sobreviver (questão ambiental).

A injustiça ecológica acabou se tornando
uma injustiça social, resultando em uma má
qualidade de vida, sendo atingido o ser
humano e a sociedade inteira.

Precisamos, assim, adquirir a cultura
e o senso de justiça ecológica, pois como
formulou Hans Jonas, filósofo da ética
da responsabilidade: “Comporta-te de
tal maneira que os efeitos de tuas ações
sejam compatíveis com a permanência da
natureza e vida humana sobre a terra.”

Devemos cuidar de
nosso lar e garantir
uma vida aprazível às
gerações futuras, que
não merecem ser
castigados por doenças
que geramos.


