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Resumo: O século XXI tem trazido à sociedade contemporânea, diversas problemáticas 
referentes à questão social, sempre presente nas sociedades capitalistas. No ano de 2015 o 
alerta de que a água era bem finito. O problema apresenta-se na menor cidade até a mais 
populosa e todos estão sentindo o impacto da possibilidade de um grave racionamento de 
água, seja em residências e/ou nas grandes concentrações industriais e comerciais. Rios 
desapareceram, nascentes morreram e juntos com eles milhares de peixes, deixando 
famílias que sobreviviam da pesca, desamparados. O presente artigo intenciona refletir 
sobre possibilidades para o enfrentamento desta problemática ambiental que hoje faz parte 
de toda sociedade. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e contribui para 
o debate, elaboração e avaliação de políticas públicas voltadas para o enfretamento da 
questão socioambiental. 

Palavras-Chave: Gestão Socioambiental; Serviço Social; 
Sustentabilidade. 

 
 
 
Abstract: The twenty-first century has brought to contemporary society, many problems 
related to social issues, always present in capitalist societies. In 2015 the warning that the 
water was finite and was confirmed and the lower town to the most populated all felt the 
impact of the possibility of a severe water rationing, whether in homes or in trade. Rivers 
springs disappeared and died together with them thousands of fish, leaving families who 
survived by fishing, helpless. This article intends to discuss possibilities for facing this 
environmental problem which is now part of every society. The study was conducted through 
bibliographical research and contributes to the debate, elaboration and evaluation of public 
policies aimed at coping social and environmental issue. 

Keywords: Environmental Management; Social Service; 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho científico traz uma discussão sobre a temática socioambiental 

na atualidade brasileira, pois foi percebido pela maioria dos habitantes deste imenso país 

que o meio ambiente precisa ser preservado e reconstruído com urgência. O reflexo da 

destruição das florestas, do alto consumo dos bens minerais além do desperdício de água 

potável causou neste ano incômodo a todos, seja pela geração de energia que ficou 

ameaçada por apagões, seja pelo alto preço das tarifas de água e luz, e ainda pela 

impactante visão de nascentes e rios que desaparecem. 

Tudo isso culminou em uma divulgação massiva da mídia sobre esta problemática, 

que enfim, começa a ganhar o respeito necessário e adquirir status de crise, mais 

precisamente, crise socioambiental, pois esta atinge a sociedade em todos os seus níveis, 

no econômico, com aumento de preços, no social, pois afeta a saúde e qualidade de vida de 

todos, o que precisa ser trabalhado com urgência para que não se torne uma realidade 

permanente. 

Desta forma, o presente artigo apresenta discussões abrangendo a 

sustentabilidade social, econômica e ambiental. Este estudo pode contribuir também para a 

possibilitar a criação de propostas de intervenção profissional do Serviço Social neste 

campo de tensões, entre o meio ambiente e a sociedade. 

2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

No século XXI as evidências de que o consumo humano causou males grandiosos 

ao planeta foi definitivamente mostrado a todos. A ausência de chuvas, o clima 

descontrolado e até mesmo enchentes em determinadas regiões, desocupando milhares de 

famílias, tornam o assunto ainda mais importante na atualidade, a preservação para garantia 

de vida. 

Economia de água agora é questão obrigatória, e deixou de ser utilizada somente 

em ambiente doméstico e passou a ser exigida também nas empresas e tornar a economia 

uma rotina é garantia de água por mais tempo. A conscientização de nossa sociedade pode 

ter acontecido tarde, mas veio num momento em que vários recursos do nosso planeta 

chegam perto do fim, e a água é sem sombra de dúvida o mais valioso deles. 

O histórico dessa destruição vem de longo tempo e já havia sido anunciada por 

representantes do Clube de Roma, que na década de 1972 lança o alerta sobre a ação 

destrutiva do crescimento sobre o meio ambiente, entre vários apontamentos diziam que era 

necessário o controle demográfico, redução da produção industrial, entre outras. 

Preconizava também que este problema não seria breve e recomendavam várias 

ações que seriam viáveis, “o conceito de desenvolvimento sustentável surge para enfrentar 
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a crise ecológica [...] centrada no trabalho do Clube de Roma” (JACOB, 2003, p. 193), fato 

que, mais tarde, tornou-se concreto. 

 

 

A problemática ambiental [...] a poluição e degradação do meio, a crise de recursos 
naturais, energéticos e de alimentos [...] surgiu nas últimas décadas do século XX 
como crise de civilização, questionando a racionalidade econômica e tecnológica 
dominante [...]. Por um lado, é percebida como resultado da pressão exercida pelo 
crescimento da população [...] por outro, é interpretada como efeito da acumulação 
de capital [...]. (LEFF, 2002, p. 61). 

 

 

O Brasil tem dimensões continentais e o modo de vida capitalista, que há séculos 

vem disseminando pobreza e precarização dos direitos, se fantasia de poder de consumo 

trazendo uma alegria temporária ao cidadão que “acredita” que somente consumindo se 

sentirá realizado. Esse motor de consumo é a razão de desastre pelo qual passa nossa 

sociedade, pois para atender a uma demanda gigante, exige-se produção elevada e esses 

recursos muitas vezes não são repostos na natureza. 

 

 

A dinâmica destrutiva do sistema se mantém e se aprofunda a despeito do avanço 
das discussões sobre a necessidade de preservação – conservação dos bens 
naturais e dos investimentos realizados neste campo, seja através da adoção de 
novas tecnologias, da intensificação dos processos de educação ambiental ou 
mesmo da incorporação de indicadores socioambientais nas atividades mercantis 
[...]. (SILVA, 2010, p. 45).  

 

 

O único meio de frear este processo destrutivo é começar a (re) pensar uma nova 

forma de agir e consumir e, atitudes sustentáveis estão surgindo como forma de proteger 

não somente ao meio ambiente, mas a todos os cidadãos. O desenvolvimento sustentável é 

o caminho a ser seguido para garantir sobrevivência desta geração e das futuras, 

“desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade 

e meio ambiente. Entre outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve 

levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental” (RIO +20, ONLINE). 

Fato concreto é que o desenvolvimento sustentável é a forma mais segura para a 

criação de uma economia voltada para a qualidade de vida das pessoas e a certeza de 

menor destruição dos bens naturais do planeta, pois neste contexto a sustentabilidade 

atinge a população de forma benéfica. Pensar a sustentabilidade no âmbito social é pensar 

na redução da pobreza, desigualdade e justiça social, não podendo haver separação entre 

eles.  
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[...] a “sustentabilidade social” vem sendo tratada a partir do desenvolvimento de 
políticas compensatórias [...], sobretudo através dos programas de transferência de 
renda. Ao abandonar a idéia de causalidade entre pobreza e meio ambiente [...] 
presente na tese do currículo vicioso [...] e apenas reconhecer a relação entre 
ambas, a tese do duplo caminho reafirma as premissas do pensamento liberal [...]. 
(SILVA, 2010, p. 187). 

 

 

Na busca constante pela qualidade de vida, emprego e consumo, toda sociedade 

está convocada a dar sua contribuição. Nenhum setor está livre da responsabilidade de 

exercer a cidadania e cobrar das autoridades leis e ações que visam proteger o meio 

ambiente. 

Outra forma de se somar adventos a favor do meio ambiente e da própria 

sociedade tem sido a conscientização através das ações propostas pela Educação 

Ambiental que consta na Lei 9.795\99 importantes definições: 

 

 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

 

 

“O seu surgimento está relacionado à preocupação da sociedade com o futuro da 

vida e com a qualidade de vida dos presentes e das futuras gerações” (CARVALHO, 2004, 

p. 51). 

Colocar em prática as ações da EA significa fortalecer a cidadania, tornar o 

cidadão mais responsável e ético com si mesmo e com a própria natureza. Este instrumento 

emancipador pode ser usado em qualquer setor da sociedade não se limitando às escolas, 

onde deveria, por lei, estar presente. 

No Brasil a EA está voltada para a transformação humana e intenciona mudança 

de comportamento do cidadão, para Loureiro (2012, p. 84), “para que isso ocorra, deve 

promover simultaneamente [...]”:  

 

 

[...] participação ativa das pessoas e grupos na melhoria do ambiente; 
[...] a autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis; 
[...] o amplo direito à informação como condição para tomada de decisão; 
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[...] a mudança de atitudes; 
[...] a problematização da realidade ambiental. (LOUREIRO, 2012, p. 84). 

 

 

São muitas definições para a EA, mas todas as remetem para a transformação do 

indivíduo, algo que neste século pode ser feito, pois para Tristão (2011), a educação 

ambiental é entendida, de modo geral, como uma pratica social transformadora, 

comprometida com a justiça ambiental e com o respeito às diferenças culturais e biológicas, 

enfrenta alguns desafios nesse inicio de século. 

A educação ambiental é um forte instrumento para a transformação dos cidadãos e 

precisa ser urgentemente intensificada para que as mudanças necessárias na sociedade 

aconteçam o mais rápido possível, pois “[...] cada pessoa pode, no universo que habita, 

contribuir para tornar o mundo melhor. Esse é um exército de cidadania”. (NALINE, 2010, p. 

199).  

2.1. Sustentabilidade Econômica  

A missão de proteger e conscientizar ações de consumo já são tomadas por muitas 

empresas, que viram nesta ação uma forma de projetarem sua marca, e desta forma fazer o 

papel da empresa compromissada com o meio ambiente e com a sociedade. 

Tem-se como referencia bem sucedida a empresa de agricultura e biotecnologia 

Monsanto da cidade de Barretos-sp, que vem trabalhando de forma exemplar várias frentes 

socioambientais, têm projetos de educação, meio ambiente, cultura, entre outros, segundo 

informações no sitio eletrônico desta instituição “mais de 700.000 pessoas já foram 

beneficiadas com projetos de educação ambiental e alimentar [...], inclusão social [...] 

proporcionada por mais de 20 iniciativas”. (MONSANTO, ONLINE, 2013). 

Nota-se que, na tentativa de não ser vista como predadora de recursos naturais, 

grandes empresas estão criando internamente planos de ações ambientais, estratégias que 

as tornam bem vistas perante a sociedade e as respaldam na rotina de preferência dos 

clientes, pois pressupõe-se que o cidadão dará preferência a esta, cujo comprometimento é 

claramente evidenciado e ao mesmo tempo fugindo do padrão empresa predatória do início 

do século XX. 

 

 

O modelo capitalista, fincado no individualismo e no mercantilismo, agrediu o meio 
ambiente, em decorrência da utilização dos recursos tecnológicos com vistas a 
alcançar patamares lucrativos cada vez mais elevados. O modelo socialista, por 
sua vez, baseou-se em uma economia de escala marginalizando a questão 
ambiental, dirigindo suas políticas para o pleno emprego e para a máxima utilização 
dos fatores de produção, relegando o problema ambiental para um momento 
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posterior como se ele pudesse ficar dissociado das demais demandas sociais. 
(OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2004, p. 21). 

 

 

Outro importante setor a ser lembrado é o de produção de alimentos, pois uma 

nação que cresce com a velocidade do Brasil, precisa se preocupar com o plantio para 

abastecer uma população que já chega a duzentos milhões de habitantes, segundo fontes 

do IBGE. 

Valorizar o trabalho no campo e buscar meios para devolver parte da produção 

urbana para o meio rural. Estimular a agricultura familiar, pois essa forma de trabalho é 

muito importante para o desenvolvimento econômico e social, criando fontes de 

financiamento para que os produtores possam utilizar a mecanização no processo de 

plantio. 

A reforma agrária deve também ser um dos itens prioritários a ser executado para 

garantir verdadeiro desenvolvimento econômico ao país, a grande posse de terra nas mãos 

de poucos impossibilita a diversidade de produção, podendo haver excesso de plantio de 

uma determinada cultura, a exemplo, somente a produção de cana, que é extremamente 

prejudicial ao solo. 

A estrutura fundiária do país se caracteriza pela combinação perversa, de um lado 

em certas regiões de extrema concentração e, de outro, em locais de extremo 

fracionamento da propriedade da terra e presença de forte vulnerabilidade social. 

A concentração de propriedade da terra é um fenômeno histórico persistente, à 

semelhança da riqueza geral na sociedade brasileira, e tem crescido ainda nos últimos 

anos. 

“A reforma agrária objetiva mudar uma estrutura de poder no setor agrário, 

alicerçado naqueles seguimentos que concentram a posse de grandes extensões de terras 

e que não estejam cumprindo sua função social”. (RUCHEINSSKKY; VARGAS, 2012, p. 

162). 

A relação do homem com o planeta é intensamente instável, muitos para explorar e 

poucos para recuperá-la. A responsabilidade para escolher qual lado o cidadão quer 

assumir vai depender de como será sua relação com o meio ambiente, será o cidadão 

consciente de que o desperdício deve ser evitado, será consciente na forma de consumir, 

será consciente no momento em que for necessário racionar luz ou água, será disposto a 

plantar árvores para recuperar nascentes. 
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Desde o momento em que o homem surgiu na Terra, provocou um conflito com a 
natureza em decorrência da sua atuação para adequar o meio ambiente às suas 
necessidades. Para se manter vivo, o homem precisava retirar da natureza o 
essencial a sua sobrevivência. Por isso, o grau de transformação dos recursos 
naturais sempre esteve diretamente relacionado ao grau das necessidades 
humanas. (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2004, p. 18). 

 

 

Não há outro caminho a ser seguido, desde o início da história da humanidade o 

homem se apodera do meio ambiente para dele retirar sua fonte de sobrevivência e o dever 

de recuperá-lo é exclusivamente seu. 

2.2. A Sustentabilidade Ambiental 

A sustentabilidade ambiental está relacionada com atitudes que visam reduzir o 

efeito predatório da sociedade sobre as condições de vida da Terra, daí surge a convicção 

que é necessário trabalhar para criar novas fontes de energia para permitir ao planeta 

chances de recuperação. 

No Brasil a energia consumida vem, na sua maioria, de fontes limpas como as de 

hidroelétricas, que é a predominante, mas devido às longas ausências de chuva, este 

serviço vem sendo ameaçado. 

Propostas apontam para maior aproveitamento da energia eólica, que vem dos 

ventos, e é considerado tão limpa como a água, no entanto o preço de sua implantação é 

considerado alta. 

Muitos são os profissionais que têm a responsabilidade de contribuir e participar 

dos processos de conscientização na sociedade em todas as esferas, os professores, as 

autoridades, os educadores ambientais e também o assistente social. 

Disseminar ideias que tragam o indivíduo para mais perto dos problemas 

socioambientais é tarefa para mais de um profissional, e que estes trabalhem por uma 

sociedade mais consciente, de valores éticos, não se intimidando com a força do capitalismo 

nas relações do trabalho, no individualismo comportamental que tanto pesam contra os 

princípios da EA.  

Desta forma, prevenção é a palavra a ser trabalhada, já que o alto custo impede 

que novas fontes sejam trabalhadas, então que o trabalho socioeducativo entre em cena 

para despertar no cidadão a consciência socioambiental. 

O trabalho socioeducativo é um campo fértil e que deve ser tomado pelo 

profissional assistente social para ser executado a favor do meio ambiente. A grande 

vantagem dessa estratégia são as diversas possibilidades e locais a serem executadas. 
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[...] embora o terreno pareça fértil, não podemos nos esquecer de que a conquista 
de um campo de trabalho é difícil. As lutas corporativistas, em um âmbito 
emergente como o meio ambiente, podem ser muito duras. Portanto, para tornar 
convincente a nossa necessidade de intervenção social no ambiental, precisamos 
primeiro nos convencer e nos munir de recursos, instrumentos e ferramentas 
(metodológica sociológica) que demonstrem a efetividade desta intervenção [...] da 
dinamização e facilitação da participação social. (IRIGALBA, 2011, p. 12).  

 

 

Em empresas, em escolas, em ONGs, o que favoreceria a aproximação do público 

desejado, pois quanto mais próximo do cidadão mais eficiente seria o resultado.  

 

 

Constitui, portanto, um dos principais desafios ao Serviço Social desvelar a 
natureza teórica e política das propostas de educação ambiental nas quais a 
profissão é convocada a intervir: analisar os fundamentos de tais formulações, ao 
tempo em que investigam os seus desdobramentos ideoculturais, perante usuários 
e a sociedade, impõe-se como tarefa precípua a todos os que se propõe uma 
intervenção critica, (SILVA, 2010, p, 152).  

 

 

A trajetória de lutas que a profissão enfrentou para se tornar sólida nos dias de 

hoje, qualifica o profissional para esse imenso embate, tornar a questão socioambiental 

conhecida e trabalhar junto à sociedade, meios para torná-la fortalecida e que os cidadãos 

enxerguem nesta temática, seu próprio destino. 

3. CONCLUSÂO 

Durante décadas nossa nação foi aprendendo a como se comportar como um país 

de primeiro mundo, um país bem desenvolvido, sendo o primeiro passo para este 

aprendizado, talvez tenha sido o comportamento consumista do modelo norte americano, 

que se prega rápida desvalorização de bens, a exigência incessante de algo novo a ser 

consumido. 

Aprendida essa lição o Brasil se viu com problemas equivalentes aos de uma 

nação consumista e assistiu, de forma passiva, as massivas mudanças climáticas, o calor 

extremo que dia a dia só tende a aumentar e o empobrecimento social do país, pois 

nenhuma mazela social anda sozinha. 

Desta forma, a mídia passa a denunciar o descaso das autoridades com a questão 

ambiental, mas somente depois que esses efeitos catastróficos atingem importantes centros 

urbanos brasileiros, somente assim, a divulgação do perigo toma forma consistente para 

que todos tenham que participar da resolução.  

Fica agora evidente que economia de água tornou-se obrigatório, mas somente 

esta ação não será suficiente para frear séculos de abuso que a nação cometeu contra o 
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ambiente, são necessárias ações que tragam a sociedade, cada vez mais próxima da 

questão socioambiental, pois ficou comprovado que as consequências da ação destrutiva do 

homem retornam de forma avassaladora atingindo toda a sociedade. 
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