
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós e o meio ambiente 

Algumas reflexões 



I. Introdução 

Desde janeiro de 2021, viemos publicando em nosso Instagram, posts relacionados 

a promoção de uma reflexão sobre como nossa espécie tem se comportado em 

relação ao meio ambiente. 

Foram várias publicações, desencadeadas por um texto inicial que procurou mostrar 

como a nossa atuação sobre o meio ambiente pode causar sérios problemas, como 

a pandemia da Covid 19 que vem causando muitas mortes, desde o início de 2020, 

e que ainda não está controlada. 

Acompanhe o texto publicado originalmente em nosso blog. 

 

Saúde e meio ambiente - uma das possíveis relações 

 

2020 foi o ano em que a humanidade se viu frente a frente com a pandemia da 

Covid-19. O vírus, inicialmente identificado na China, no final de 2019, se espalhou 

rapidamente e, no começo de 2020, já havia feito vítimas pelo mundo todo. Foi 

quando a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia e a 

necessidade imediata de distanciamento social. 

Não viemos nesse texto escrever sobre os inúmeros casos de Covid-19 e as mortes 

ocorridas em consequência disso. Nem tampouco do descaso de autoridades de 

alguns países (inclusive o nosso) em relação a essa pandemia e todos os problemas 

econômicos, sociais e emocionais advindos do isolamento ao qual ainda estamos 

submetidos. 

O intuito é refletir sobre a ocorrência de novos vírus que estão afligindo a 

humanidade, cada vez mais e em curtos espaços de tempo. Existe alguma relação 

com o surgimento de novos vírus e a forma como os seres humanos estão lidando 

com o ambiente? 

O ambiente, e seus respectivos ecossistemas, funcionam de acordo com um 

equilíbrio dinâmico, no qual o meio biótico, ou seja, as espécies de animais, plantas, 

fungos, microrganismos interagem entre si e com meio abiótico, representado pela 

água, gases da atmosfera, sais minerais dos solos. Esse equilíbrio é que garante a 

vida em nosso planeta e qualquer desequilíbrio pode acarretar inúmeros problemas. 

Um deles é o transbordamento, fenômeno específico que trataremos nesse texto. 

Vários estudos já identificaram inúmeros vírus presentes em roedores, insetos, 

morcegos, e outros animais silvestres. Esses vírus não causam nenhum mal a esses 

animais, estão presentes em seus organismos de forma equilibrada, numa relação 

mútua de sobrevivência. Em linhas gerais, o transbordamento é o fenômeno no qual 



esses vírus passam de seu reservatório animal natural (animais silvestres) para um 

primeiro ser humano, evoluindo para uma variante com capacidade de ser 

transmitido a outros seres humanos. E isso pode acontecer devido à forma como nós 

seres humanos estamos interagindo com o ambiente.  

Ao destruirmos florestas, por exemplo, que estão em equilíbrio há milhares de anos, 

os animais silvestres perdem o seu espaço natural, onde sempre viveram, onde 

encontram abrigo, alimento e podem se reproduzir. Esses animais, sem o seu espaço 

natural, passam a buscar condições de sobrevivência cada vez mais próximas dos 

seres humanos e, geralmente, podem nos contaminar com vírus presentes em seu 

organismo. 

No caso do coronavírus, é consenso entre a comunidade científica que o vírus foi 

transmitido inicialmente por morcegos a um primeiro ser humano. A partir daí o 

vírus sofreu alterações e essas alterações permitiram que fosse possível a infecção 

para outros seres humanos. 

O que podemos fazer para reverter esse descaso com o ambiente, como temos 

observado nos últimos tempos e que pode acarretar novas pandemias? 

Inicialmente, acredito que devemos nos informar, a partir de fontes confiáveis e que 

podem nos fornecer conhecimento para sermos multiplicadores de ideias. David 

Quammen é um dos mais respeitados divulgadores da Ciência e seu foco é 

justamente divulgar aspectos relacionados ao transbordamento de vírus, 

inicialmente em equilíbrio em animais silvestres, para nós seres humanos. Em seu 

livro Contágio, lançado em 2012, ele já previa a ocorrência de sérias pandemias 

relacionadas a esse fenômeno. Ele foi o entrevistado do Programa Roda Viva, no 

último dia 04/01. Para aqueles que se interessarem, segue o link da entrevista no 

youtube. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xE5V-p6IMY0  

Além de nos informar, podemos começar a pensar em novas formas de interagirmos 

com o ambiente, não é mesmo? Muitos estudiosos já têm se dedicado a refletir sobre 

nossa relação com o ambiente de forma mais holística e podemos fazer parte dessa 

massa de pessoas que querem um mundo melhor, com mais respeito entre os seres 

humanos e o ambiente e entre os próprios seres humanos. Acompanhe nossas 

postagens dominicais no Instagram @instituto_selem para refletirmos juntos sobre 

isso. Texto divulgado em nosso blog, no dia 17/01/2021 

 

 
A partir desse texto inicial desencadeamos, em nossos posts dominicais, uma 

proposta de reflexão sobre a ação humana sobre o ambiente, destacando algumas 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xE5V-p6IMY0


questões ambientais mais emergenciais, além de apresentar algumas alternativas 

para os problemas. 

Acompanhe as nossas postagens e o diálogo sugerido a partir delas. 

 

II. Postagens relacionadas aos problemas ambientais e algumas propostas 

de mudanças em nossas atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 17/01 publicamos um texto em nosso blog convidando a todos para 

acompanhar nossas postagens dominicais que estariam relacionadas com a 

reflexão sobre nossa relação com o ambiente de forma mais holística, mais 

sustentável, e fazer parte do grupo de pessoas que almeja por um mundo 

melhor, com mais respeito entre os seres humanos e o ambiente e entre os 

próprios seres humanos. 

Começamos com o vídeo do Antônio Nobre, pesquisador do INPE, renomado 

cientista, estudioso envolvido com questões relacionadas às mudanças climáticas. 

Ele nos fala nesse vídeo sobre amor incondicional - a chave mestra de todas as 

relações.  

Esperamos seus comentários. Vamos construir juntos essa reflexão.  

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QtQ86Yfiks0&feature=youtu.be  

Postagem realizada no 

Instagram, no dia 24/01/2021 
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Você já ouviu falar no paradigma da escassez e da abundância? Esse é o tema de 

hoje, com intuito de dar continuidade à nossa reflexão sobre possíveis mudanças na 

nossa relação com o meio ambiente. 

O paradigma da escassez está baseado na perspectiva de falta. Falta alimento, 

alegria, amor, emprego, cooperação etc. Quais são os sentimentos gerados por essa 

perspectiva de olhar a nossa volta? Medo e insegurança. 

Já o paradigma da abundância está baseado na ideia de que tem para todo mundo. 

Tem alimento, alegria, amor, emprego, cooperação etc. O foco está no 

compartilhamento e não na posse. 

Atualmente, a grande maioria das pessoas (e os governos, de um modo geral) ainda 

vive sob a perspectiva do paradigma da escassez. E como isso se reflete em nossa 

relação com o meio ambiente? Precisamos explorá-lo, desmatando áreas de florestas 

ou mesmo realizando pesca predatória, pois precisamos de comida que pode faltar; 

extraindo minérios de uma forma desordenada, pois precisamos trocar de celular 

sempre que é lançado um modelo novo, afinal, não podemos ficar inseguros em 

relação à nossa aceitação social de ainda possuirmos um modelo antigo. Esses são 

apenas alguns exemplos. Poderíamos enumerar mais uma infinidade deles. 

Como passar a viver sob a perspectiva da abundância, pensando em nossa relação 

com o meio ambiente? Uma das formas, é adotar os princípios da sustentabilidade, 

tanto no nível individual como no coletivo. Vamos conversar sobre isso nos próximos 

posts dominicais. 

Você acha que podemos viver sob o paradigma da abundância? Quais seriam as 

atitudes individuais possíveis? 

 

 

Postagem realizada no 

Instagram, no dia 31/01/2021 
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O tema de hoje, para dar continuidade a nossa reflexão sobre possíveis mudanças 

da nossa relação com o meio ambiente, é o minimalismo. 

A palavra minimalismo surge a partir de uma série de movimentos artísticos e 

culturais que caracterizaram diversos períodos do século XX. A ideia desses 

movimentos era fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de 

expressão. 

Atualmente, essa palavra tem ganhado popularidade, já que muitas pessoas o 

estão adotando como estilo de vida. Mas o que significa ter um estilo de vida 

minimalista? 

Quantas vezes compramos roupas que não precisamos? Quantas vezes trocamos de 

celular sem necessidade, por que foi lançado um modelo novo no mercado? 

Quantas vezes fazemos atividades que simplesmente não fazem sentido para nós? 

Quanto gastamos em despesas que nos comprometem financeiramente e são 

supérfluas? 

É viver com menos, só o essencial. É ter menos atividades, somente aquelas que nos 

trazem conhecimento e bem-estar e ter menos despesas, organizando nossa vida 

financeira. 

Em suma, o minimalismo se contrapõe ao consumismo exacerbado que caracteriza 

a sociedade contemporânea e que tem acarretado enorme prejuízo ao meio 

ambiente. 

Será que ao adotar um estilo de vida minimalista contribuiremos para melhorar 

nossa relação (de espécie humana) com o meio ambiente? 
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No último dia 06/02/2021, o jornal El País publicou uma entrevista com a médica 

espanhola María Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Nessa entrevista, a médica afirma com 

precisão que “a pandemia do coronavírus é mais uma prova da perigosa relação 

entre os vírus e as pressões do ser humano sobre o meio ambiente”. 

Durante a entrevista, a diretora de Saúde Pública da OMS esclarece de que forma 

o surgimento de pandemias está relacionado com as práticas de desmatamento 

intenso e cita, além da Covid-19, a AIDS, o Ebola e a SARS. 

Essa matéria vem ao encontro da publicação que fizemos em nosso blog, no dia 

17/02, na qual abordamos o fenômeno do “transbordamento”. Na entrevista, a 

médica da OMS cita como exemplo desse fenômeno o caso do “vírus do ebola, que 

saltou dos morcegos frugívoros das florestas da África ocidental para os humanos 

e desatou o contágio”. 

Maíra Neira propõe como alternativa, em sua entrevista, “uma revolução saudável, 

positiva e verde, que tenha como pilar fundamental a rápida transição na direção 

de energias limpas”. 

 

E você, como acha que pode contribuir? 
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dia 14/02/2021 
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Minérios no seu celular! 

Você já pensou que esse aparelhinho tão importante para nós atualmente tem 

relação direta com graves problemas ambientais? 

Para produzir um celular são necessários diferentes tipos de minérios extraídos da 

natureza: areia de sílica, bauxita, quartzo, entre tantos outros. Para cada um dos 

componentes do celular, um minério diferente. 

No Brasil, o modelo de mineração é considerado predatório e arcaico e tem 

acarretado problemas ambientais desde o tempo colonial. Para citar um exemplo 

desse modelo e o impacto que pode causar ao ambiente, basta recordar da tragédia 

(ambiental e social) em Brumadinho/MG, por conta do rompimento da barragem 

que armazenava os rejeitos, constituído por minérios que não têm utilidade 

comercial e que são tóxicos. 

Então, infelizmente, ao usarmos nossos celulares, estamos indiretamente 

contribuindo para a degradação do ambiente. 

O que fazer? Não se trata de abandonar seu uso, pois isso é praticamente 

impossível atualmente. Desenvolvemos uma relação de dependência com esse 

aparelhinho. 

Trata-se, por exemplo, de controlar o desejo de trocar por um modelo novo, 

evitando o consumismo, pensando-se em atitudes individuais. Trata-se de exigir das 

autoridades um modelo para exploração dos minérios de forma mais sustentável, 

com respeito ao ambiente e às comunidades do entorno da exploração, pensando-

se em atitudes coletivas. 

 

Postagem realizada no Instagram, no dia 

21/02/2021 
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Você já ouviu falar em Água Virtual?  

 

Água virtual é aquela que você consome, mas não vê. Quando você escova os 

dentes, coloca água para ferver, para fazer um cafezinho, você está vendo a água. 

E a água que é utilizada para produção do trigo que é usado para fabricação do 

pão, ou mesmo a água que é usada para fabricação das suas roupas? 

A água que é utilizada nesses processos que você não vê, mas que consome 

indiretamente, é denominada água virtual. Em linhas gerais, a água virtual é um 

indicador do volume em litros da água que será utilizada em cadeias produtivas. 

Estima-se, por exemplo, que para produção de 1 Kg de carne bovina sejam 

utilizados 15,5 mil litros de água e 1700 litros para produção de 500 g de arroz. 

Para produzir uma calça jeans, 10000 mil litros de água. 

Sendo assim, além de pensar em desligar a torneira enquanto escova os dentes, 

precisa pensar nos seus hábitos de consumo, para evitar o desperdício da água 

virtual. Uma das formas de mudar nossa relação com o meio ambiente é reformular 

nosso padrão de consumo. 
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Instagram, no dia 07/03/2021 

Crédito da imagem: Arek Socha 

(Pixabay) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegada Ecológica 

Segundo a WWFBrasil - @wwfbrasil - a “Pegada Ecológica é uma metodologia de 

contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas 

sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais (gha), permite comparar 

diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica 

do planeta”. 

Em linhas gerais, os números expressos pela Pegada Ecológica refletem o quanto 

consumimos do ambiente, ou de recursos naturais, para gerar os produtos que são 

utilizados diariamente por um indivíduo ou uma população (alimentação, energia, 

roupas, moradia, transporte etc). 

A pergunta é: Nosso planeta tem capacidade ecológica para suportar os padrões de 

consumo que adotamos atualmente? 

Caso você se interesse, pode calcular sua Pegada Ecológica neste site: 

http://www.pegadaecologica.org.br/ 

 

É uma excelente forma de refletir sobre nossos hábitos de consumo. 

 

Postagem realizada no 

Instagram, no dia 14/03/2021 
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Obsolescência programada - já ouviu falar? 

 

Você tem a impressão de que os aparelhos eletroeletrônicos duravam mais 

antigamente? E que, ao apresentarem qualquer tipo de defeito, eram facilmente 

consertados? Um exemplo bem característico de durabilidade e possibilidade de 

conserto, eram as máquinas de lavar roupas antigas. 

Atualmente, temos a chamada obsolescência programada que, segundo o IDEC 

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), é a “prática que se aplica toda vez 

que os fabricantes produzem um ou vários produtos que, artificialmente, tenham, 

de alguma forma, sua durabilidade diminuída do que originalmente se espera”. 

Segundo esse Instituto, é normal que um determinado produto sofra desgaste com 

o tempo e que não seja mais possível utilizá-lo ou mesmo consertá-lo. O que não é 

normal são os fabricantes “planejarem” o desgaste antecipado desses produtos. E é 

o que tem acontecido ultimamente. 

O descarte prematuro desses produtos que passam a não ter utilidade, aumenta a 

quantidade de lixo eletrônico e lixo tóxico que não são reciclados ou 

acondicionados de forma adequada. Além disso, a produção acarreta mais e mais 

retirada de recursos naturais dos ambientes. 

 

Mais uma vez, para repensarmos nossa relação com o ambiente, precisamos 

começar a repensar nossos hábitos de consumo e exigir direitos dos consumidores. 
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Crédito da imagem – Mohamed Hassan 

 
Encerramos as nossas postagens de março, no dia 28, com uma enquete. A 

pergunta principal foi: Você é um consumidor consciente? 

A ideia era que cada um refletisse sobre as suas relações com o ambiente e foi 

baseada nas questões sugeridas pelo Instituto Akatu @institutoakatu. 

 

O que acha de responder? 

 

1. Quando você vê um certo produto e tem o desejo de comprar, você se 

questiona “eu realmente preciso disso”?  

2. Você se preocupa em comprar produtos que tenham durabilidade e que 

atendam melhor às suas necessidades?  

3. Você se preocupa em comprar diretamente de pequenos produtores?  

4. Quando você vai às compras, usa ecobags, para trazê-las para casa?  

5. Você se preocupa em adquirir produtos de empresas que tenham 

preocupações ambientais e sociais?  



III. Postagens com indicações de entidades que atuam pelo meio ambiente. 

Em abril, dedicamos nossas postagens no Instagram à indicação de entidades 

que atuam pelo meio ambiente, das mais diferenças formas. Quem sabe você 

não deseja participar, não é mesmo? 

 

 

Entidades que atuam pelo meio ambiente: Conheça! 

 

No decorrer de abril, sempre aos domingos, apresentamos algumas entidades que 

atuam procurando oferecer subsídios para reflexão das pessoas sobre suas relações 

com o meio ambiente. 

Começamos pelo Instituto Akatu @institutoakatu, fundado em 15/03/2001, Dia do 

Consumidor. O Akatu é uma instituição sem fins lucrativos que atua na 

sensibilização, mobilização e engajamento da sociedade para o consumo consciente 

que, segundo a definição, é consumir com melhor impacto. Não deixar de consumir, 

mas consumir sempre pensando nas consequências para o meio ambiente.  

O Instituto Akatu atua em duas frentes: Educação e Comunicação. Em Educação, a 

plataforma Edukatu é uma rede de aprendizagem on-line sobre consumo consciente 

e sustentabilidade. Em Comunicação, com dicas e campanhas. 

Conheça melhor o trabalho desenvolvido pelo Akatu no site https://akatu.org.br/ 

Postagem realizada no dia 04/04/2021  

Crédito da imagem – annca (Pixabay) 
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Entidades que atuam pelo meio ambiente: Conheça! 

 

Dando continuidade às publicações com o objetivo de apresentar entidades que se 

preocupam com as relações da nossa espécie com o ambiente, apresentamos o 

trabalho desenvolvido pela WWF Brasil, associação civil brasileira sem fins lucrativos. 

Criado em 1996, o WWF Brasil tem como missão mudar a atual trajetória de 

degradação ambiental e promover um futuro em que sociedade e natureza vivam 

em harmonia. 

O WWF Brasil tem atuação em diferentes linhas, entre elas, o fortalecimento do 

movimento ambientalista brasileiro e a implementação de projetos de caráter 

demonstrativo que apontam para soluções de problemas relacionados à 

conservação. 

O WWF Brasil atua em sintonia com a WWF no Mundo (World Wildlife Fund ou 

Fundo Mundial da Natureza, em português), organização criada em 1961, com o 

objetivo de conter a degradação do meio ambiente e construir um futuro em que o 

homem viva em harmonia com a natureza. 

Saiba mais sobre a WWF Brasil acessando o site https://www.wwf.org.br/ 

 

Postagem realizada no dia 11/04/2021  

Crédito da imagem – Martin (Pixabay) 
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Entidades que atuam pelo meio ambiente: Conheça! 

O Instituto 5 Elementos @instituto5elementos é uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP) fundada em 1993, em São Paulo, com o propósito de 

semear conceitos e práticas voltadas à sustentabilidade. Sua missão é promover a 

transformação da sociedade por meio de práticas de Educação para a 

Sustentabilidade. 

O Instituto atua por meio de cinco produtos e serviços: ações pedagógicas, 

articulação e mobilização, curadoria de conteúdo, ecoeficiência e formação em 

educação para a sustentabilidade.  

Neste último são oferecidos cursos e oficinas na área de Educação para a 

Sustentabilidade visando sensibilizar os envolvidos para promover a mudança de 

comportamento pessoal e assim protagonizar ações e projetos em suas comunidades 

com foco no desenvolvimento da cultura da sustentabilidade. 

Quer saber mais sobre o Instituto 5elementos? Acessa o link 

https://5elementos.org.br/ 

Postagem realizada no dia 18/04/2021  

Crédito da imagem – Ed Zilch (Pixabay) 
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Entidades que atuam pelo meio ambiente: Conheça! 

O Instituto Socioambiental @socioambiental é uma organização da sociedade civil 

brasileira, sem fins lucrativos, fundada em 1994, para propor soluções de forma 

integrada a questões sociais e ambientais com foco central na defesa de bens e 

direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio 

cultural, aos direitos humanos e dos povos. Desde 2001, o ISA é uma Oscip – 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Um dos programas do Instituto Socioambiental é o Programa monitoramento de 

áreas protegidas que produz, sistematiza e disponibiliza informações sobre Terras 

Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs), terras militares, glebas do Incra, 

reservas garimpeiras e outras terras de interesse público.  

Comunicação e Relacionamento do ISA é um serviço permanente que vem buscando 

maneiras inovadoras de mostrar para as pessoas a seriedade dos desafios 

socioambientais na atualidade, e apontar caminhos criativos para a mudança. 

Quer saber mais sobre o Instituto Socioambiental? Acessa o site 

https://www.socioambiental.org/pt-br 

Postagem realizada no dia 25/04/2021  

Crédito da imagem – OpenClipart Vectors (Pixabay) 
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IV. Postagens com indicações filmes que abordam questões ambientais. 

Em maio, encerramos nossa série de postagens sobre nossas relações com o 

meio ambiente, indicando filmes que valem muito a pena assistir!  

 

 

 

 

 

 

Filmes e meio ambiente: O sal da Terra (postado em 02/05/2021) 

No mês de maio, dando continuidade às reflexões sobre a relação entre nós, espécie 

humana, e o meio ambiente, sugerimos alguns filmes que abordam questões 

ambientais. 

Se puder, assista! Vamos repensar nossas atitudes para com o meio ambiente! A 

grande maioria dos filmes que serão indicados está disponível no YouTube. 

Vamos começar pela indicação do filme “O Sal da Terra”, documentário de 2014, 

dirigido por Win Wenders e Juliano Salgado. Esse documentário aborda a trajetória 

de Sebastião Salgado, fotojornalista que em sua carreira se dedicou a mostrar 

aspectos das questões sociais e ambientais presentes em nossa vida. 

Conheça neste documentário um pouco da história da nossa espécie e seu impacto 

sobre o planeta e conte nos comentários as suas impressões. 

  

Filmes e meio ambiente: Ser Tão Velho Cerrado (postado em 09/05/2021) 

Como prometido, em maio, sempre aos domingos, fizemos a indicação de filmes 

que têm a intenção de estimular a reflexão sobre nossas atitudes para com o meio 

ambiente! A grande maioria dos filmes que serão indicados está disponível no 

YouTube. 

A indicação de hoje está na Netflix e é o documentário Ser Tão Velho Cerrado, 

dirigido por André D’Elia. 

Esse documentário aborda questões relacionadas ao cerrado brasileiro. Esse 

importante bioma tem sofrido com intensos desmatamentos, provocados pelo 

avanço do agronegócio, principalmente relacionado ao plantio de soja transgênica. 

Essa conduta exploratória tem afetado as comunidades locais e o Parque Nacional 

da Chapada dos Veadeiros. 

Assista, a fotografia é lindíssima! 
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Filmes e meio ambiente: Mission Blue (postado em 16/05/2021) 

Filme de 2014, dirigido por Robert Nixon e Fisher Stevens, Mission Blue nos narra a 

biografia da renomada bióloga marinha Sylvia Earle, além de fazer importantes 

denúncias sobre as condições dos nossos oceanos. 

Segundo o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA) 

os resíduos mais comuns na poluição de mares são as bitucas de cigarro, sacolas e 

embalagens de alimentos e bebidas, prejudicando mais de 800 espécies marinhas. 

Assista e tome consciência dessa importante questão ambiental 

 
Filmes e meio ambiente: Minimalismo - um documentário sobre as coisas 

importantes. (postado em 23/05/2021) 

Não sei se vocês lembram, mas esse foi um dos assuntos que tratamos anteriormente 

em um dos nossos posts dominicais. 

É um documentário dirigido por Matt d’Avilla, no qual especialistas exploram as 

origens e consequências do consumismo. Tem também depoimentos de pessoas que 

adotaram esse estilo de vida! 

Assista! Está no catálogo da Netflix. 

 

Filmes e meio ambiente: Lixo extraordinário (postado em 30/05/2021) 

Documentário de 2010 produzido por Vik Muniz que retrata o cotidiano de 

catadores de lixo do Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina, 

localizado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 

Promove uma profunda reflexão sobre a questão do lixo nas sociedades 

contemporâneas. 

E com essa postagem, finalizamos a série sobre as nossas relações com o meio 

ambiente. Esperamos ter contribuído para essa reflexão tão importante na 

atualidade. 
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