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Meio Ambiente e Serviço Social 
Abrindo Novos Espaços... 

 
 

 
 
 
 

Introdução 
 
 

 Ao contrário do que a maioria pensa a ambientalização não é específica de uma 
determinada área de conhecimento, ela envolve todas as profissões , uma vez que trata de 
uma questão ampla que é a qualidade de vida de todos que habitam o planeta. 

Portanto este trabalho tem por objetivo enfatizar a necessidade de se estudar o Meio 
Ambiente dentro de uma perspectiva social, demonstrando o envolvimento entre as 
questões sociais e ambientais, uma vez que estas englobam diversos problemas sociais tais 
como: saúde, pobreza, qualidade de vida, educação, distribuição de renda, etc... 

A partir da compreensão de conceitos ambientais buscou-se a aplicação destes às 
questões sociais, como também alertar todos os profissionais para a necessidade de se 
estudar o Meio Ambiente, não enquanto ciência apenas, mas como um sinalizador para a 
melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos. 

O Assistente Social deve  ficar atento para estas questões e abrir espaços de atuação 
profissional na área ambiental. É preciso que o Assistente Social estude o assunto e dê sua 
contribuição através de uma atuação educativa com a população. Nós apenas devemos fazer 
com competência aquilo que sabemos fazer, levar a população a conscientizar-se da 
necessidade de lutar pela melhoria da qualidade de vida  e não apenas pela obtenção dos 
mínimos sociais. 
 O desenvolvimento  sustentável é aquele que leva em conta as necessidades básicas 
do ser humano, ou seja,   acesso a moradia, educação, saúde, lazer, participação, direito de 
exercer a cidadania, acrescentando ainda o direito aos recursos naturais e a necessidade de 
preservação destes recursos para que os mesmos não se esgostem tornando a vida do 
homem sem qualidade ambiental, com o objetivo de preservar a raça humana. 

Nas sociedades industrializadas contemporâneas, o processo de produção organiza-
se por empresas. As empresas são unidades produtoras ou produtoras de serviços. Nelas a 
organização do trabalho é feita tomando-se por base os princípios de racionalização. De 
acordo com esses princípios, todos os elementos componentes do processo de trabalho são 
cuidadosamente estudados e planejados.                                                              
 Esta forma de organização da produção teve início com a revolução industrial e 
expandiu-se ganhando corpo nos países hoje conhecidos como países ricos da Europa e da 
América do Norte. Após o término da segunda guerra mundial, os países industrializados 
expandiram sua forma de organização empresarial rumo aos países pobres do planeta, 
apresentando-se como exemplo de organização a ser seguido para vencer os problemas da 
pobreza, do atraso, do subdesenvolvimento. Em sociedades como a nossa, cuja vida 
econômica se orienta pelo sistema capitalista de produção, toda esta forma de organização 
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empresarial visa alcançar a maior produção possível, com os menores gastos, para obtenção 
do maior lucro imediato. No pós- guerra, através de uma teoria desenvolvimentista, 
atribuía-se a esta forma de organização de trabalho a resolução de nossos mais aflitivos 
problemas econômicos. Foi um momento de euforia em que os inconvenientes deste modo 
de produção não foram previstos e considerados. Foram necessários alguns anos de 
convivência de nosso país com a industrialização para nos darmos conta de aspectos 
problemáticos decorrentes desta forma de produção que, se não cuidados, resultam em 
problemas com a mesma gravidade dos econômicos e sociais que se pretendia resolver. Um 
deles diz respeito aos dejetos e ao lixo industrial que precisa ser depositado em algum local, 
e dos gases tóxicos expelidos pelas fábricas através de fumaça, decorrente de determinados 
processos de produção empregados. Além dos próprios objetos produzidos, muitos deles 
com características poluentes, como é o caso dos automóveis e ônibus, quando movidos por 
energia produzida a partir de derivados do petróleo, responsável pela excreção de gases 
nocivos ao meio ambiente, bem como de alguns tipos de spray colocados no mercado 
especialmente pela indústria de cosméticos, tais como laquês, desodorantes, etc, que são 
poluidores da atmosfera. Tais problemas são solucionáveis quando estudados e focalizados 
racionalmente, aplicando-se também a eles os princípios racionais que orientam a 
organização empresarial do trabalho. Todavia as medidas necessárias à resolução de tais 
problemas custam dinheiro, elevando o custo da produção e dos produtos. Tais gastos 
colidem com o objetivo maior e razão de ser de toda empresa capitalista: obtenção do maior 
lucro imediato possível. Esta forma de organização do trabalho existente nas sociedades 
industriais capitalistas extrapola  ações esparsas e individuais ?     
 A resposta a estas perguntas leva a posições fatalistas e cômodas, indicadoras de que 
nada é possível fazer neste setor, pois não temos nenhum “poder” de acabar com o uso de 
tais poluentes. Diante disto  o problema parece deixar de ser “nosso” tornando-se de  
políticos, empresários, produtores e distribuidores , e assim , enquanto estes nada fazem , 
nós, a população nada podemos fazer. O comodismo assumido diante de nossa suposta 
“impotência”, precisa ser repensado. 

Se os efeitos  prejudiciais ao meio ambiente natural, tais como  a poluição das 
águas, do solo da atmosfera e rompimento da camada de ozônio, entre outros, são hoje 
amplamente destacados e discutidos, o mesmo ainda não se pode  dizer dos efeitos sociais 
nocivos, desta forma de industrialização, muitos deles potencializadores e reforçadores  da 
predação natural. 
 As questões da sobrevivência imediata, tais como: alimentação, moradia, transporte, 
de solução inadiável por dizerem respeito à preservação  da vida  ficam  a mercê de 
iniciativas individuais, ou melhor do salve-se quem puder. 

Aos efeitos sociais negativos deste modelo  de produção industrial  que gera  a 
miséria e a ignorância, somam-se os efeitos naturais nocivos, ou seja, a destruição do meio 
ambiente. 
 Na tentativa de corrigir estas imprecisões, foi criado o Índice de Desenvolvimento  
Humano, noticiado pela primeira vez no Relatório do Desenvolvimento Humano, das 
Nações Unidas, em 1990. Baseia-se na definição de desenvolvimento como “um processo 
de ampliação do campo de oportunidades oferecidas à população de um país”. Nesta nova 
maneira  de compreender  o desenvolvimento, os recursos econômicos  de que dispõe o 
indivíduo, são um fator importante de acesso às oportunidades, somando-se a ele a saúde e 
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a educação. O acesso às oportunidades inclui  o acesso ao saber produzido e acumulado 
pela sociedade. E é neste saber que se encontram os recursos para a compreensão do 
funcionamento de nossa sociedade e da luta pela sobrevivência, enquanto fenômeno social, 
e, portanto, coletivo e não individual, que diz respeito a todos nós e que por este motivo 
requer formas organizadas e coletivas de se lidar com ele,  bem diferentes das soluções 
aleatórias e do salve-se quem puder. 
 Em países como o Brasil, onde a realidade social acentua cada vez mais as 
diferenças sociais, criando verdadeiros abismos entre os diversos segmentos sociais que 
compartilham os mesmos espaços (os que conseguem) sociais no trabalho, na escola, e às 
vezes até na própria família, dentre outros, além de marginalizar quaisquer espaços 
organizados, crescem assustadoramente os elementos comuns de nossas paisagens urbanas, 
que são os menores abandonados, os sem teto, os miseráveis. Os ensandecidos pacíficos e 
agressivos. Isto significa que a grande massa de excluídos sociais cresce a cada dia, sem 
que nada se faça para detê-la. 

Daí a importância de repensarmos nossas atitudes em relação ao meio ambiente, 
pois para que ele seja preservado, torna-se necessário que “nós”, cidadãos comuns também 
façamos a nossa parte, que não fiquemos apenas esperando por ações dos que detém o 
poder. A melhoria da qualidade ambiental depende de todos nós , do exercício de nossa 
cidadania. E o Assistente Social tem um papel fundamental neste processo. 

Desenvolvimento sustentável é um processo de ampliação do campo de 
oportunidades oferecidas à população de um país, de tal forma que, atendendo da 
melhor maneira possível às necessidades das gerações atuais, se preserve a capacidade e 
possibilidades das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. 

E é no acervo de conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais que se localiza o 
saber já produzido sobre as questões que hoje nos afligem. Se este acervo for difundido e 
utilizado em grande escala, não apenas pelos especialistas ( seus produtores) e pelos 
políticos, mas também pela população como recurso para expressar suas necessidades e 
reivindicações; tornando-as públicas de maneira conjunta e organizada,  este saber agilizará 
mudanças radicais na direção desejada e necessária para a melhoria da qualidade de vida 
das sociedades contemporâneas ; de forma que no século XXI o Estado possa oferecer uma 
qualidade de vida mais digna para a sociedade, em substituição do atual, inadmissível e 
intolerável  Estado, fortalecido ao preço da pauperização  de seu povo; modelo implantado 
na era do mercantilismo. 
 Portanto, questões que se colocam, como: 
• necessidade de se colocar um fim aos efeitos nocivos provocados pelo processo 

industrial de produção , preservando seus benefícios; 
• necessidade de se colocar um fim à fome , à miséria e às doenças num mundo com 

ampla capacidade de produção; 
• necessidade de se colocar um fim ao não acesso aos direitos sociais e educacionais da 

grande massa de excluídos. 
 Quem deve arcar com esta responsabilidade? Sabe-se que não são nem os 
representantes do povo, legalmente eleitos para tomar decisões em seu nome, nem os 
cientistas, detentores de um saber científico   e tecnológico que lhes garantem bastante 
autonomia sobre as questões levantadas. A dimensão das implicações destas questões 
necessitam  de muitos debates e considerações dos quais nenhum cidadão deveria ser 
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excluído. Tratam-se de decisões que não podem ser tomadas por pequenos grupos em nome 
da maioria, por tratar-se de uma questão de sobrevivência de nossa espécie e de nosso meio 
ambiente. De outro lado, trata-se de decisões que carecem de conhecimento específico, de 
acesso ao saber já produzido. 
 Estas propostas são contraditórias à medida que a maioria da população não têm 
acesso ao saber produzido e acumulado pela sociedade, para que todo cidadão participe 
destas decisões que afetam a vida de todos nós , torna-se necessário que esse acesso comece 
através da Educação e da Educação Ambiental,  para que se construa uma consciência 
ambiental capaz de dar conta das questões aqui levantadas. E nós, Assistentes Sociais 
devemos participar desse processo não apenas como cidadãos, mas como profissionais. 
 Desta forma a educação ambiental, enquanto processo participativo se identifica 
como um instrumento de revisão dos conceitos sobre o mundo e a vida em sociedade, 
conduzindo o ser humano e a coletividade na construção de novos valores sociais, na 
aquisição de conhecimentos, atitudes, competências  e habilidades  para a conquista e a 
manutenção do direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 O desafio que se coloca para a Educação Ambiental é o de criar condições para a 
participação dos diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas para o Meio 
Ambiente , quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do meio 
natural, social e cultural. Neste sentido, para que os diferentes segmentos sociais tenham 
condições efetivas de intervirem no processo de gestão ambiental , é essencial que a prática 
educativa se fundamente na premissa de que a sociedade não é o lugar da harmonia, mas 
sobretudo, o lugar dos conflitos e dos confrontos que ocorrem em suas diferentes esferas 
(da política, da economia, das relações sociais, dos valores, da cultura, da educação , etc). 

 
 
 

 
Desenvolvimento Sustentável  

Histórico 
 
 O desenvolvimento sustentável foi o tema dominante do “Earth Summit -  United 
Nations Conference on Environment and Development (Unced) - RIO ECO92 “. Este 
conceito foi então ampliado para englobar diferentes culturas e as perspectivas do 
relacionamento humano-ambiente. Além disso o Earth Summit estruturou uma nova 
comissão - “United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD)” para 
coordenar e monitorar a implementação dos acordos discriminados na Agenda 21, e 
reportar o status destes acordos ao “United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC)”. 
 Esta comissão composta por representantes de 53 nações (incluindo o Brasil) foi 
formalmente empossada em Fevereiro/93. 
 Em fevereiro de 1997, o presidente Fernando Henrique assinou decreto criando a 
“Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional”, com 
participação da sociedade civil e do governo. 
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 A UNCSD, previsivelmente, será no século XXI o instrumento mais importante na 
estruturação e implementação da governança ambiental em todos os níveis: local, regional e 
global. 
 Desenvolvimento Sustentável, são duas palavras que devem ser definidas e 
qualificadas dentro do contexto de exploração dos recursos naturais e desenvolvimento 
econômico. 

• Desenvolvimento é um processo através do qual a sociedade humana consegue 
aumentar sua capacidade pessoal e institucional de mobilização e gerenciamento 
de recursos, para produzir sustentavelmente e distribuir eqüitativamente 
melhorias na qualidade de vida. Desenvolvimento subentende um 
“melhoramento”, que pode ou não envolver crescimento material, balizado pelas 
restrições inerentes aos ecossistemas. 

• Sustentável, este termo refere-se à sustentabilidade ecológica. Seu uso está 
embasado na premissa de que os recursos naturais são necessários ao 
desenvolvimento econômico, mas o fornecimento dos mesmos é limitado porque 
os recursos naturais são finitos. Portanto fornecimento além dos limites implicará 
em degradação ambiental. 

 Apesar destas palavras serem conceitualmente divergentes a sinergia das mesmas, 
quando juntas, expressa uma rara convergência dos conceitos ecológico e econômico. 
 Desenvolvimento sustentável está relacionado com a persistência temporal de 
parâmetros mensuráveis do bem- estar social. 
 Esta definição de desenvolvimento sustentável subentende a priorização dos 
seguintes objetivos: 

• Focalização do desenvolvimento econômico nos setores mais carentes da 
sociedade humana. 

• Reformulação da organização sócio-política atual para atender as necessidades 
das gerações presente e futuras. 

• Estruturar e implantar o princípio do desenvolvimento sustentável para atender as 
necessidades das gerações presente e futuras. 

• Determinar parâmetros de inter-relacionamento entre o ambiente, o bem-estar 
social e a diversidade cultural. 

• Reformular os tradicionais objetivos de crescimento econômico, de segurança 
nacional e de liberdade pessoal para atender as necessidades das gerações 
presente e futuras. 

• Adequar a produção industrial e o consumo a limitada “capacidade de 
sustentação ecológica” dos recursos naturais. 

 Todas as filosofias normativas têm um componente ético-moral. No caso específico 
do desenvolvimento sustentável este componente é expresso pela preocupação da sociedade 
com a alta taxa de pobreza atual e com o bem-estar das gerações futuras. 
 Para atender estes anseios, a conceituação dos objetivos fundamentais do 
desenvolvimento sustentável foram assim formulados: 

• elevar o padrão de vida da geração presente sem rebaixar o padrão de vida das 
gerações futuras. 

• Apropriar uma parcela substancialmente elevada do crescimento econômico para 
embasar aumentos substantivos do padrão de vida das populações mais carentes. 
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 Na conjuntura atual estes objetivos são conflitantes, portanto as sugestões 
apresentadas para eliminar este conflito se agrupam em duas vertentes: 
 1. Crescimento econômico continuado e ambientalizado, que tem por objetivo 
aumentar e redistribuir eqüitativamente a riqueza entre Norte e Sul. Esta proposição 
subentende um aumento considerável do padrão de vida em nível global, objetivando 
reduzir o nível de pobreza concomitantemente com a recuperação dos ambientes 
degradados. 
 2. Crescimento zero ou negativo, esta vertente advoga como única opção viável a 
combinação das seguintes atividades:  
 - redução drástica do crescimento e do consumo, 
 - redistribuição eqüitativa dos recursos em nível mundial. 
 Apesar das grandes diferenças entre estas vertentes, há uma concordância implícita 
que a implantação de qualquer uma delas é limitada pela capacidade de sustentação da 
biosfera. 
 A implementação do princípio de “desenvolvimento sustentável” em todos os níveis 
(local, regional e global) implicará em mudanças políticas e institucionais realmente 
substanciais. Assim sendo, a transição para o desenvolvimento sustentável é 
previsivelmente, um processo intensamente político. Portanto, o gerenciamento ambiental é 
um processo sócio-político e não um processo técnico-científico;  envolvendo acertos e 
ajustes contínuos entre as necessidades e objetivos econômicos, sociais e biofísicos. 
 

            
             

 
Poluição 

 
 

 A população mundial, de tempos em tempos, vê-se ameaçada por fenômenos os 
mais diversos. Atualmente, uma das principais ameaças à sobrevivência é o chamado 
“fantasma” da poluição. Centenas de livros, artigos, pesquisas, congressos e simpósios já 
foram realizados, com o objetivo de discutir e estudar a poluição. Mas, de concreto, muito 
pouco tem sido feito. 
 Uma das maiores preocupações dos técnicos em combate à poluição está no fato de 
que as pesquisas até agora realizadas indicam que, até o ano 2000, a atmosfera do planeta 
Terra terá o dobro de gás carbônico (CO2) atualmente existente. Uma das conseqüências 
mais graves disso será o aumento da temperatura sobre a superfície da Terra, pois o CO2 
absorve os raios infravermelhos enviados pelo Sol. 
 Mas não é apenas o ar que sofre a influência direta da expansão industrial e do 
crescimento desordenado das cidades; os cursos fluviais aumentam a cada dia o seu índice 
de poluição, e ar e água são indispensáveis à preservação dos seres vivos. A poluição do ar 
é um tema que preocupa a humanidade há centenas de anos, e vários autores, através de 
seus romances, demonstraram a existência do problema. 
 Os chamados poluentes atmosféricos são os mais variados, destacando-se, dentre 
eles, os resíduos da combustão de carvão, gasolina e óleos, bem como a grande e recente 
variedade de substâncias químicas lançadas sobre as lavouras no combate às pragas. Os 



 
Angela Maria Mendonça, M.Sc. - Assistente Social - CRESS 1065/6ªRegião 

www.ts.ucr.ac.cr 7

automóveis, as chaminés das indústrias e as usinas termelétricas são os maiores agentes da 
poluição. 
 Estima-se em 200 milhões de toneladas anuais o total de resíduos fornecidos à 
atmosfera pelas atividades do homem. 

Sabe-se que poluentes estressam os ecossistemas e reduzem ou eliminam as 
populações de espécies sensíveis. A contaminação pode permear toda a cadeia alimentar. 
Os micróbios do solo são afetados pela poluição gerada pela indústria(emissão de metais 
pesados) e pela salinização da agricultura irrigada. 
 As chuvas ácidas esterilizam a vida presente nos lagos e lagunas: em combinação 
com outros tipos de poluição aérea afetam consideravelmente as florestas. 
 Em áreas severamente afetadas a poluição é uma ameaça à saúde dos animais e dos 
seres humanos , pela acumulação de tóxicos ao longo da cadeia alimentar. 
 Os fertilizantes são essenciais para a produção mundial de produtos agrícolas, 
estima-se que sem o uso de fertilizantes a colheita agrícola mundial seria cortada pelo meio. 
Entretanto o lado negativo da equação, é a poluição dos aqüíferos pelos 
nitratos(componentes dos fertilizantes) e, também a eutroficação dos lagos, rios e do 
sistema costeiro, acarretando mudanças drásticas na flora e na fauna . 
  O ar é principalmente poluído pela combustão dos combustíveis fósseis gerados 
por: usinas termoelétricas, indústrias, carros, residências e navios. 
 O impacto do aumento de CO2 na atmosfera não é sempre negativo, porque algumas 
plantas podem obter benefícios consideráveis deste aumento, porém, é aparente que 
aumentos de dióxidos de carbono têm efeitos sistêmicos nas interações herbívoras planta-
inseto. 
 SO2 e NOx oxidados e convertidos em ácidos fortes são precipitados e afetam 
negativamente os ecossistemas terrestres e aquáticos, diretamente pela diminuição do pH e 
indiretamente pela mobilização dos metais tóxicos , especialmente o alumínio. 
 Metais pesados e micropoluentes orgânicos são também subprodutos tóxicos e 
diminuem a qualidade do ar. 

            
            

    
 

            
  E a população mundial permanece na pobreza... 

 
 Independentemente do sistema econômico adotado por um país, em todas as partes 
do mundo a miséria existe. Provocada ou agravada por diversos fatores, a pobreza pode 
atingir a minoria ou a maioria dos habitantes de um país. 
 Os especialistas no assunto apontam as razões da miséria como sendo de ordem 
moral, genética, familiar, educacional, social, higiênica ou ambiental. 
 Há muito tempo a pobreza é uma característica das áreas rurais. Atualmente, ela 
invade também as áreas urbanas. A maior humilhação sofrida por um ser humano é a 
pobreza absoluta. Ela é definida pelos especialistas como o “estado em que vivem aquelas 
pessoas cujos rendimentos são insuficientes para manter sua simples energia física”. 



 
Angela Maria Mendonça, M.Sc. - Assistente Social - CRESS 1065/6ªRegião 

www.ts.ucr.ac.cr 8

 Em 1976, viviam no mundo aproximadamente 900 milhões de seres humanos em 
pobreza absoluta, 50% deles com idade inferior a 15 anos. Até mesmo nos países 
desenvolvidos, existem milhões de pessoas em pobreza absoluta. De um modo geral, as 
pessoas classificadas nessa categoria recebem, em média, entre 150 e 200 dólares por ano. 
 A pobreza absoluta é resultante de uma série de erros acumulados e de explorações 
demasiadas por parte dos países colonizadores sobre os colonizados. Atualmente, terminada 
a fase do colonialismo político, a maioria dos países subdesenvolvidos não consegue 
recuperar o tempo perdido. A redução nos seus recursos naturais e a permanência durante 
várias décadas sem uma assistência econômica, social e cultural de acordo com as 
necessidades básicas agravam o problema. 
 A atual situação econômica mundial parece indicar que a única saída para o 
problema está no incentivo à produção agrícola, na dedicação prioritária à educação, na 
aplicação de novas fontes alternativas de energia e, sobretudo, no aumento do número de 
empregos. Mas a grande perspectiva está na aplicação  de programas de transferências 
internacionais de recursos. 
 Os países pobres fizeram a riqueza da grande maioria dos países ricos. Caberá ao  
mundo desenvolvido participar da melhoria dos países subdesenvolvidos. 

A população humana alcançará 6 bilhões de habitantes na entrada do século XXI.
 Nas próximas décadas, e em cada década a população humana aumentará 1 bilhão 
de habitantes. A previsão atual é o crescimento acentuado até sua estabilização em 2050(11 
a 12 bilhões de pessoas) que corresponde a duplicação da população atual. 
 A quantidade média anual da população pronta para entrar no mercado de trabalho é 
de 35 milhões nos países em desenvolvimento. Nos próximos 10 anos os países em 
desenvolvimento necessitam gerar, pelo menos, 30 milhões por ano de novos pontos de 
trabalho para absorver parte desta parcela da população pronta para entrar no mercado de 
trabalho. 
 O crescimento populacional previsto afetará a biodiversidade. Diretamente através 
do aumento de consumo de recursos e consequentemente impactando as taxas de 
regeneração dos recursos e os habitats das espécies silvestres. Indiretamente pelo 
incremento da migração dos pobres para as áreas economicamente frágeis. Como também 
pela degradação dos recursos naturais que ocorre quando o crescimento excede a 
capacidade das instituições governamentais de acompanhar as mudanças ambientais. 
 O incremento populacional, acoplado à novas tecnologias, tem gerado uma 
apropriação cada vez maior dos recursos naturais. A humanidade como um todo, consome,  
e destrói aproximadamente 40% da produtividade terrestre da fotossíntese das plantas, algas 
e bactérias.   Esta atividade fotossintética é a fonte fundamental da energia disponível para 
todos os sistemas vivos. 
 Esta tendência é considerada insustentável . Alguns cientistas chegaram a conclusão 
que esta equação é deficiente devido a combinação inadequada entre as categorias usadas 
nas ciências sociais e as categorias das forças propulsoras. 
   Nem a “afluência” e nem a “tecnologia” estão associadas com a teoria das ciências 
sociais.             
 A dinâmica e complexidade da problemática ambiental vem exigindo articulações 
cada vez mais desafiadoras, com o reconhecimento de que torna-se fundamental  a 
identificação de políticas , instrumentos e mecanismos mais eficazes para conjugar 
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progresso tecnológico, crescimento econômico, sustentabilidade dos ecossistemas e 
equidade social. Cresce a consciência de que as conseqüências das ações humanas sobre o 
ambiente transcendem fronteiras e põem em risco toda a humanidade. 

Não é apenas o aumento da população que provoca crises de alimentação. As 
dificuldades atravessadas pela população, principalmente as dos países subdesenvolvidos, 
estão na explosão  do crescimento demográfico e na estagnação (paralisação) econômica.
 Somente os países que têm condições de aumentar os seus níveis de vida têm 
também possibilidades de fazer crescer suas taxas de natalidade sem problemas imediatos 
de assistência e manutenção de seus habitantes. 
 Na maior parte dos países subdesenvolvidos, o aumento da população é muito 
acentuado e o equilíbrio produção/consumo é tão frágil que somente o crescimento 
acelerado da produção poderá mantê-lo. Em muitos países desenvolvidos ocorre 
exatamente o contrário. Nos Estados Unidos, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico 
possibilitou a ampliação da produção, de tal forma que o governo tem problemas não de 
falta, mas de excesso de produção, obrigando a manutenção de grandes estoques 
excedentes. 
 Os técnicos da FAO ( Food and Agricultural Organization) vem alertando os 
diversos países a respeito da necessidade de aumentar rapidamente a produção. Se até o 
final do século a produção agrícola mundial for duplicada, a fome não terá desaparecido da 
face da Terra. A situação será idêntica à atual. 
 Para que os habitantes das diversas partes da Terra tenham uma alimentação 
adequada, de acordo com o nível ideal e não excessivo de nutrição, será preciso que até o 
século XXI a produção de alimentos seja quadruplicada.. Mas, para que isso ocorra, as  
populações precisarão também  receber maior assistência sanitária, objetivando diminuir a 
incidência de moléstias graves. De modo geral, os recursos financeiros reservados para a 
saúde pública não ultrapassam 10% dos orçamentos governamentais. Isto leva a maioria dos 
países pobres a solicitar ajuda externa às organizações internacionais.  
 Tais  ajudas são prestadas de diversas formas ,  destacando-se  dentre elas: 
 -fornecimento de pessoal especializado; 

 -equipamento para hospitais; 

           -construção de ambulatórios e casas de saúde. 
 A O.M.S.(Organização Mundial de Saúde), também conhecida por W.H.O.(World 
Health Organization) pertence à ONU, presta inestimáveis serviços nesse campo. 
 Este órgão recomenda a todos os países que tomem as seguintes medidas prioritárias 
para a proteção de suas populações: 

• Planejar e executar projetos com a finalidade de melhorar o estado de nutrição da 
população. 

• Dar prioridade aos problemas de prevenção de doenças. 
• Dar assistência aos aposentados. 

• Programar serviços de assistência às mães, às crianças e aos inválidos. 

• Divulgar as diversas medidas de combate às doenças e de melhoria das condições 
sanitárias. 

 Vê-se, portanto, que os programas de combate e de prevenção às doenças são as 
atividades mais importantes a se considerar na melhoria do nível de vida dos habitantes 
pobres e na manutenção das condições favoráveis dos países desenvolvidos. 
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 Ao lado da saúde, a assistência educacional é fator básico a ser considerado nos 
trabalhos desenvolvidos para melhorar as condições mínimas necessárias à sobrevivência 
da humanidade. Para isso, são organizados os Planos Sanitários Nacionais.  
 Projetos estão sendo desenvolvidos nas mais variadas partes do mundo. Mas as 
dificuldades financeiras constituem o principal problema para sua  aplicação.  Ao lado dele, 
o baixo nível cultural dos habitantes dos países  subdesenvolvidos destaca-se também como 
um grave empecilho à melhoria de vida das populações. Desta forma, devido ao descaso e 
até mesmo ao desvio de verbas por parte dos governantes a população continua cada vez 
mais doente e sem acesso aos direitos sociais , engrossando a fileira dos excluídos . 
            
       
 
 
 
 

É preciso refletir... 
 

 
 O ser humano tem insistido numa forma de comportamento que poderá levar a 
humanidade a uma catástrofe sem precedentes. 
 Há vários séculos a arrogância do homem violenta as paisagens naturais, interfere na 
vida dos outros seres vivos e acaba gradativamente com os recursos da Terra. Com muita 
freqüência, somos informados de programas do governo no sentido de tentar modificar as 
condições meteorológicas de um determinado lugar, criar lagos artificiais, destruir 
montanhas e desviar cursos fluviais.   
 Não restam dúvidas de que o homem necessita interferir na natureza, buscando 
sempre melhorar as condições de vida dos habitantes do planeta, mas, ao modificar o meio 
ambiente, todos os cuidados precisam ser tomados. 
 “O ser humano necessita explorar a terra, conviver com ela, mas o que ele mais 
precisa realmente é respeitar o equilíbrio da natureza”. 
 Atualmente, nos diversos países do mundo, existem homens e mulheres das mais 
variadas formações técnicas, científicas, econômicas e políticas que estudam uma forma de 
encontrar o equilíbrio entre a natureza e os modelos dos sistemas econômicos que 
predominam neste século. 
 Todavia, os homens de ciência e os homens de política falam, quase sempre, 
linguagens diferentes. 
 A sociedade atual - civilização industrial iniciada no século passado está 
necessitando repensar o seu posicionamento. 
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Conceitos sobre sustentabilidade sócio-econômica-ambiental 
 
 
 Atualmente a sociedade mesmo que timidamente vem participando da substituição 
do “paradigma industrial” vigente nos últimos 200 anos, pelo “paradigma da 
sustentabilidade socio-econômica-ambiental”. 
 No caso do industrialismo, a sociedade em parceria com  a burguesia que detém o 
poder econômico, constitui um subsistema aberto da ecosfera; ou seja , quando a 
exploração dos recursos naturais é feita arbitrariamente criando um ambiente letal afetando 
a “saúde” dos ecossistemas vitais à sobrevivência humana. Portanto a expansão do 
industrialismo embasada somente no avanço da tecnologia, no aumento da mão- de- obra e 
do capital gerado é limitada, uma vez que apenas estes fatores não geram recursos naturais. 
 Até hoje, o conceito de sustentabilidade  é interpretado pela maioria das pessoas 
como sustentabilidade das atividades econômicas. Este conceito está entrelaçado com os 
conceitos de crescimento ilimitado das atividades econômicas, do ambiente estável e 
infinito, da produção inexaurível de recursos, e da absorção ilimitada dos rejeitos. 
 Sustentabilidade é, em essência, um conjunto de idéias e de formas de instituições, 
ecologicamente coerentes. 
 Assim sendo, o novo paradigma da sustentabilidade sócio-econômica-ambiental 
subentende como consensual os seguintes conceitos: 

• o crescimento econômico é limitado pela capacidade de sustentação ecológica; 
• o melhoramento sustentado do padrão de vida não é possível somente com a 

intervenção da ciência e da tecnologia; 
• o crescimento populacional deve ser restringido; 
• a sobrevivência das espécies e a proteção do ambiente são mais importantes que 

o crescimento econômico; 
• priorização do desenvolvimento do capital humano(educação) e das culturas 

minoritárias, 
• aversão extrema aos riscos ambientais. 

 Vários modelos de sustentabilidade foram considerados no “Earth Summit”- “U. N. 
Conference on Environment and Development (UNCED)” ECO/92 - Rio de Janeiro. 

• Ambiental: requer que o desenvolvimento industrial e agrícola sejam compatíveis 
com a limitada capacidade de sustentação ecológica. 

• Social: implica  a participação de cidadãos, homens honestos e informados, no 
governo e no melhoramento das comunidades humanas. 

• Cultural: requer que as pessoas participem das oportunidades educacionais e 
sociais inerentes em um mundo multicultural, multilinguístico e tolerante às 
diferenças éticas e políticas. 

• Econômica: requer que os custos ambientais sejam incluídos nos preços ao 
consumidor e que a riqueza seja partilhada eqüitativamente. 

• Democrática: requer mudanças pessoal e institucional, que reforcem a capacidade 
humana de cooperação e percepção ecológica. 

• Comércio: requer instituições políticas globalizadas que promovam uma maior 
participação pública nos desígnios dos mercados e um forte compromisso para 
gerenciar o fluxo de investimentos em tecnologia e recursos que o mercado 



 
Angela Maria Mendonça, M.Sc. - Assistente Social - CRESS 1065/6ªRegião 

www.ts.ucr.ac.cr 12

demanda. Adotar o princípio da sustentabilidade representa um primeiro passo na 
reforma do sistema global do comércio. 

  
 
 
 
 

 
Considerações Finais 

 
 

 O Serviço Social é uma profissão que luta pelos direitos sociais e pela melhoria da 
qualidade de vida da população; portanto, tem um papel fundamental na ambientalização 
através de um trabalho educativo que objetive não apenas uma ação paliativa e 
momentânea, mas sim um trabalho que envolva a população na necessidade de lutar não 
apenas pela melhoria de sua sobrevivência, mas por uma qualidade de vida que lhes garanta 
o acesso a uma vida digna. 
 Por que  não incluir em nosso cotidiano profissional programas e projetos que visem  
uma intervenção profissional também preocupada com as questões ambientais? Uma 
intervenção que envolva a população a preocupar-se com seu espaço ambiental, educando 
esta população para preservar o ambiente através de questões simples do dia a dia, como 
não jogar lixo nos rios e córregos, separar o lixo seletivamente para que seja reciclado, 
respeitar a fauna e a flora, não deixar lixo entulhado nos quintais, utilizar fossa quando não 
tiver rede de esgoto, etc. Através do atendimento a essas questões simples é que se começa 
a ter uma qualidade melhor de vida e o Assistente Social  tem, em sua bagagem, 
instrumental para trabalhar questões ambientais. É preciso que o Assistente Social reflita 
sobre o assunto e ensira em sua prática profissional a educação ambiental.  
 Pesquisadores do meio - ambiente enfatizam a importância e a necessidade da 
participação das ciências sociais na educação ambiental, alguns afirmam ser a questão 
ambiental, uma questão social; o que não deixa de ser verdade, a partir do momento que 
envolve pobreza, saúde, inserção no mercado de trabalho, educação, melhoria de qualidade 
de vida e redistribuição eqüitativa da riqueza nacional e mundial. 
 As questões ambientais , embora venham sendo tratadas com profundidade no 
âmbito de cada disciplina em particular, carecem da articulação de conceitos 
originalmente formulados nessas e para as diferentes áreas de conhecimento. Isso significa 
que elas têm de ser tratadas em uma base transdisciplinar. Isso significa que as diversas 
áreas do conhecimento precisam estar articuladas, se sintonizarem com o mesmo 
propósito, a questão ambiental. 
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