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Projeto #BibliotecaIndica  

Em razão da importância da data 05 de junho, que celebra o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, a Biblioteca João Baptista de Mello e Souza do Campus Humaitá II, como 

fonte de informação e integrante Projeto #BibliotecaIndica, entendeu que através da 

leitura poderia estimular mudanças de atitudes relacionadas a conscientização sobre o 

meio ambiente, dessa forma, pesquisou e selecionou conteúdos digitais de grande 

relevância sobre o tema para indicar ao nosso público. 

 

Pesquisa:  

 

1) Conceitos de Educação Ambiental. 

O site reúne acerca do conceito educação ambiental a definição de diversos autores. 

Confira:  

https://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/pol%C3%ADtica-nacional-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental.html 

 

 

 

2) Meio ambiente. 

O site reúne um conteúdo expressivo sobre o meio ambiente e destaca vários 

aspectos, como: preservação ambiental, qual a diferença entre preservação e 

conservação ambiental, meio ambiente no Brasil, acordos internacionais, educação 

ambiental etc.  Acesse: 
 

MAGALHÃES, LANA. Meio ambiente.  Disponível em: < 

https://www.todamateria.com.br/tudo-sobre-meio-ambiente/> Acesso em: 1 jun. 2020. 
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3) Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação 
ambiental na escola 

 

 

 
 
“O livro reúne artigos de autores reconhecidos por sua contribuição no campo da 

educação ambiental, com a proposta de compartilhar saberes, ideias e práticas por 

vezes complexas, mas sempre de maneira simples e gostosa de a gente ler com arte. 

Diversos pontos de vista e dimensões trazem uma temática em comum: a relevância 

de trabalharmos com nosso planeta e suas comunidades de vida em cada projeto de 

educação ambiental”. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004660.pdf 

ou 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf 

 

4) Vamos Cuidar do Meio Ambiente  
 

O vídeo apresenta uma mensagem importante sobre a necessidade de conscientização 

da preservação do meio ambiente e didaticamente, faz um convite a seguinte reflexão:  
“... Precisamos tomar mais cuidado com o que fazemos porque quando causamos mal 

ao meio ambiente, causamos a nós mesmos”. 
 Essa afirmativa torna-se muito válida, principalmente, na cidade do Rio de Janeiro, onde 
vivenciamos inúmeras enchentes, infelizmente, com algumas mortes. Acredito que 
ações políticas e educativas, voltadas no sentido de promover a conscientização de 
preservação ambiental nas cidades, seriam essenciais para consolidar esse projeto de 
conscientização, cuidar do nosso planeta é responsabilidades de todos nós, temos que 
pensar no futuro, nas gerações que virão, num planeta melhor, habitável.  . 
 
Confira o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8&t=34s 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004660.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8&t=34s


 
 

5) Vamos Cuidar do lugar onde vivemos. 
 
 
 

  
 
Obra publicada pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente – INEA. 
Aborda assuntos importantes, como: coleta de lixo, resíduos, reciclagem e principais 
doenças associadas ao lixo e ao esgoto.  
Considero uma publicação relevante, onde os assuntos são apresentados de forma 
bastante objetiva.  
Confira:  
 
http://www.inea.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2020/06/Vamos_cuidar_do_lugar_onde_vivemos.pdf  
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6) O meio ambiente e o futuro por Werner E. Zulauf. 

Este trabalho aborda questões relacionadas à história, mídia, adaptações 
metodológicas, planos convencionais, política pública, degradação do meio ambiente, 
impacto ambiental, efeito estufa, importância da reciclagem, agricultura, 
desenvolvimento e educação. 

 

O autor apresenta e discute os seguintes grandes temas no decorrer do seu trabalho:  

• Defesa do meio ambiente; 

• Futuro; 

• Controle dos desmatamentos; 
• Controle de erosão; 

• Controle de defensivos agrícolas; 
• Fertilizantes agrícolas; 

• Controle da poluição das águas; 

• A reciclagem. 

 
Ressalta que “o meio ambiente é o endereço do futuro para o qual haverá a maior 
convergência de demandas entre todas. Não é necessário realizar estudos muito 
profundos para se concluir que a qualidade da água se encontra fortemente 
ameaçada...” e ... conclui afirmando que “Quanto mais for possível acelerar o processo 
de transformação comportamental com relação ao meio ambiente, menor será o 
lamento, quando vierem a ocorrer as catástrofes engatilhadas, por não terem sido 
evitadas a tempo”. 
É um trabalho muito interessante, pois discute e alerta para a problemática que afeta 

o meio ambiente, vale a pena a leitura! 

 

Confira o texto completo abaixo:  

ZULAUF, Werner E. O meio ambiente e o futuro.  Estudos avançados. São Paulo, v.14, 

n.39, maio/ago. 2000.  Disponível em: < 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000200009 

> Acesso em: 1 jun. 2020. 
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