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RESUMO 

 

A nossa pesquisa tratou de discutir o trabalho das assistentes sociais no 
interior dos programas e projetos socioambientais nas empresas. As discussões que 
permitiram compreender o universo deste objeto de estudo estão inseridas no 
debate sobre as contradições do sistema produtivo do capital e suas implicações 
para o agravamento da ―questão ambiental‖ na contemporaneidade. Ao investigar o 
objeto de estudo, percebemos que é no campo empresarial que as assistentes 
sociais estão desenvolvendo atividades de caráter ambiental em Pernambuco. Estas 
profissionais se concentram naquelas empresas que historicamente atuam na área 
ambiental- universo de nosso estudo- e é no âmbito da educação que o Serviço 
Social vem desenvolvendo suas atividades. Para identificar o sujeito da pesquisa 
visitamos as referidas empresas e a partir de entrevista semi-estruturada foram 
obtidos dados sobre o trabalho das assistentes sociais neste espaço sócio-
ocupacional. A sistematização e análise dos dados indicaram que o trabalho dos 
assistentes sociais está, eminentemente, voltado para os processos pedagógicos e 
os resultados da sua atuação significam, por um lado, uma melhoria na qualidade de 
vida do seu público- alvo, e, por outro, incidem no alcance dos objetivos 
institucionais: consolidação de uma imagem socioambientalmente responsável das 
empresas e otimização dos seus negócios 
 

Palavras-chave: capitalismo contemporâneo, questão ambiental, programas 

socioambientais empresariais, educação ambiental, serviço social 
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ABSTRACT 

 

 

Our research sought to discuss the work of social workers in environmental programs 
and projects of business companies. The discussions that allowed us to understand 
the universe of this study object are included in the debate about the capitalism 
contradictions and its consequences for the aggravation in the ―environmental 
subject‖ nowadays. The research of this study object allowed us to realize that social 
workers, in Pernambuco, have been developing activities in the environmental field at 
business companies. These professionals act for companies that historiclz have 
realized environmental actions and it is in education field where the Social Work has 
been acting.  To identify this research subject, we visited companies and interviewed 
social works using semi-structured interviews and got data about these professionals 
and their activities at these companies. The data analysis indicated that social 
workers focus on educational processes, and their actions outcomes mean to 
improve on the lives of people but on the other side, getting the institutional 
objectivities: consolidation of a socio-environmental responsible image and optimize 
business. 

 

Keywords: contemporary capitalism, environmental subject, corporate social 

and environmental programs, environmental education, Social Work 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho integra os esforços levados a efeito para o 

desenvolvimento da pesquisa ―Da Rua para a Fábrica: a indústria de reciclagem, o 

trabalho dos catadores de lixo e a mediação do Estado”, projeto desenvolvido pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GET) e coordenado pelas 

professoras Ana Elizabete Mota e Maria das Graças e Silva, ambas do 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Desse modo, esta pesquisa foi elaborada com a intenção de dar continuidade 

aos estudos iniciados durante o período de Iniciação Científica, a partir dos quais foi 

possível produzir trabalhos para eventos acadêmicos e elaborar o Trabalho de 

Conclusão de Curso em Serviço Social na referida Universidade. 

A discussão desenvolvida neste trabalho invoca as contradições do 

desenvolvimento capitalista. Referimo-nos especificamente aos limites impostos à 

expansão capitalista pela ―questão ambiental‖1 e às alternativas implementadas pelo 

capital para superação de tais limites. É nesse contexto que avançamos as nossas 

discussões sobre a relação entre as expressões da ―questão ambiental‖ e o 

capitalismo contemporâneo, sendo prioritário o estudo sobre as ações empresariais 

voltadas para a gestão socioambiental. 

Considerando tal problemática, nos propusemos a analisar a intervenção 

profissional dos assistentes sociais no interior das empresas e programas 

empresariais que atuam na área ambiental, uma vez que, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, observamos uma incipiente problematização do tema 

pelo Serviço Social, contraditando com o significativo número de profissionais neste 

campo. Para ilustrar, segundo pesquisa realizada em documentos da Coordenação 

do Curso de Serviço Social da UFPE, a porcentagem de estágios realizados na área 

ambiental no primeiro semestre de 2005 representava 26,4% do total. Este número 

cresce para 28% no segundo semestre do mesmo ano e permanece o mesmo no 

primeiro semestre de 2006. Deste último dado, 33,3% são estágios em empresas. 

                                                
1
 A ―questão ambienta‖  é, aqui, entendida por nós como uma problemática inerente à forma como o 

capital subordinou (subordina), historicamente, a natureza aos imperativos da sua reprodução, 
acarretando sérios problemas ambientais de ordem material e social.  
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Essas informações nos apontam o crescente aumento da demanda de profissionais 

na área e a necessidade de incorporar estagiários neste espaço ocupacional. 

Destarte, contamos com as potencialidades deste trabalho para que ele se 

converta num instrumento capaz de adensar as discussões sobre a ―questão 

ambiental‖ e sobre a atuação do Serviço Social nas suas seqüelas. Dessa forma, 

entendemos ser este trabalho um subsídio para a intervenção dos assistentes 

sociais e de outros profissionais que intervêm na área social e/ou ambiental, 

particularmente das empresas. 

 Os debates sobre o atual estado do planeta se consolidaram na 

contemporaneidade em razão dos índices globais de deterioração da natureza e 

finitude dos seus recursos. 

Atentos ao acelerado processo destruição da natureza, os movimentos 

sociais foram os primeiros grupos a problematizarem o tema e, nos dias de hoje, o 

Meio Ambiente inspira debates nos mais diversos setores da sociedade que vão 

desde os grandes organismos internacionais ao ensino fundamental nas escolas. 

A década de 70 demarca em nível mundial o debate sobre o meio ambiente. 

No encontro primeiro encontro organizado pelas Nações Unidas em junho de 1972 

na cidade de Estocolmo, - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano - a perdularidade do programa de desenvolvimento mundial engendrado 

pelas potências mundiais no período pós-guerra é posta em cheque pela primeira 

vez e, dede esse evento, a temática é debatida a partir das suas mais diversas 

expressões: aquecimento global, escassez da água, desmatamento, extinção de 

espécies de animais, dentre outros. Desde a Conferência de Estocolmo, inúmeros 

encontros(a Rio 92), a "Rio + 5" - em 1997, no Japão, na cidade de Kioto - a terceira 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (a Rio+10), 

realizada em 2002, e reunião do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas) vêm sendo realizados para debater o tema e discutir alternativas ao 

acelerado processo de destruição da natureza. 

 Apesar dos avanços nas discussões sobre a problemática ambiental, o que 

nos chama atenção são os crescentes índices de destruição e depredação dos 

recursos naturais. Fato é que as alternativas apontadas nesses encontros e 

conferências mundiais não se convertem em instrumentos capazes de minar as 

causas determinantes do processo de destruição do meio ambiente. 
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 Referimo-nos, estritamente, à forma destrutiva através da qual a produção 

social se materializa na contemporaneidade. A apropriação dos recursos naturais 

pelo homem se dá sob uma determinada forma social, ou seja, as relações entre os 

homens e a natureza, base da formação da sociedade, depende do modo e da 

forma como são organizadas as relações de produção e o desenvolvimento das 

forças produtivas.  

O modo de reprodução social, baseado na lógica capitalista, inaugura uma 

nova forma de relação do homem com a natureza. No capitalismo os recursos 

naturais deixam de ser apropriados com a finalidade de atender apenas às 

necessidades humanas, isto é de serem valores de uso, e se transformam em 

mercadoria que possuem valor de uso e valor de troca, ou seja, no decorrer do 

desenvolvimento das forças produtivas, subordinado pelo capitalismo, os produtos 

são fabricados para atender às necessidades humanas embora, para tanto, estes 

produtos precisam gerar lucro através da troca no mercado. 

Esse padrão capitalista de produção que vem acompanhado pelo 

desenvolvimento econômico, pela expansão do capital e pelo avanço da ciência e da 

tecnologia, pressupõe uma produção ilimitada e a exploração dos recursos naturais 

não renováveis para atender às necessidades do capital: a acumulação. A 

especificidade dessa forma de produzir implica na dominação quase que total da 

natureza, na utilização irracional dos seus recursos e na conseqüente exacerbação 

da crise ambiental, instaurada pela forma destrutiva na qual se reproduz a sociedade 

capitalista. 

A deterioração do meio ambiente não é própria do sistema produtivo vigente, 

mas o capitalismo, de acordo com sua necessidade de produzir sem limites e de se 

expandir mundialmente determinou (determina), contraditoriamente, uma 

depreciação ambiental jamais vista na história da humanidade.      

A contradição expressa na apropriação da natureza converte-se em limites 

para a expansão da acumulação capitalista, já que as fontes fornecedoras de bens 

naturais, fundamentais para a produção de mercadorias, apresentam-se esgotáveis. 

Os empecilhos trazidos pela contradição existente na dialética homem-natureza 

incidem diretamente no desenvolvimento da produção social, gerando um conflito 

entre o esgotamento da natureza e a expansão do capital.  
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Vale ressaltar que, na atualidade, a problemática ambiental é considerada 

como uma questão emergencial e transformada em objeto de discussão e de 

intervenção dos vários segmentos da sociedade. O tema é abordado tanto por 

progressistas como por conservadores. É nesse universo de disputas que as 

empresas capitalistas investem nas chamadas práticas de gestão social e em 

projetos e programas ambientais que variam segundo o porte e o ramo produtivo da 

empresa. As ações implementadas incorporam a educação ambiental no 

planejamento geral das empresas, integrando as suas estratégias de marketing 

como parte de sua gestão socioambiental a qual se destina tanto aos seus recursos 

humanos como para os usuários dos seus serviços. Tal intento demanda uma 

equipe de profissionais das várias áreas do conhecimento, dentre elas, os 

profissionais do Serviço Social. 

É neste espaço sócio-ocupacional que problematizamos as mediações e 

contradições que informam a prática profissional dos (das) assistentes sociais na 

gestão ambiental das empresas, observando as ações desenvolvidas e os 

fundamentos que as informam.  

Por se tratar de uma área de trabalho relativamente nova e em franca 

expansão – contrastando com a incipiente sistematização do conhecimento acerca 

sobre a temática - é que imputamos a relevância desta pesquisa. Noutras palavras, 

visamos contribuir para a problematização e enriquecimento dos aportes teórico-

metodológicos que informam a prática neste campo de atuação. Como já citado, tal 

objeto de pesquisa nasce a partir da pesquisa ―Da Rua para a Fábrica: a indústria de 

reciclagem, o trabalho dos catadores de lixo e a mediação do Estado”, realizada a 

partir de um estudo junto com os catadores de lixo vinculados à Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), local onde realizamos o nosso estágio 

curricular do Curso de Graduação em Serviço Social. A partir daquela experiência, 

surgiu a inquietação e a curiosidade intelectual de compreender e estudar o 

tratamento e as demandas para o Serviço Social nessa área na qual predominam os 

projetos de gestão socioambiental das empresas, objeto específico do nosso estudo. 

Imbuídos dessa discussão nos propusemos conhecer a natureza do trabalho 

do Serviço Social na gestão ambiental das empresas em Recife, analisando os 

seus marcos referenciais e os objetivos de sua prática. Adotamos, ainda, como 

objetivos: 
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a) Identificar as práticas de gestão ambiental das empresas e as suas áreas; 

b) Analisar os conteúdos da intervenção do assistente social nestes espaços; e 

c) Discutir as tendências da intervenção profissional no campo da gestão 

ambiental empresarial. 

A pesquisa é de natureza exploratória, uma vez que se trata de uma temática 

bastante recente para o Serviço Social, a qual se desenvolveu através de alguns 

procedimentos básicos: 

1. Revisão bibliográfica 

Nossa temática insere-se na relação contemporânea que o capitalismo 

estabelece com o meio ambiente. Neste sentido, de acordo como o nosso 

referencial teórico buscaremos nas obras clássicas de Marx e de autores afinados 

com a sua teoria, os subsídios para compreender a ―questão ambiental‖ como 

uma problemática afeta à relação entre o homem e a natureza, inserida nos 

marcos da forma capitalista de produzir. 

2. Pesquisa documental. 

A pesquisa documental recuperou os dados disponíveis sobre a gestão 

ambiental das empresas, situando-a no interior das alternativas engendradas pelo 

capital e pelo Estado à exacerbação da ―questão ambiental‖. Para tanto, foram 

analisados, artigos, textos, documentos tanto nacionais quanto internacionais, 

legislações, relatórios, cartas, deliberações, atas, convênios, normas, enfim, 

documentos que informam sobre os fundamentos materiais e simbólicos da 

intervenção empresarial no meio ambiente.  

Outra fonte de pesquisa foram os trabalhos publicados pelas assistentes sociais nos 

dois últimos encontros de pesquisadores em Serviço Social – IX e X ENPESS, que 

nos possibilitaram apreender as abordagens e as formas pelas quais os profissionais 

vêm se apropriando desta temática.  

 

3. Pesquisa de campo. 

Elaboração do instrumental de pesquisa.  

O instrumental de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada e, em linhas 

gerais, o seu roteiro contemplou os seguintes pontos: 

  Dinâmica da gestão ambiental na empresa; 

  Os programas/ projetos e ações empreendidas; 
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 As demandas e o papel dos assistentes sociais na gestão ambiental da 

empresa; 

 Objetivos e os resultados de sua intervenção.  

 

4. Coleta de dados  

 

O universo da pesquisa restringe-se às empresas. A delimitação desta unidade 

de análise deve-se à histórica atuação de tais empresas em atividades de caráter 

público aliada à significativa participação de assistentes sociais em seu quadro 

funcional. A nossa amostragem inicial estava limitada às empresas instaladas e em 

fase de instalação no complexo de Suape2. Demarcamos essa unidade de pesquisa 

pela instituição tratar diretamente das questões do meio ambiente, mas das 55 

(cinqüenta e cinco) empresas conseguimos contato com 27 (vinte e sete) delas e 

dentre essas últimas apenas 2 (duas) tinham assistente social no seu quadro 

funcional local e estas não trabalhavam a questão do meio ambiente no seu 

exercício profissional. Essa demanda é destinada aos profissionais de outras áreas. 

Diante dessa divergência com relação à tendência nacional, partimos para 

aquelas organizações empresariais que, historicamente, que têm como sua 

atividade-fim a prestação de serviços essenciais à população, com expressivo 

impacto sobre o meio ambiente.  A amostra contempla 8 (oito) organizações, entre 

empresas públicas não- estatais, empresas privadas de capital aberto, de economia 

mista e autarquias. Entrevistamos 13 (doze) assistentes sociais que trabalham na 

gestão socioambiental das empresas, através de programas/ projetos. A técnica 

utilizada foi entrevista semi-estruturada.   

 

5. Sistematização das informações 

 

Nesta fase, foram considerados tanto os dados qualitativos quanto os 

quantitativos obtidos através da pesquisa documental e de campo.  

No que diz respeito à pesquisa documental, a sistematização foi realizada com 

o intuito de identificar as principais diretrizes teórico-políticas que informam a 

                                                
2
 Trata-se de um Complexo Industrial e Portuário localizado na Região Metropolitana da cidade do 

Recife. 



17 
 

intervenção das empresas na área ambiental. Identificamos diretrizes de ordem 

técnico-operativas, voltadas para a otimização dos serviços assim como diretrizes 

socioambientais, direcionadas a favorecer a melhoria da ―qualidade de vida‖ e 

disseminação de uma cultura ambientalista. 

Com relação à pesquisa de campo a sistematização se deu a partir da 

categorização dos conteúdos das entrevistas, agrupados nos seguintes núcleos: 

local de trabalho, objetivos institucionais, diretrizes dos programas e projetos, 

resultados da intervenção profissional e equipes de trabalho. 

 

6. Análise dos dados 

 

Realizada a sistematização dos dados, identificamos as mediações que 

compõem o objeto de estudo. A análise de conteúdo3 foi o método utilizado para 

orientar o exame dos dados obtidos. Pautada na perspectiva da totalidade social, 

permitiu a transposição do conteúdo manifesto nos documentos, bem como nas 

entrevistas, visto que neste método ―a informação surge da apreciação objetiva da 

mensagem" (Triviños, 1987, p.160), a fim de desvelar o seu conteúdo latente. 

 

7. Elaboração da dissertação  

 

Esta dissertação constitui a exposição dos estudos empreendidos, o produto final 

da nossa pesquisa. É o trabalho de síntese dos elementos desvelados no processo 

investigativo.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, nos propusemos a partir das categorias 

mais simples expressas no cotidiano, nos fenômenos da realidade para, através de 

sucessivas aproximações ao real alcançar as categorias mais complexas que 

conformam a totalidade social. 

Marx nos ajuda a compreender:  

Assim, se começássemos pela população teríamos uma 
visão caótica do todo, e através de uma determinação 
mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a 
conceitos cada vez mais simples; do concreto figurado 

                                                
3
 ―A tendência de índole materialista dialética do emprego do enfoque de análise de conteúdo 

apresentou-se quando surgiu com ênfase o estudo da ideologia e suas vinculações com as variáveis 
complexas da vida social, como os modos e relações de produção e as classes sociais e suas 
formações históricas em determinadas sociedades‖ (Triviños, 1987, p. 162)  
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passaríamos a abstrações cada vez mais delicadas até 
atingirmos as determinações mais simples. Partindo 
daqui, seria necessário caminhar em sentido contrário até 
se chegar finalmente de novo à população, que não seria, 
dessa vez, a representação caótica do todo, mas um rica 
totalidade de determinações e relações numerosas.‖ 
(MARX: 19, p.228/229 ) 

 

Desse modo, entendendo ―o real como síntese de múltiplas determinações‖ 

(MARX,1982, p.14), pudemos recompor o nosso objeto de estudo e construí-lo como 

concreto pensado4. Partindo da aparência imediata do fenômeno – a crescente 

demanda por assistentes sociais na área ambiental – identificamos as mediações 

que compõem a gestão ambiental das empresas capitalistas e a ação profissional do 

Serviço Social neste espaço de intervenção, inseridas no interior das contradições 

do capitalismo contemporâneo, sendo uma das suas manifestações mais 

expressivas a exacerbação da ―questão ambiental‖. Configurando-se como uma 

problemática que invoca a ação de diversos setores da sociedade, a dilapidação do 

meio ambiente passa a ser objeto de intervenção das empresas, ancoradas no 

discurso da sustentabilidade.  

No primeiro capítulo deste trabalho, desenvolvemos uma discussão sobre as 

determinações capitalistas para a produção social, privilegiando o debate em torno 

da ―questão ambiental‖ na contemporaneidade e as alternativas para o seu 

enfrentamento.  

No segundo capítulo, problematizamos a gestão socioambiental corporativa 

entendida como expoente no campo das práticas sustentáveis. Nesta sessão, 

discutimos a evolução das intervenções empresarias para o trato das expressões da 

―questão ambiental‖, os seus determinantes e sua finalidade. Em seguida 

apresentamos como essas determinações mais gerais do ambientalismo corporativo 

se processam em algumas instituições empresariais selecionadas para esta 

pesquisa e quais as práticas ambientais desenvolvidas por estas. 

No terceiro e último capítulo desta dissertação tratamos de expor e analisar os 

elementos que informam a prática profissional e suas tendências no campo da 

gestão ambiental empresarial. Este capítulo está dividido em três partes: a) no 

primeiro item, discutimos a relação entre os profissionais e a área de meio ambiente, 

                                                
4
 É o produto final do processo de pesquisa, e a sua síntese: ―O concreto é concreto por ser a síntese 

de múltiplas determinações, logo unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um 
processo de síntese, um resultado e não o ponto de partida‖ (MARX, 1974, p.229) 
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destacando as razões pelas quais a profissão é interpelada a intervir nesta seara; b) 

no segundo ponto, enfocamos as abordagens teóricas que nortearam os trabalhos 

de pesquisa produzidos pelo Serviço Social sobre a temática ambiental. Para tanto, 

realizamos levantamento que Anais de dois encontros de pesquisadores, o IX 

ENPESS – Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social e o X ENPESS; 

c) na parte final do capítulo, tratamos de expor e analisar o exercício profissional, 

considerando as demandas, as ações e a natureza de sua prática.  

Nas considerações finais apontamos as potencialidades da área 

socioambiental como espaço de intervenção profissional, analisando as contradições 

que lhe são imanentes, ao mesmo tempo em que destacamos a importância 

crescente que o Serviço Social vem adquirindo neste campo.  

A nossa expectativa é a de que este trabalho se converta em um instrumento 

capaz de adensar as discussões sobre a ―questão ambiental‖, bem como sobre a 

atuação do Serviço Social; que este estudo venha a se transformar em subsídio para 

a intervenção dos assistentes sociais na área socioambiental, esta foi a nossa 

pretensão. 
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CAPÍTULO I 

 

Discutir a destruição do meio ambiente e as estratégias de conservação do 

planeta nos parece indispensável, pois a exacerbação da ―questão ambiental‖ tomou 

proporções assustadoras nas últimas décadas se caracterizando como um problema 

para o sistema produtivo vigente e para a sociedade contemporânea.  

As expressões da ―questão ambiental‖ já não se expressam apenas naquelas 

populações onde o acesso às condições básicas é extremamente limitado ou 

inexistente. Atualmente observamos que a finitude das condições de reprodução 

social, marcada pela destrutividade da base material da produção, avança na 

direção daqueles países chamados desenvolvidos onde o estilo de vida requer altos 

índices de consumo. A ―questão ambiental‖ adquire um caráter mundial e é por essa 

razão que a temática vem sendo considerada e discutida como um dos grandes 

desafios lançados à humanidade.  

  Entendemos que a ―questão ambiental‖ está intrinsecamente vinculada ao 

modo de produzir e se expressa como um conjunto de conseqüências emanadas do 

modo de produção vigente, atingindo de forma destrutiva as condições básicas de 

sobrevivência no planeta. Em outras palavras, é a dilapidação e destruição das 

condições sociais e dos elementos naturais: água, florestas, atmosfera, solo etc. 

ocasionadas pela forma social como a produção se objetiva sob os desígnios do 

sistema capitalista. Sistema este que dita a relação histórica e fundamental através 

do qual os homens se relacionam com a natureza, transformando os elementos 

naturais em meios de produção pela via do trabalho. 

 Neste capítulo trataremos sobre a destrutividade da produção capitalista e 

sobre as alternativas desenvolvidas pelo capital para o enfrentamento das seqüelas 

da ―questão ambiental‖. 

  

1. A lógica capitalista e a produção destrutiva  

 

Através de um intercâmbio orgânico com a natureza, o homem utiliza os 

recursos nela disponíveis para suprir as necessidades de sua existência, criando 

condições para a reprodução da própria espécie e da sociedade. É através do 

trabalho que a relação homem/natureza se objetiva de forma dialética, no sentido de 



22 
 

que, ao transformar a natureza, o homem transforma a si mesmo. Em Marx 

encontramos “Antes de tudo o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, 

um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza” (MARX, 1983, p. 149). 

A apropriação dos recursos naturais pelo homem ocorre sob uma determinada 

forma social, a saber: as relações entre os homens e a natureza – a base da 

formação de toda e qualquer sociedade – revelam como são organizadas as 

relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas. “Assim, a relação 

com a natureza acompanha o desenvolvimento das relações sociais, e na medida 

em que estas são contraditórias, também o é a relação com a natureza” (SMITH 

apud BERNARDES & FERREIRA, 2003, p. 20).  

Sob lógica capitalista, o modo de reprodução social inaugura uma nova forma 

de relação do homem com a natureza, na qual os recursos naturais deixam de ser 

apropriados com a finalidade de atender apenas às necessidades humanas como 

valores de uso, para se transformarem em mercadoria que possuem valor de troca. 

O desenvolvimento das forças produtivas, sob o capitalismo, está subordinado para 

atender às necessidades humanas, mas para isso ocorrer seus produtos precisam 

gerar lucro através da troca no mercado. Mészáros ratifica: 

 

Se as necessidades reais dos indivíduos couberem nos limites 
desse valor de troca de maneira vantajosa para o sistema (com sua 
necessidade de bens produzidos em massa para serem distribuídos 
com a eficácia máxima no mercado global), elas podem ser 
correspondidas ou pelo menos consideradas legítimas; se assim não 
for, deverão ser frustradas e substituídas por qualquer coisa 
produzida em conformidade com o imperativo da expansão do capital 
(p. 260, 2002). 

 

O padrão capitalista de produção, baseado na lógica do mercado e 

acompanhado pelo desenvolvimento econômico, pela expansão do capital e pelo 

avanço da ciência e da tecnologia, pressupõe uma produção ilimitada e a exploração 

dos recursos naturais não renováveis para atender às necessidades do capital: 

expandir-se, gerar lucro e acumular riqueza. A especificidade dessa forma de 

produzir implica na transformação dos elementos naturais em elementos úteis – as 

mercadorias - através da dominação da natureza, na utilização irracional dos seus 

recursos, e na conseqüente exacerbação da ―questão ambiental‖.  
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Independente do tipo de sociedade, a relação que o homem estabelece com a 

natureza realiza-se dialeticamente através de um intercâmbio orgânico mediado pelo 

trabalho. Por isso, o trabalho é considerado aqui categoria fundante da 

sociabilidade, é através dele que o homem utiliza os bens naturais e as transforma 

em base material para a reprodução da sociedade. Seja como for esta reprodução, o 

trabalho é sempre um processo social.  

Ao realizarem suas atividades laborais, os homens alteram tanto a forma da 

natureza como também a si mesmos. Através do trabalho, o homem 

 

―(...) põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporeidade, braços e pernas, cabeça e mãos, para apropriar-se da 
substância natural em uma forma utilizável para sua própria vida. Na 
medida em que o homem, mediante este movimento, atua sobre a 
natureza exterior a ele e a transforma, modifica ao mesmo tempo a 
sua própria natureza‖ (MARX, 1983, p. 149)  

 

Desde o escravismo5 o excedente econômico6 é um elemento que aparece 

nos modos de produção como "meio para acumular os produtos do trabalho” 

(NETTO & BRAZ, 2006, p. 57). Contudo, esse excedente só era trocado como 

mercadoria quando não utilizado no autoconsumo da comunidade. Com o advento 

do capitalismo, esta forma social é invertida e a produção do excedente torna-se 

imperativa, amplia-se para suprir não apenas as necessidades humanas, mas para 

sustentar todo um sistema econômico-social pautado na produção de excedente 

para ser trocado no mercado e gerar lucro. 

Na produção capitalista, o valor de uso dos produtos é a base material do seu 

valor de troca. Assim, todo produto deve atender a uma necessidade, contudo, tal 

atendimento tem que ser, essencialmente, mediado pela via do mercado, pela troca 

que deve gerar lucro no mercado. Eis porque tudo que é produzido transforma-se 

em mercadorias. Os produtos são constituídos tanto de valor de uso, necessário 

para satisfazer as necessidades humanas, quanto de valor de troca, fundamental 

para gerar lucro e suprir a necessidade precípua do capital: a acumulação de 

riqueza. Com a produção voltada para a troca os produtos tornam-se mercadorias. 

                                                
5
 Como modo de produção, o escravismo é típico do Mundo Antigo. A escravatura instaurada nas 

Américas, no processo de colonização que se seguiu à expansão marítima, será subordinada às 
formas sociais do modo de produção capitalista. (NETTO & BRAZ, p. 66, 2006 grifos dos autores) 
6
 (...) excedente econômico:a comunidade começava a produzir mais do que carecia para cobrir 

suas necessidades imediatas (NETTO & BRAZ, p. 57, 2006 grifos dos autores) 
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 Para sobreviver como modo de produção, o sistema capitalista precisa se 

expandir de modo a acumular riquezas. Para tanto, explora o trabalhador através da 

obtenção da mais-valia7, globaliza as necessidades e produz mercadorias em escala 

mundial, sendo que a apropriação dos recursos naturais e a transformação desses 

em meios de produção também se realizada em nível mundial. Essa é a única forma 

do capital manter a sua estrutura e de ―perpetuar‖ a sua lógica. 

Os capitalistas, na qualidade de personificações do capital, menosprezam as 

conseqüências desse tipo de produção: “o interesse da burguesia como classe não 

é a natureza como meio de vida, mas à medida que esta possibilite o aumento da 

taxa de exploração do trabalho assalariado, quer dizer, a geração de lucro. Embora 

como pessoas defendam o meio ambiente” (FOLADORI, 2001b, p.112).  

Na contemporaneidade, a necessidade de mundialização do capital gera um 

complexo produtivo que aguça a problemática ambiental. Não afirmamos que o uso 

inadequado e sem planejamento dos recursos naturais foi inaugurado pelo sistema 

capitalista, mas argumentamos que essa forma de produzir potencializa 

exponencialmente e sem precedentes a destruição da natureza. 

Para Mészáros 

 

A maneira como foi articulado o sistema de produção do capital 
e como chegou à perfeição perversa no decorrer do último século 
(com o desperdício incorporado em sua estrutura e a deturpação 
paralisante até das necessidades humanas mais elementares) torna 
suas realizações e seu modo de funcionamento ampliado 
extremamente problemáticos, se não contraproducente em inúmeros 
casos (2002, p. 264). 

 

Segundo Foladori são duas as principais diferenças entre o sistema do capital 

e outros modos de produção no que concerne a apropriação e uso dos recursos 

naturais e o agravamento da ―questão ambiental‖. As diferenças apresentam-se em 

grau e essência distintos: 

 
De grau, porque a busca de lucro, como lógica interna 

econômica, condiz a uma tendência à produção ilimitada. De 
essência, porque, pela primeira vez na história da sociedade 
humana, o sistema capitalista gera desemprego de maneira 

                                                
7
Na sociedade capitalista, a mais-valia é produzida pelos trabalhadores assalariados a apropriados 

pelos capitalistas: em outras palavras, é a diferença entre o novo valor criado pelo processo de 
produção e o custo da reprodução da força de trabalho (ou valor da força de trabalho) (Mandel, 1982, 
p. 413) 



25 
 

crescente e estrutural. Mostrando com maior nitidez que as 
contradições no interior da sociedade humana são o aspecto mais 
candente da crise ambiental. (2001a, p.124) 

 

No capitalismo, a produção de excedente e a reprodução da desigualdade 

são orgânicas ao seu sistema. Para o autor, as relações sociais se apresentam 

destrutivas tanto do ponto de vista a apropriação desmedida e perdulária dos 

recursos naturais, quando da descartabilidade da força de trabalho expressa pelo 

desemprego. Neste último caso, as relações sociais se antepõem e determinam a 

natureza do acesso dos despossuídos aos seus meios de sobrevivência.  

As relações travadas com o meio ambiente jamais poderiam ser 

desvinculadas das relações sociais, pois sob essa perspectiva podemos vislumbrar 

as causas estruturais da ―questão ambiental‖. No entanto, esse não é o projeto 

elaborado e objetivado pela elite.  

Sobre a discrepância da intervenção do complexo que forma a sociedade 

destrutiva, Emir Sader escreveu em seu Blog no site da Agência Carta Maior8:  

 

O Los Angeles Times se pergunta: por que a instituição 
caritativa mais rica do mundo é, ao mesmo tempo, acionista de 
empresas que estão na origem das contaminações sanitárias e 
ecológicas que ela diz combater? E cita a Fundação Gates, que doou 
218 milhões de dólares para uma campanha de vacinação contra a 
poliomielite e a rubeóla no mundo inteiro, incluído o delta do rio 
Niger. Mas, ao mesmo tempo, ela investiu 423 milhões de dolares 
nas empresas ENI, a Royal Dutch Shell, a Exxon Mobil e a Total, 
companhias responsáveis pela maior parte das emissões de gases 
que contaminam os céus daquela região do rio Niger, a níveis ainda 
mais altos do que os tolerados nos Estados Unidos e na Europa. 

 

Ao tempo em que os capitalistas investem em intervenções para um ―mundo 

melhor‖, outros tantos recursos (infinitamente maiores) são investidos na produção 

destrutiva, ajudando a deteriorar as condições ecológicas e sociais. 

No atual estágio de desenvolvimento, a expansão do capital toma proporções 

mundiais através da globalização do mercado e da financeirização do capital. 

Observamos uma exploração demasiada das bases materiais indispensáveis à 

relação sóciometabólica entre os homens e a natureza. Esta, também se mundializa 

para atender as necessidades globais do sistema produtivo vigente, aguçando: as 

expressões da ―questão ambiental‖, a extração da mais-valia através da extrema 

                                                
8
Disponível em <www.agenciacartamaior.com.br> Acesso em 13/12/2007 

http://www.agenciacartamaior.com.br/
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precarização do trabalho e, conseqüentemente, as contradições intrínsecas ao 

próprio sistema.   

A deterioração do meio ambiente não é exclusiva do sistema produtivo vigente, 

mas é inegável o seu aumento no estágio atual do capitalismo. Nesse contexto, a 

―questão ambiental‖ aparece como uma problemática para a humanidade: o 

crescente ”domínio” sobre a natureza mostrou uma vez mais a sua contrapartida: a 

dependência do ser humano em relação aos ecossistemas que destruía de maneira 

muito mais veloz que as possibilidades de eles se reciclarem naturalmente. 

(FOLADORI, 2001b, p. 110/111). 

No estágio de financeirização do capital, mesmo que as negociações 

engendradas por meio do capital fictício9 e pela especulação monetária não gerem 

diretamente mais-valia e a destruição e dilapidação ambiental, tais negociações 

pressionam o aumento do PIB (Produto Interno Bruto), forçando o aumento 

desenfreado da produção e, conseqüentemente, da exploração do trabalho e dos 

recursos natureza numa dimensão jamais vivenciada por qualquer outra sociedade 

ou estágio do capitalismo.  

É nesse contexto capitalista de dilapidação e pilhagem do meio natural num 

ritmo estonteante que a ―questão ambiental‖, entendida como problemática em nível 

global, encontra a sua gênese.    

Para Foladori: 

 

A produção capitalista implica tendências exclusivas. A primeira 
mais geral tendência exclusiva é a produção ilimitada. O crescimento 
ilimitado da produção seria a causa da poluição e depredação 
também ilimitadas e, segundo alguns, de uma sobrecapacidade de 
carga do planeta. Mas essa tendência à produção ilimitada não é 
uma conseqüência natural da espécie humana, mas particular da 
produção capitalista. (...). A tendência à produção ilimitada é 
resultado direto e necessário de uma organização econômica que 
gira em torno da produção de lucro e não da satisfação das 
necessidades diretas (2001, p.199) 

 

                                                
9
 Já faz um século, Marx (1894) estabeleceu uma distinção entre dois tipos de capital financeiro: os 

empréstimos a médio ou longo prezo, com juros, e o que ele chamava de ―capital fictício‖. Segundo 
Marx, abrangia créditos envolvendo compromissos de caixa futuros (títulos), cujo valor é determinado 
unicamente pela capitalização do rendimento previsto, sem contrapartida direta em capital produtivo. 
Como fontes de capital fictício Marx identificou os fundos próprios (ações) cotados na bolsa, os títulos 
de dívida pública e a moeda de créditos propriamente dita. Atualmente, essas três formas tornaram-
se mais importantes do que na época. Desde então, a maioria das grandes empresas tornou-se 
sociedades anônimas e o mercado das bolsas tornou-se um dispositivo crucial par a expansão das 
empresas e reestruturação industrial. (GUTTMANN, 1998, p. 77) 



27 
 

É da natureza do capital abolir as medidas de controle à sua expansão, faz 

parte da sua essência superar as barreiras impostas de qualquer ordem (naturais ou 

humanas). Os avanços científicos e tecnológicos são subordinados às necessidades 

de acúmulo capitalista, reordenando as bases produtivas e criando condições para 

dar continuidade à reprodução social nos moldes da sua lógica.  

O reordenamento das bases de produção, realizado através da subordinação 

tecnológica aos desmandos do capital, apresenta-se diretamente proporcional à 

destrutividade dos recursos naturais e humanos. A fabricação de mercadorias com 

tempo de uso programado é um dos exemplos desse processo.  

O capital ao agilizar cada vez mais seu ciclo de produção e de consumo de 

mercadorias, avança para a criação de produtos que tenham um tempo-limite de 

utilização cada vez mais curto: é a chamada obsolescência programada cujo intuito 

consiste em movimentar/ampliar constantemente o ciclo de reprodução, obtendo a 

maior lucratividade possível. Tudo isso, sob o desperdício fantástico das condições 

materiais e humanas da produção.  

Apesar do avanço tecnológico, as mercadorias são fabricadas para durarem o 

tempo necessário para gerar lucro aos capitalistas. Mészáros (2002) nos coloca 

diante dessas estratégias capitalistas de valorização do capital    

 
É, portanto, extremamente problemático afirmar que 

ultrapassado certo ponto da história do capitalismo ―avançado‖, este 
processo – intrínseco ao avanço produtivo em geral –  seja 
completamente revertido da mais intrigante forma: em que a 
sociedade dos descartáveis encontre equilíbrio entre produção e 
consumo, necessário para a sua contínua reprodução, somente se 
ela puder ―consumir‖ artificialmente e em grande velocidade (isto é, 
descartar prematuramente) imensas quantidades de mercadorias 
que anteriormente pertenciam à categoria de bens relativamente 
duráveis (Mészáros, 2002, p. 640). 

 

Na sociedade contemporânea este processo apresenta-se como elemento 

crucial da exacerbação do atual estado do meio ambiente no planeta, quer sob a 

escassez dos recursos naturais, quer sob o aumento do descarte de resíduos 

sólidos no meio ambiente. Neste último caso, o ―lixo‖ torna-se uma das expressões 

mais candentes da ―questão ambiental‖. 

Analisar nos dias de hoje a ―questão ambiental‖ sem considerar/contestar a 

particularidade do modo de produção social capitalista, ou seja, ignorar as 

contradições que esse tipo de produção altamente destrutiva impõe à relação 
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homem/natureza resulta numa síntese, no mínimo, simplista, equivocada das 

causas, tendências e possíveis alternativas para a destruição e dilapidação das 

bases materiais da reprodução social. Essa forma intencional de abordagem da 

―questão ambiental‖ aponta para a minimização dos impactos da produção destrutiva 

para o meio ambiente e para a sociedade. A quase totalidade das alternativas 

pensadas e implementas se restringem à intervenção nas manifestações da 

―questão social‖, sem serem tencionadas as causas determinantes do atual estado 

ambiental do planeta. 

Ao pesquisar a realidade sob a perspectiva da totalidade, entendemos que a 

forma com que a sociedade historicamente objetiva a reprodução social na 

contemporaneidade produz, contraditoriamente, um movimento altamente destrutivo 

capaz de sucumbir populações inteiras à extinção.  

O sistema capitalista não poupa esforços para se manter como modo de 

produção hegemônico, assim os ímpetos à expansão e à mundialização do mercado 

são imperativos, independente das conseqüências que acarrete para a vida no 

planeta, ou para as condições próprias da produção. Essa é uma das mais agudas 

contradições do sistema capitalista. 

Não queremos aqui fazer nenhuma análise maniqueísta, esse tipo de produção 

é a única forma possível para que o capitalismo se reproduza e atinja os seus 

objetivos de dominação do mercado mundial em todas as suas instâncias e 

localidades. Caso a produção capitalista subjugue tal intento deixará de ser 

capitalismo e essa não é a intenção das personificações do capital.   

Por essa razão que as alternativas direcionadas para o trato da ―questão 

ambiental‖ pouco têm avançado na direção de uma concreta transformação do 

quadro devastador no qual se encontra a sociedade atualmente, uma vez que a 

maioria das análises relativas à situação do planeta apenas apontam para as 

expressões de tal problemática sem mencionar (ou se menciona de maneira 

bastante sutil) as causas reais do iminente colapso do planeta. Essa é a discussão 

que será apresentada no próximo ponto desse estudo. 
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1.1. A necessária imposição do consumo em larga escala 

 

 O consumo em larga escala tem papel determinante no que diz respeito à 

existência do capital como modo de produção. É mediante o estímulo ao consumo 

exacerbado de mercadorias que a produção capitalista se intensifica para superar 

seus percentuais de acumulação e atingir níveis mais altos de lucratividade.   

Obviamente, o nível de consumo não é homogêneo para todos os indivíduos 

na sociedade, afinal vivemos numa sociedade de classes onde consome mais quem 

possui mais riquezas acumuladas. Vejamos o exemplo do país mais consumista do 

planeta: os Estados Unidos representam apenas 5,2% de toda a população mundial, 

no entanto a sua participação nos gastos mundiais destinados ao consumo privado 

atinge o percentual de 31,5%. Enquanto isso, o percentual de todo continente 

africano, cuja população representa 15% da população mundial, os gastos da África 

com o consumo privado não ultrapassam 3% do consumo privado mundial10. Esses 

dados revelam quanto o consumo apresenta-se quantitativamente diferenciado em 

lugares economicamente desiguais. Ainda que a grande maioria da população 

mundial não desfrute do mesmo estilo de vida daquelas onde o consumo é 

escandalosamente exacerbado, a média mundial do consumo é alarmante.  

Se os índices de consumo se apresentassem de forma igualitária, para 

providenciar um estilo de vida dos países economicamente desenvolvidos 

compatível para o restante da população mundial seria necessária a utilização de 

2,6 planetas do tamanho da terra11. 

Apesar da disparidade no percentual de consumo da população mundial, a 

cultura e o estilo de vida comuns em países de capitalismo central e, 

conseqüentemente, de maior poder aquisitivo para consumir, tais como países da 

América do Norte, da Europa e o Japão se globalizam no século XXI. O que 

observamos é a massificação das necessidades e dos desejos dos indivíduos.  

Para a manutenção do sistema de acumulação, o capital ingressa num 

processo complexo que pretende adequar as diferentes culturas aos modelos 

capitalistas. “Dos estabelecimentos de fast-foods às câmeras descartáveis, e do 

                                                
10

 Relatório do Worldwatch Institute- WWI sobre o Avanço em Direção a uma Sociedade Sustentável, 
2004 
11

 Cálculos da organização ambientalista Fundo Mundial para a Natureza – WWF. In: Revista VEJA, 
ano 35, n.º 33, de 21/08/2002, pg. 80-87. 
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México à África do Sul, grande parte do mundo está hoje entrando na sociedade do 

consumo num ritmo alucinante” (relatório Estado do Mundo, 2004, p.4). Leroy e 

Pacheco agregam ao discurso:  

 

A maioria de nós aprendeu a viver de e para o supérfluo. Quando não o 
consumimos ou produzimos vemos nele o nosso grande alvo. Entre o ter e 
o ser, nos confundimos e, muitas das vezes, ficamos com o primeiro, 
trocando nossa cidadania pelos sinais aparentes de um status que nos é 
impingido como ideal‖ (2006, p. 41) 

 

A era moderna nos mostra como o consumo passou a ser o ethos da 

existência humana, ―consumir é nossa principal meta‖. Na atual fase do capitalismo 

na qual tudo se transforma em objeto de consumo, o aumento desenfreado da 

produção de mercadorias, a partir da utilização de alta tecnologia, caracteriza a 

sociedade como ―a sociedade dos descartáveis‖. Segundo Valença: 

 

Ao mesmo tempo em que consomem destrutivamente, na sua produção 
(do capital), imensos recursos materiais e humanos, os produtos resultantes 
desse processo podem juntar-se às montanhas de mercadorias 
―consumidas‖ já no momento em que passam pelo portão das fábricas onde 
são produzidas.(2002, p. 28) 

 

Sendo assim, as mercadorias surgem a cada instante e são devoradas e 

descartadas com a mesma rapidez com que surgiram ―sem jamais durarem o tempo 

suficiente para conter em seu meio o processo vital” (Arendt apud Bernardes & 

Ferreira, 2003: 35).  

O mercado industrial voltado para as massas e que fabrica mercadorias em 

série e em grandes quantidades vem se firmando, desde o período do entre guerras, 

como advento do fordismo. Este, por sua vez, não se realiza apenas como método 

de organização da produção capitalista, mas como modo de regulação da 

sociedade, apregoando a idéia do consumo para todos, consumo globalizado.  

 No campo de discussão da cultura do consumo em massa, a publicidade e o 

marketing se apresentam como elementos competitivos para as empresas e 

engendram a propagação de todo e qualquer produto, com o intuito de abarcar o 

maior número de consumidores onde quer que estes estejam. Para Marttelart 
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Las firmas consideran que tienen que competir cada vez más a través del 
mundo entero en el globo marketplace12.Este nuevo desarrollo surge en el 
preciso momento en que las tecnologías avanzadas transforman la 
información y la comunicación. (2002, p.111 e 112.) 

 

 O apelo das propagandas publicitárias, em âmbito mundial, sejam elas 

difundias pela via da leitura, da televisão e pela internet transformam, praticamente, 

tudo em algo vendável. Algumas necessidades são criadas e outras aguçadas, 

abarcando consumidores nos lugares mais improváveis do planeta. Löwi discute a 

relação entre as necessidades sociais e os apelos publicitários, indagando: 

 

como distinguir as necessidades autênticas das artificiais e factícias? 
Estas últimas são induzidas pelo sistema de manipulação mental que 
se chama ―publicidade‖. Peça indispensável para o funcionamento do 
mercado capitalista, a publicidade está votada a desaparecer numa 
sociedade de transição para o socialismo, para ser substituída pela 
informação fornecida pelas associações de consumidores. O critério 
para distinguir uma necessidade autêntica de uma artificial é a sua 
persistência após a sua supressão da publicidade (coca- cola!) (2005, 
p.57). 

 

As investidas para a generalização da cultura integram uma das 

estratégias do projeto capitalista para a sua expansão global, de unificação do 

mundo mediante a integração dos mercados, já anunciada desde o período 

mercantil. Conforme aponta Netto & Braz: 

 

(...) no estágio mercantil do capitalismo, o comércio vinculou povos e 
regiões que até então não mantinha relações econômicas, 
estendendo e estreitando relações, o capitalismo concorrencial criou 
o mercado mundial – vê-se assim o caráter abrangente e inclusivo 
das atividades capitalistas, explicável pela lógica do capital, valor que 
têm que se valorizar, potência que tem que se expandir para além de 
qualquer fronteira . Numa palavra, é traço constitutivo do capitalismo 
a sua mundialização (2006, p.186).   

 

A cultura massificada e disseminada pelo capitalismo apresenta-se como 

artifício estimulador da produção ilimitada necessária à expansão do capital e 

como estratégia utilizada energicamente através: da globalização de pensamentos, 

                                                
12

 Para Marketplance escreve: ―no hay duda algunade que el mundo se está convirtiendo en un 
marktplace. Mercado de capitales, productos e servicios, management y técnicas de fabricación, 
todos se han convertido en globales por naturaleza‖  (Marttelart, 2002, p. 111) 
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de estilos de vida e da cultura desenvolvida pelo modo capitalista de reprodução 

social. Legitima-se a hegemonia da ―felicidade‖ do consumo ilimitado. 

Löwi adensa a discussão sobre os padrões de consumo no mundo e alerta 

para o debate sobre o tipo de consumo que se objetiva atualmente: 

 

O problema da civilização burguesa/industrial não é – como 
pretendem em geral os ecologistas – o ―consumo excessivo‖ da 
população , e a solução não é a ―limitação‖ geral do consumo, 
notadamente nos países capitalista avançados. É o tipo de consumo 
atual, fundado na ostentação, no desperdício, na alienação mercantil, 
na obsessão acumuladora, que deve ser questionado (2005, p. 52).  

 

Na cultura do consumo, a produção se expande e tudo pode se transformar 

em objeto para se consumir. Nesse cenário, a produção do supérfluo adquire 

espaço e o artigo de luxo lidera o percentual de consumo privado nos países mais 

ricos em detrimento do fornecimento de recursos necessários para o atendimento 

de necessidades básicas da população mundial. Vejamos a seguinte tabela: 

 

Tabela1: Gasto anual em itens de luxo comparado com os recursos necessários para o 

atendimento das necessidades básicas selecionadas 

 
País 

 
Gasto anual 

 
Objetivo social ou 

econômico 

Investimento extra 
anual necessário 

para atingir o 
Objetivo 

Cosméticos 
 

US$ 18 bilhões 
Saúde reprodutiva para 

todas as mulhres 
 

US$ 12 bilhões 

Ração de     
animais de  

estimação na 
Europa e nos 

Estados Unidos 

 
US$ 17 bilhões 

Erradicação da fome e da 
má-nutrição 

US$ 19 bilhões 

Perfumes US$ 15 bilhões Alfabetização Universal US$ 5 bilhões 

Cruzeiros     
marítimos 

US$ 14 bilhões Água potável para todos 
 

US$ 10 bilhões 

Sorvetes na Europa US$ 11 bilhões 
Vacinação de todas as 

crianças 
 

US$ 1,3 bilhão 
Fonte: Relatório Estado do Mundo, 2004

13
  

 

A tabela mostra com clareza que no mundo gasta-se mais com produtos 

considerados supérfluos do que com investimentos que possibilitariam a minimização 

das desventuras mundiais: a pobreza e a miséria humanas. 

                                                
13

 Relatório do Worldwatch Institute- WWI sobre o Avanço em Direção a uma Sociedade Sustentável, 
2004. 
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Os dados também revelam que a produção não se destina ao atendimento das 

reais necessidades humanas. A produção capitalista está destinada à fabricação de 

produtos para a troca, movimentando o ciclo produtivo para gerar percentuais de 

lucros (cada vez) maiores através da subordinação dos avanços científicos e 

tecnológicos. 

O impacto causado pela crescente febre do consumismo acarreta sérios 

riscos aos indivíduos e ao meio ambiente. Os impactos vão desde a produção até o 

descarte do produto consumido.  

A quantidade de bens naturais extraídos para atender aos anseios capitalistas 

ignora o ritmo da natureza para a recomposição de seus recursos. Segundo a WWF 

Internacional (Fundo Mundial para a Natureza) o equilíbrio ecológico do planeta 

mostra um declínio de 35% desde a década de 1970 devido à extração exacerbada 

dos recursos naturais. 

Dados mais detalhados revelam que: o consumo de carvão, petróleo e gás 

natural foi 4,7 maior em 2002 do que em 1970; o consumo de madeira para 

combustível, papel e outros produtos ultrapassou em 1999 o dobro do consumo da 

década de 197014. A água também está se deteriorando devido ao grande 

escoamento de produtos tóxicos advindos de indústrias e usinas nucleares. O 

aquecimento global é outro expoente que caracteriza a destruição das condições 

básicas de sobrevivência, dado o acúmulo de dióxido de carbono e outros gases 

retentores de calor causado, principalmente, pelo apelo ao uso de automóveis 

individuais. Fator indispensável para a movimentação do lucrativo mercado 

automobilístico.  

 Para ilustrar a urgência da problemática do aquecimento global, destacamos 

um fragmento do Jornal Le Monde Diplomatique (outubro 2007): 

 

Estima-se a duplicação da quantidade de CO2 (principal gás do 
efeito estufa) até 2050. Isso poderia provocar um aumento médio da 
temperatura ao menos dez vezes mais rápido do que o ritmo médio 
global de mudança desde o último período glacial. De acordo com a 
Agencia Internacional de Energia (AIE), se o consumo de 
combustíveis fósseis seguir no ritmo atual as emissões de 
CO2ligadas à energia atingirão 40 gigatoneladas em 2030, ou seja, 
55% a mais do que em 2004. Sendo assim, o planeta aqueceria de 
2,4 °C a 6,4 ° C no decorrer do século XXI (...). Tal aumento 
provocará uma modificação no p]mapa global. A nova distribuição da 
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 Revista VEJA, ano 35, n.º 33, de 21/08/2002, pg. 80-87. 
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agricultura, o êxodo das populações litorâneas e insalubres, a 
migração ou desaparecimento de parte de espécies de animais e 
vegetais determinarão uma mudança na civilização (BOVET, SINAI, 
2007, p.22) 

 

No tocante ao descarte da imensa quantidade de mercadorias consumidas, o 

lixo urbano produzido pelo consumo exagerado é igualmente alarmante. Diariamente 

são produzidas 2 milhões de toneladas de lixo domiciliares no mundo: 730 milhões 

de toneladas ao ano. A contribuição de alguns países na produção mundial de lixo 

chama a atenção: só os Estados Unidos, por exemplo, gera 230 milhões de 

toneladas ao ano, o que representa 31% do total de resíduos domiciliares gerados 

no mundo. Somados aos do Canadá e países ocidentais da Europa atinge-se 56% 

do total mundial. Na América Latina, geram-se mais de 100 milhões de toneladas de 

resíduos domiciliares anualmente, cerca de 13% do total mundial. No Brasil, produz-

se 130 mil toneladas de resíduos domiciliares ao dia. Por ano são 47,5 milhões de 

toneladas.15 É muito lixo!  

Sem alternativas ambientalmente responsáveis, essa quantidade imensa de 

dejetos se amontoam nos aterros e lixões provocando a contaminação do ambiente 

urbano, o impacto ambiental no solo, na água e na população que reside nos 

arredores dos depósitos de lixo, ocasionando sérios riscos de saúde.  

Apesar da fantástica produção de lixo ou, como chamam os ambientalistas e 

profissionais da área ambiental, resíduos sólidos16, e dos alarmantes impactos 

ambientais que ela provoca, cresce o volume de materiais descartados pelas 

pessoas devido às tendências mundiais de utilização intensiva de embalagens, 

produção de objetos de baixa durabilidade e de produtos supérfluos. 

  O consumo exacerbado de bens naturais e de mercadorias produzidas pelo 

capitalismo é condição determinante para o desenvolvimento da produção, 

expansão do mercado e de superação da taxa de lucratividade. Entretanto, esse tipo 

de consumo, altamente predatório e indiferente às suas conseqüências destrutivas, 

implica necessariamente na extinção das condições básicas de sobrevivência no 

                                                
15

Série "O desafio do Lixo", TV Cultura, 2001 
16

 O Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife define resíduos sólidos 
como: ―Restos ou sobras das atividades ou da produção humana, necessária à sua sobrevivência e 
para os quais não haja uma utilização definitiva ou imediata‖. 
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planeta, escancarando umas das mais candentes contradições do sistema do 

capital.   

 A discussão que discorremos nos revelou como a produção capitalista impõe 

um relação destrutivas entre a humanidade e natureza. Tal debate torna-se 

imprescindível para os estudos desenvolvidos para compreender aprofundamento 

da ―questão ambiental‖ na contemporaneidade: tema das próximas sessões deste 

capítulo  

 

1.2 A “questão ambiental” na contemporaneidade. 

 

Na seção anterior, discutimos a relação orgânica que a forma social da 

produção capitalista tem com o atual estado depreciativo do planeta em termos 

ambientais. O próximo passo consiste em destacar como essa problemática é 

compreendida, publicizada e enfrentada na contemporaneidade, a partir da 

discussão sobre o mito dos limites físicos da natureza, a dominação pelo capitalismo 

dos avanços científicos e tecnológicos, uma breve contextualização das políticas 

ambientais no Brasil e ainda os fundamentos que informam e definem o conceito de 

desenvolvimento sustentável 

 

1.2.1 O debate sobre os limites físicos  

 

Recuperar a discussão sobre as tendências capitalistas para a reprodução da 

sociedade e a forma como tal reprodução se objetiva ratifica que, historicamente, o 

homem vai buscar na natureza os recursos necessários para satisfazer as suas 

necessidades. Independente de qual seja a forma de (re)produção social ―os 

fenômenos naturais são considerados como pressuposto geral de toda produção” 

(MORAIS apud BERNARDES e FERREIRA, 2003, p. 18)  

Como fora destacado nesse trabalho, a apropriação privada da natureza 

converte-se, contraditoriamente, em limitações para a expansão da acumulação 

capitalista, uma vez que as fontes fornecedoras de bens naturais para a produção 

apresentam-se esgotáveis. Valença ratifica: 

 

O sistema capitalista revela sua essência crescentemente destrutiva, 
manifestando uma contradição essencial no processo de sua 
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reprodução: a crescente obsolescência programada e o desperdício 
no trato dos recursos naturais e sociais confrontam-se, 
progressivamente, com o caráter limitado das potencialidades 
ambientais e com a finita capacidade de utilização dos recursos 
naturais, o que pode comprometer o equilíbrio ecológico e a própria 
existência humana no planeta (p. 32, 2005). 

 

A contradição existente na dialética homem-natureza orientada pelo capital é 

reveladora do conflito que se estabelece entre o esgotamento da natureza e a 

expansão do capital, fator que estabelece limitações ao projeto burguês de 

expansão permanente da lucratividade. 

É indispensável salientar que os limites impostos pela finitude dos bens 

naturais, propagados pelos vários setores que discutem a ―questão ambiental‖ são, 

na verdade, limites sociais, dado o caráter social da forma como produção capitalista 

desperdiça e consome os recursos ambientais. No entanto, não podemos perder de 

vista que a possibilidade do desaparecimento de recursos ambientais indispensáveis 

à humanidade acarreta o comprometimento da reprodução da vida no planeta: o 

caso da água potável e dos recursos fósseis é emblemático. Contudo, os ―limites‖ se 

objetivam para o conjunto da sociedade capitalista devido à velocidade com que os 

elementos naturais são consumidos/degradados : 

 

O termo velocidade remete a um ritmo de utilização que, 
evidentemente, não depende do recurso em si, mas de seu emprego 
pela sociedade humana.Tanto um como o outro, ritmo e utilidade, 
mostram que os limites físicos ao desenvolvimento humano dizem 
respeito primeiro a como se produzem e se consomem os recursos, 
isto é, aos limites humanos, acima dos físicos (FOLADORI, p. 120, 
2001b) 

  

Dessa forma, Mészáros afirma: “A degradação da natureza ou a dor da 

devastação social não tem qualquer significado para o seu sistema (do capital) de 

controle sóciometabólico17, em relação ao imperativo absoluto de sua auto-

reprodução numa escala cada vez maior” (2002, p.521). Reiteramos que a produção 

capitalista apresenta-se destrutiva pelo fato de desprezar as conseqüências da 

extrema exploração da classe trabalhadora e do desperdício e dilapidação na 

alocação dos bens naturais mesmo que isso ameace as condições elementares de 

reprodução da própria vida. Observamos que esses ―limites‖ são encarados pelo 

                                                
17

 O que Mészáros que dizer com sistema sociometabólico significa o complexo caracterizado pela 
divisão do trabalho o qual subordina suas funções vitais ao capital. 
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capital como obstáculos externos à dinâmica endógena da sua multiplicação desde 

as primeiras investidas do capital como modo de produção.  

Na contemporaneidade, esses limites se adensam o que configura uma 

contradição: no intuito de transcender as suas possibilidades, o capital gera uma 

crise global caracterizada:  

 

1. por avanços tecnológicos;  

2. pela extrema pauperização da classe trabalhadora; 

3.  e pela disputa política e econômica das Nações em busca da hegemonia 

do mercado mundial; 

4. pelo aprofundamento da ―questão ambiental‖ 

 

O atual estágio de desenvolvimento capitalista carrega consigo as 

limitações/antagonismos das suas outras fases. Estas limitações, somadas às do 

estágio contemporâneo, produz uma crise estrutural jamais vivenciada que coloca 

num horizonte não muito distante a extinção de populações nos lugares mais 

vulneráveis do planeta. Como o capital não conhece limitações, transfere a idéia de 

―consciência ambiental‖ e ―convivência e adaptação com os limites‖ para os 

indivíduos através de políticas ambientais (a educação ambiental merece destaque 

neste campo), não engendrando alternativas que signifiquem o reordenamento da 

produção destrutiva. Porém, tal feito não pode realizar-se, a não ser que deixassem 

de servir ao capital. 

Salientamos que produzir sem limites não significa que o ser humano possui 

necessidades ilimitadas, isso não é condição natural da humanidade. Ao nosso 

entender, elas são históricas e socialmente determinadas. O que ―não tem limite‖, o 

que não reconhece nenhum tipo de restrição é a necessidade do capital em gerar 

lucro e se expandir como modo de produção. É certo que o capital cria valores de 

uso, atende novas necessidades (pesquisas com células-tronco, por exemplo), 

contudo as necessidades humanas são atendidas pelo mercado no capitalismo 

O processo de intensificação da produção de mercadorias está baseado nos 

avanços científicos e tecnológicos. Sob o signo do capital e na condição de forças 

produtivas, os progressos da Ciência e da Tecnologia (C&T) estão subordinados às 

necessidades da produção capitalista, subsidiando na maior parte dos ramos 
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produtivos um tipo de produção que desperdiça os recursos naturais na fabricação 

de mercadorias com pouca durabilidade que são descartadas rapidamente. Para 

Mészáros (2002) trata-se da “taxa de utilização decrescente do valor de uso”, pois 

com a produção baseada na taxa de utilização decrescente, as mercadorias são 

fabricadas com um tempo de vida útil programado, ou seja, em um curto espaço de 

tempo, tornando-as rapidamente obsoletas. Essa característica da produção 

moderna agiliza o ciclo produtivo e, conseqüentemente, impulsiona os problemas de 

degradação e poluição ambiental. Ainda dialogando com Mészáros. 

 

Como resultado da absurda reversão dos avanços produtivos em 
favor dos produtos de ―consumo‖ rápido e da destrutiva dissipação 
de recursos, o ―capitalismo avançado‖ impõe à humanidade o mais 
perverso tipo de existência que produz para o consumo imediato: 
absolutamente injustificada com base nas limitações das forças 
produtivas e nas potencialidades humanas acumuladas no curso da 
história. (2002, p. 642)  

 

Contudo, diante da escassez de determinados recursos naturais para o 

conjunto da sociedade e da alarmante problemática do lixo, reconhecemos que 

também vêm sendo desenvolvidas tecnologias capazes de reaproveitar e até 

mesmo reciclar determinados resíduos: as indústrias de reciclagem sevem de 

exemplo.  

Malgrado os avanços tecnológicos e científicos, o desenvolvimento da C&T, 

sob o capital, não aponta para a emancipação da humanidade, uma vez que, os 

seus resultados não são desfrutados pelo conjunto das populações. Estes são 

orientados, salvo raras exceções, para transcender as seqüelas da produção 

destrutiva e, ao mesmo tempo, diversificar as bases lucrativas das unidades 

econômicas capitalistas, empurrando para longe as contradições que esse tipo de 

produção reproduz.     

     

1.2.2  A subordinação da pesquisa científica e dos avanços tecnológicos 

 

Já dissemos que o sistema capitalista se reproduz sob bases bastante 

específicas, tornando cada vez mais sólido um tipo de produção social que demanda 

esforços dos trabalhadores, utilização de recursos naturais e avanços tecnológicos 

sob extrema precarização e dilapidação, apesar dos investimentos destinados à 
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C&T. É inegável que o desenvolvimento e o progresso da ciência e da tecnologia, 

representam avanços civilizatórios na contemporaneidade, representam, 

potencialmente, uma via para a erradicação do reino da escassez. Contudo, as 

pesquisas científicas e a descoberta de novas tecnologias estão mediadas pela 

multiplicação dos lucros no mercado. Mészáros contribui para a discussão: 

 

(...) O progresso das forças da produção agrícola não erradicou a 
fome e a desnutrição, mais uma vez isto estaria em contradição 
como imperativo da expansão ―racional‖ do capital. Não se deve 
permitir que seres humanos perturbem ou interrompam os 
―processos de tomada realista de decisão‖orientados par ao 
mercados. O ritmo e recalcitrância da natureza já não são desculpas 
convenientes para justificar as condições de vida de milhões e 
milhões de pessoas que sucumbiram à miséria nas últimas décadas 
e continuam a perecer ainda hoje pela mesma causa: (2002, p. 255) 

  

Destarte, o avanço das forças produtivas foi e é guiado pelas busca incessante 

pela expansão do capital, jogando para longe os limites que produzidos pelo próprio 

sistema ao longo de seu desenvolvimento, sejam eles: políticos, sociais, econômicos 

ou ambientais. Novamente reiteramos a opinião de Mézsáros que ratifica a relação 

construída entre o desenvolvimento da Ciência & Tecnologia e a expansão do 

capital: 

 

 A ciência e a tecnologia só poderão ser utilizadas a serviço do 
desenvolvimento produtivo se contribuírem diretamente para a 
expansão do capital e ajudaram a empurrar para mais longe os 
antagonismos do sistema. Portanto, a ninguém deve surpreender 
que, sob tais determinações, o papel da ciência e da tecnologia 
tenha de ser degradado para melhorar ―positivamente‖ a poluição 
global e a acumulação da destrutividade na escala prescrita pela 
lógica perversa do capital, em vez de atuar na direção oposta como, 
em princípio, poderia – hoje,semente em princípio. (2002, p. 
254/255) 

 

O progresso da ciência e da tecnologia poderia representar o fim da escassez 

das condições básicas de sobrevivência, todavia, o caráter emancipatório do 

desenvolvimento das forças produtivas não pode ser desfrutado pelo conjunto da 

sociedade, este é apropriado por aqueles que podem pagar pelos benefícios e 

descobertas científicas. O avanço dos métodos de produção agrícola utilizados no 

agronegócio, por exemplo, não representa o fim da fome e da desnutrição. O mesmo 

ocorre com as descobertas na medicina e na bioquímica.  
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A forma como o capital realiza a reprodução social nos permite perceber que a 

produção destrutiva é essência do sistema capitalista. Seja através das limitações 

impostas aos indivíduos no que se refere ao acesso às condições básicas de 

sobrevivência, seja através da depreciação dos recursos naturais (ar, solo, água, 

espaço, etc.), conseqüência da produção ilimitada, o caráter perdulário e destrutivo 

da produção capitalista imprime ao meio ambiente danos, aparentemente, 

irreversíveis, comprometendo a qualidade de vida dos indivíduos, ou até mesmo a 

existência de gerações futuras.  

Para o capital determinar teoricamente o discurso ambiental; usar da ideologia 

para criar necessidades humanas e incitar o consumo exacerbado; definir os rumos 

dos avanços tecnológicos existe um contexto político mundial que alicerça o capital 

na sua empreitada. A dimensão política é elemento decisivo para, na luta de 

classes, o capitalismo manter a sua hegemonia através de instrumentos capazes de 

fomentar as condições necessárias para os seus intentos. O caso das políticas 

ambientais é emblemático. Os instrumentos normativos elaborados até então para 

intervenção nos problemas ambientais são resultado dos debates políticos entre o 

Estado, o movimento ambientalista e as unidades econômicas e neles (nos 

instrumentos normativos) está caracterizada a correlação das forças políticas 

marcada pela hegemonia do capital, uma vez que, tais instrumentos não apontam 

para as causas estruturais do colapso ambiental do planeta.  

 

1.2.3 A intervenção ambiental no Brasil: políticas neoliberalizantes 

 

A difusão de tantos problemas ambientais implica em uma série de fatores 

tais como: as reivindicações de movimentos ambientalistas18 pelo cumprimento da 

Legislação Ambiental; a própria regulação do Estado através da referida Legislação; 

e as estratégias de competitividade que condicionam um comportamento das 

empresas direcionado para práticas que reduzam a degradação do meio ambiente. 

Diante destes fatores surgem iniciativas empresariais que, sob a égide de 

―responsabilidade ambiental19‖, realizam ações direcionadas ao trato com o meio 

                                                
18

 Vale salientar que os movimentos ambientalistas, em sua maioria, não priorizam o debate político 
que envolve a ―questão ambiental‖ , enfatizando o desgaste e conservação do maio ambiente, sem 
nenhum referência clara ás origens de tal processo. 
19

 A Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece que, através da responsabilidade social, as 
empresas ―contribuam para fazer avançar a busca por uma economia global mais sustentável e 
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ambiente, integrando ações de responsabilidade social, otimizado o mercado e 

interferindo nos efeitos da ―questão ambiental‖. Segundo Dias: 

 

um dos aspectos mais visíveis do movimento gerado em torna da 
―questão ambiental‖ nos últimos anos é a responsabilidade social 
tanto de indivíduos quanto de organizações, sejam elas do setor 
privado, seja do setor público, seja do terceiro setor.(2006, p. 6). 

 

Historicamente no que se refere à ―questão ambiental‖, o Estado Brasileiro 

desenvolveu três tipos de políticas ambientais de caráter: regulatório, estruturador e 

indutor. As políticas regulatórias dizem respeito à elaboração de legislação 

específica para estabelecer normas e regras para utilização e apropriação dos 

recursos naturais, assim como à criação de instrumentos institucionais que garantam 

o cumprimento da lei. As políticas estruturadoras dizem respeito à proteção ao 

meio ambiente através da intervenção direta do Estado, ou de organizações não-

governamentais, a exemplo da criação de unidades de conservação, realização ou 

financiamento de projetos locais de conservação e de atividades de zoneamento 

econômico e ecológico. As políticas indutoras referem-se às ações que objetivam 

influenciar o comportamento da sociedade, são implementadas por meio de linhas 

especiais de financiamento ou de políticas fiscais e tributárias. O emprego 

estratégico de instrumentos econômicos, neste caso, tem por objetivo privilegiar 

certas práticas consideradas ambientalmente desejáveis e inviabilizar aquelas que 

podem resultar em degradação ecológica. As certificações ambientais (os chamados 

selos verdes) também podem ser incluídas entre as políticas indutoras. 

As políticas ambientais implementadas a partir da década de 1930, mesmo 

que de forma elementar, eram de cunho regulatório e atingiam apenas as regiões 

com maior nível de desenvolvimento industrial (sudeste e sul). Posteriormente, na 

década de 1970, as políticas ambientais foram formuladas mediante a pressão dos 

movimentos ambientalistas influenciados internacionalmente pelas conferências 

sobre o meio ambiente (Clube de Roma em 1971 e Conferência das Nações Unidas 

em 1972). Tais movimentos em seus discursos contrapunham-se à intensa 

depreciação dos recursos naturais devido ao ―desenvolvimentismo‖ implementado 

pelo regime militar. Neste período, as políticas ambientais desenvolvidas eram 

                                                                                                                                                   
inclusiva, através de adoção de uma relação mais saudável entre empresas e sociedade, 
promovendo compromisso com valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de 
trabalho, meio ambiente e ética‖.  (SEIXAS, 2007, p. 45) 
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predominantemente de caráter estruturador, sem qualquer referência clara às 

políticas modernizantes empreendidas naquele momento.  

No processo de democratização e da promulgação da Constituição de 1988 

que novos rumos foram dados à política ambiental brasileira. Mediante tramites 

legais específicos para a ―questão ambiental‖ procurava-se pelo desenvolvimento 

sustentável a partir da compatibilização entre os avanços tecnológicos e a 

conservação do meio ambiente. Nesse cenário, o Estado Brasileiro cria instrumentos 

que possibilitaram a alocação de recursos através de medidas voltadas para as 

certificações ambientais, os chamados selos verdes, e para a aquisição de padrões 

de qualidade – as ISOS (9001 e 14000).  Assim, aquelas unidades econômicas que 

promovem práticas ―ambientalmente corretas‖, por conseguinte, adquirem um plus 

no que tange à esfera da concorrência empresarial. 

Ao longo do seu desenvolvimento tanto do setor público, quanto em outros 

segmentos da sociedade, a legislação ambiental se constitui pelo debate sobre as 

relações entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Entretanto, as 

políticas ambientais não se estruturam (estruturam) com o intuito de impor limites ou 

interferir diretamente na forma destrutiva como o capital realiza a sua produção. O 

que se propõe é a tentativa de capitalizar as estratégias de proteção da natureza, 

convertendo-as em novas formas para a acumulação capitalista. Salvo tentativas de 

setores mais progressistas20, a maioria das estratégias ambientalistas é submetida à 

mesma lógica do capital para obtenção de lucro no mercado. 

Na prática, o que se observa é o investimento em alternativas tecnológicas e 

locacionais. A intervenção ocorre nos efeitos e não nas causas da crise ambiental, 

mantendo-se a estrutura destrutiva do atual modo de produção.  

A destruição ambiental é determinada pelas iniciativas capitalistas e pelo 

Estado na garantia das condições sócio-políticas e econômicas que viabilizam os 

processos de maximização lucrativa necessária à reprodução do sistema produtivo 

vigente. Desse modo, o Estado contribui para que a indústria capitalista crie e 

desenvolva estratégias que permitam a redefinição dos processos produtivos 

buscando, concomitantemente, a superação dos limites impostos tanto pela 

                                                
20

 Como exemplo podemos citar a corrente de pensamento e de ação ecológica denominada 
―ecossocialismo‖ : ―James O’ Connor define como ecossocialistas as teorias e os movimentos que 
aspiram a subordinar o valor de troca ao valor de uso, organizando a produção em função das 
necessidades sociais e das exigências da proteção ambiental” (LÖWI, 2005, p. 49). 
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natureza como pela atual forma de produção, maximizando as bases de 

lucratividade.  

Uma das iniciativas encontradas pelo capital para o rearranjo do processo 

produtivo de mercadorias é a chamada gestão empresarial ambiental.  Para ilustrar, 

a cadeia e a indústria da reciclagem21 aliada a tantas outras iniciativas ambientais 

empreendidas pelas empresas são apresentadas como iniciativas inerentes ao 

capitalismo contemporâneo e podem ser consideradas como um meio dos 

empresários tratarem o processo de destruição do meio ambiente. É certo que tal 

iniciativa minimiza os efeitos nefastos do acúmulo de lixo para o conjunto homem-

natureza. No entanto, isso se faz subordinando/explorando um tipo de trabalhador: o 

catador de lixo que efetiva suas atividades laborais em condições aviltantes e 

subumanas, uma vez que seu ambiente de trabalho consiste no lixo descartado pela 

sociedade. 

Com efeito, a onda neoliberalizante integra a suposta crise do Estado e a sua 

conseqüente reforma apresentada como retórica para mudanças no interior de suas 

instituições e de suas intervenções. Nesse momento, outros setores são convocados 

para atuar ―em parceria― com o Estado e acabam por assumir a responsabilidade 

dos efeitos destrutivos da produção. Uma vez seguidas as orientações de reforma 

política e econômica neoliberal, o Estado se torna mínimo no que se refere às 

questões afeitas às políticas públicas e sociais, dentre elas as políticas relativas à 

intervenção na ―questão ambiental‖. 

 

1.2.4 O debate contemporâneo sobre a “questão ambiental”: as limitações do 

desenvolvimento sustentável. 

 

As discussões sobre o meio ambiente adquirem um caráter global nos finais 

na década de 1960 e início dos anos 1970, quando o mundo observa as 

conseqüências do acelerado programa de desenvolvimento mundial engendrado 

pelas potências mundiais no período pós-guerra. Os exemplos da depredação 

                                                
21

 A agência de proteção ambiental define reciclagem como processamento, comercialização e uso 
de materiais considerados lixo.A Associação Brasileira da Indústria Química  a define como sendo a 
valorização dos descartes domésticos e industriais mediante uma série de operações que permite o 
reaproveitamento dos materiais como matéria-prima. (COELHO apud MAGERA, 2003 p. 102). Já no 
Dicionário Aurélio temos que ―Reciclagem é o tratamento de resíduos sólidos ou materiais usados, de 
forma a possibilitar a sua reutilização‖ (CD ROOM, versão 3, 2001) 
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ambiental não são poucos. Naquele período histórico discutiam-se assuntos que 

ainda hoje inspiram conferências mundiais, como: o aquecimento global, a escassez 

de água potável, o destino do lixo etc. 

Em 1972, as potências mundiais fazem um primeiro encontro mundial para 

discutir as questões afeitas à degradação do meio ambiente e suas conseqüências 

para a humanidade. Trata-se da Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo.  

Passados mais de trinta anos, e vários outros encontros mundiais foram 

realizados para discussão da ―questão ambiental‖, entre eles: a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92); a "Rio + 5" em 

1997 na cidade de Kioto - Japão; a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) realizada em 2002, em Johanesburgo - 

África do Sul; e o encontro do Comitê do Painel Intergovernamental do Planeta na 

cidade de Paris.  

Tais encontros e conferencias ampliaram e diversificaram os debates sobre 

as questões pertinentes ao meio ambiente. No entanto, as metas estabelecidas, os 

objetivos traçados, os compromissos assumidos mundialmente pelos países de 

capitalismo central e periférico não vêm sendo realizados como proposto, pois foram 

transferidos de um Encontro para outro, de uma Conferência para outra, dificultando 

a construção de mecanismos de controle e de fiscalização desses acordos e 

agravando ainda mais a problemática ambiental, conferindo-lhe índices globais 

preocupantes. O protocolo de Kioto é emblemático. Neste evento, discutiram-se 

níveis de poluição do ar e estabeleceram-se cotas poluidoras da atmosfera para os 

países centrais e periféricos. Contudo, dois dos países que mais emitem gases 

poluentes na atmosfera, Estados Unidos e China, não aderiram às determinações 

acordadas no encontro realizado na cidade de Kioto. 

Se, por um lado, as discussões sobre as tensões ambientais avançam, por 

outro, as determinações do mercado mundial impulsionam a intensificação da 

produção e comercialização capitalistas, da produção destrutiva: “a racionalidade 

limitada do mercado capitalista, com o seu cálculo imediatista de perdas e lucros, é 

intrinsecamente contraditória com uma racionalidade ecológica, que leva em conta a 

longa temporalidade dos ciclos naturais” (LÖWY, p. 50, 2005).  
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Destarte, algumas das questões afetas ao meio ambiente e a sua 

problemática são reconhecidas pelas corporações, sendo incorporadas sob a 

condição de custos ambientais da produção, e as chamadas ―externalidades‖ do 

processo produtivo passam a compor a gestão dos negócios empresariais. Vale 

destacar que, em muitas vezes, as implicações destrutivas da produção para o meio 

ambiente são tratadas pela via do mercado. Como exemplo podemos citar o 

mercado de crédito de carbono. Segundo o protocolo de Kioto, para conter o avanço 

da destruição da camada de ozônio, os países têm uma determinada cota para 

poluir a atmosfera. Alguns países, ao produzir, não poluem o suficiente para atingir a 

cota que lhes compete, enquanto outros poluem mais. Conseqüentemente, os 

países que ultrapassam a sua cota de poluição da atmosfera compram os créditos 

de carbono daqueles países que não atingiram a sua cota, ou seja, compram o 

direito de poluir dos referidos países.  

Como descrito, o problema ambiental da destruição da camada de ozônio, ou 

seja, do aquecimento global é absorvido pela produção capitalista através da 

comercialização do direito de poluir, não pela via da efetiva diminuição dos gases 

poluentes liberados durante a produção e a circulação de veículos. O mercado de 

carbono não é um instrumento capaz de minimizar os efeitos da poluição do ar, no 

entanto, se converte num eficiente campo lucrativo.  

Contudo, devido aos empecilhos trazidos para a reprodução do capital, o 

sistema capitalista vem desenvolvendo algumas alternativas que objetivam 

minimizar dos efeitos da ―questão ambiental‖ para a sociedade contemporânea, bem 

como a previsão de custos ―externos‖ de produção. 

A maioria das estratégias efetivadas atualmente pelos vários setores da 

sociedade (empresas públicas e privadas, Estado, Organizações Não 

Governamentais, etc) estão regidas pelos fundamentos do chamado 

―desenvolvimento sustentável‖.  

O conceito de desenvolvimento sustentável teve uma ampla divulgação a 

partir do Relatório de Brundtland22 – Nosso Futuro Comum , e no referido documento 

                                                
22

 Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland: Produzido em 1987 pela Comissão 
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, teve como uma de suas principais recomendações a 
realização de uma conferência mundial para direcionar os assuntos ambientais – o que culminou com 
a Rio-92. Nesse relatório foi cunhada a clássica definição de desenvolvimento sustentável: o 
desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade 
de as futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas. O documento ficou conhecido 
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está definido como: ―aquele que responde as necessidades do presente de forma 

igualitária para garantir as possibilidades de sobrevivência e prosperidade das 

gerações futuras‖. 

Existem dois elementos centrais nessa definição: 1) garantias para as futuras 

gerações de um mundo físico-material e de seres vivos igual ou maior ao que existe 

atualmente; e 2) um desenvolvimento com igualdade para as presentes gerações. 

A garantia de recursos naturais para as gerações futuras refere-se 

explicitamente às relações técnicas, compreendendo a sociedade como um abstrato 

e como uma unidade em relação à natureza externa. O segundo elemento trata 

diretamente das relações sociais, das relações entre seres humanos o qual obriga a 

pensar a sociedade humana a partir de suas diferenças sociais internas 

(FOLADORI, 2001b). 

Apesar de conter em sua definição aspectos indispensáveis para pensar uma 

sociedade sustentável (preservação da base material de produção e as relações 

sociais de produção), os instrumentos oriundos do movimento que se desencadeou 

após a difusão do conceito ―desenvolvimento sustentável‖ privilegiam o crescimento 

econômico e a manutenção do meio natural.  Nesse sentido, a sociedade é 

entendida como um todo homogêneo e as contradições inerentes à sociedade 

capitalista não são consideradas, por exemplo, nos instrumentos de medição da 

sustentabilidade.   

Foladori (2005) nos informa que essa é uma maneira técnica de abordar a 

―questão ambiental‖ e não poderia ser diferente, uma vez que a teoria que 

fundamenta a maioria dos instrumentos de medição da sustentabilidade é a 

economia neoclássica23 somada aos fundamentos das ciências biológicas e da 

físico-química. O arcabouço teórico que orienta os meio de medir a sustentabilidade 

das práticas ambientais não contemplam em suas metodologia as relações de 

produção: “isto é, tanto a ecologia quanto a termoquímica não estudam os 

problemas nem as diferenças sociais e tomam a sociedade humana como uma 

unidade no seu relacionamento com o entorno”  (FOLADORI, 2005, p. 60) 

                                                                                                                                                   
pelo nome de Relatório Brundtland, já que a Comissão era presidida por Gro Harlem Brundtland, 
então primeira-ministra da Noruega. Disponível em <http://www.ana.gov.br> Acesso em 28/02/2008. 
23

 Esta metodología parte del supuesto de la armonía de la sociedad humana – ésta no tedría 
contradicciones internas , y por lo tanto la considera como una unidad en s relacionamiento con el 
ambiente (FOLADORI, 2005, p. 60)  

http://www.ana.gov.br/
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 O que, de fato, representa toda essa atenção e ―preocupação‖ voltada para a 

―questão ambiental‖? O que observamos é a difusão de uma gama de sinais 

apontando para o colapso do planeta, para as iminentes catástrofes, para as 

proféticas previsões sobre a finitude das condições de vida que gera a banalização 

do tema, uma vez que muito do mesmo se discute mas pouco se realiza em termos 

de alternativas eficazes, capazes de controlar o avanço predatório da produção. 

 Nas cúpulas mundiais sobre o meio ambiente reúnem-se inúmeros líderes 

políticos, nelas são lançados inúmeros desafios para a preservação do planeta, 

grandes princípios de ação para o trato da questão, no entanto, tais direcionamentos 

não surtem efeitos significativos porque esbarram nas metas de lucratividade das 

grandes unidades econômicas e nos vários nichos de mercado que dependem da 

produção destrutiva para superar indefinidamente as taxas de lucratividade dos 

negócios. Como exemplo ilustrativo citamos a ausência de um consenso entre as 

potências mundiais (mais poluidoras, vale salientar) sobre as medidas necessárias 

para frear as causas do aquecimento global.  

 De Kioto até o Encontro de legisladores do G8+5 economias emergentes no 

mundo (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Japão, 

Rússia, Brasil, China, Índia, México e África do Sul) realizado em 21 de fevereiro de 

2008, em Brasília24 não se estabeleceu uma agenda capaz de imprimir diretrizes aos 

países centrais. Estes, por sua vez, não exercem as pressões necessárias sobre as 

unidades econômias, limitando-se aos interesses mercantis de curto prazo dos seus 

lobbistas.  

 No caso do lobbies, o foco das discussões é a quantidade de gases nocivos à 

atmosfera sem uma referência clara às reais causas do aquecimento Global. Por 

que não questionar a exagerada comercialização de veículos individuais no mundo? 

Uma vez que logo atrás das produções energéticas (refino e geração de energia), 

que representam 49% das emissões mundiais de CO225, está a imensa frota de 

carros nas grandes cidades. A maioria das abordagens não coloca em xeque a 

diminuição da utilização de automóveis em favor de veículos coletivos, de um 

                                                
24

 A reunião de legisladores do G8 e mais cinco economias emergentes é organizada pela Globe - 
Organização Mundial de Legisladores para um Ambiente Equilibrado. O objetivo do encontro de 
parlamentares é elaborar um documento com propostas de enfrentamento das mudanças climáticas a 
ser levado para a próxima reunião do G8, em julho, no Japão.  
25

 Le Monde Diplomatique Brasil,  Ano I, n 03, outubro de 2007, p. 23 
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sistema de transporte público eficiente que atenda a demanda das populações dos 

grandes centros urbanos.   

 Toda a atenção remetida à problemática ambiental, desde os finais do século 

passado até os dias atuais, vem sendo difundida sob o signo dos limites impostos 

pela depreciação e pela produção material na sociedade capitalista. Tais ―limites‖ 

são tanto de ordem material, expressos na escassez de alguns produtos não 

renováveis, quanto no despejo e tratamento dos resíduos industriais ou, ainda, no 

comprometimento ambiental provocado pela obsolescência programada das 

mercadorias. Somado a esses elementos representativos da depredação do meio 

ambiente aparece o crescimento populacional e a pauperização da humanidade.  

Assim, a ―questão ambiental‖ é apresentada e discutida, sistematicamente, como um 

problema de escassez de recursos, de desequilíbrio no metabolismo natural que não 

consegue reciclar os dejetos e de aumento da população, sendo retratada e 

debatida sob o paradigma dos limites físicos da natureza:  

 

Os problemas ambientais [são] considerados aqueles que estão fora 
da produção propriamente dita, como problemas de poluição 
derivada dos dendritos, ou problemas de depredação derivada da 
utilização dos recursos, ou problemas de superpopulação e pobreza 
derivada de um excedente populacional que não integra o ciclo 
econômico (FOLADORI, 2001a, p. 120). 

  

 Todavia, ao se tratar os problemas ambientais sobre o prisma dos ―limites‖ 

externos ao ciclo produtivo deslocamos a discussão para longe do eixo teórico 

fundamental: a velocidade da produção destrutiva e a acumulação capitalista.  Esse 

deslocamento na análise acarreta, sistematicamente, um imbróglio na intervenção, 

pois ela ocorre através de mecanismos técnicos, tais como: as tecnológicas limpas; 

os selos verdes; as eco-taxas; os selos de controle de qualidade – as ISOs; o 

princípio do poluidor-pagador no qual o capital reconhece e intervém nos efeitos 

negativos impulsionados pela forma social da produção, desde que tais efeitos 

passem a ser corrigidos sem afetar os lucros.  

Destarte, as medidas interventivas engendradas tanto pelo Estado como pela 

iniciativa privada não apontam para um equilíbrio na relação do homem com o seu 

ambiente. De acordo com Foladori, ―a sociedade humana “traduz” o problema dos 

supostos ou reais limites físicos em contradições internas. São essas contradições a 

causa dos problemas ambientais, bem como o caminho para a sua solução” (2001, 
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p.19). Esse debate sobre os limites físicos da natureza propagados pela abordagem 

capitalista será retomado novamente nesse estudo. 

 Nas discussões contemporâneas identifica-se outro ponto que pode ser 

questionado relativo aos fundamentos teóricos do desenvolvimento sustentável e 

sobre o estado ambiental do mundo. Esse ponto consiste no conceito de 

―universalização‖ das responsabilidades com o meio ambiente, o chamado coletivo à 

humanidade para providências urgentes. Essa responsabilização coletiva pela 

preservação do planeta - ―todo unidos por um bem comum‖ - dissolve no seu 

discurso as diferenças sociais de classe, pois homogeneíza a humanidade, sem 

considerar as desigualdades sociais. Isso resulta na culpabilização indiscriminada 

dos indivíduos pelas conseqüências de um modo de produção socialmente orientado 

por interesses da classe dominante:  

 
―Nada melhor do que diluir as responsabilidades específicas e 
concentradas, diluindo tudo na natureza humana. Todos somos 
responsáveis, dos que jogam papéis na lagoa, aos que contribuem 
para que tapem os bueiros até os que contaminam pesado com 
fábricas e ônibus. Tudo por igual? Nada disso. Nem por pessoas, 
nem por países. Os EUA são quem mais contamina o mundo, muito 
acima da proporção da sua população e em grande medida por 
responsabilidade de suas grandes empresas, tanto assim que Bush 
alega que não assina o Protocolo de Kyoto para não prejudicar a 
competitividade das empresas estadunidenses – confissão clara que 
são elas as que sobretudo contaminam‖  (SADER, 2007) 

 

 Aliada a isso está o fato das estratégias de enfrentamento da ―questão 

ambiental‖ partirem do princípio de que ―cada um deve fazer a sua parte‖, o que 

desencadeia um processo de fragmentação das ações em favor do meio ambiente. 

Nesse sentido, a educação ambiental adquire centralidade nas mais diversas formas 

de intervenção das expressões da ―questão ambiental‖.  

 Não pretendemos negar a importância da participação dos indivíduos para a 

construção de uma cultura ambientalmente sustentável. No entanto, afirmamos que 

pensar as estratégias de enfretamento sem considerar a totalidade das 

determinações que regem a forma destrutiva pela qual se processa a reprodução da 

sociedade, é o mesmo que tratar a questão apenas na superficialidade, limitando-se 

apenas ao trato dos efeitos da contemporânea forma de produzir sem observar que 

as origens de tal processo se acentuam em cada momento histórico no capitalismo, 
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legitimadas pelas estratégias de ―conciliação‖ e ―equilíbrio‖, entre crescimento 

econômico e equilíbrio ambiental propostas nos instrumentos normativos existentes. 

Para discutir a ―questão ambiental‖ é necessário colocar em pauta a forma 

social na qual se estabelece a produção e a reprodução dos homens, como também 

faz-se necessário entender que a humanidade se encontra numa crise de civilização 

que não está restrita aos supostos limites impostos pela natureza, uma vez que a 

produção e reprodução da sociedade são orientadas e objetivadas pela lógica do 

capital cujo cenário explicita a barbarização da vida.  

A discussão encaminhada nesse capítulo aponta para uma das estratégias 

capitalista de sobrevivência como modo de produção. Diante das crises endógenas 

ao processo produtivo, as personificações do capital engendram todo um aparato 

capaz de empurrar as contradições criadas e desenvolvidas pelo próprio sistema 

capitalista para períodos históricos posteriores, uma vez que tais contradições são 

elementos orgânicos do modo de produção vigente e jamais poderão ser eliminadas 

enquanto houver a reprodução do capital.  

Com as contradições expressas pela ―questão ambiental‖ não é diferente. 

Desde a interpretação dada para as causas dos problemas ambientais até as 

estratégias de ação, passando pela subordinação do Estado e dominação do 

desenvolvimento tecnológico, o capitalismo orquestra, a seu modo, a maior parte 

das intervenções sobre as seqüelas da ―questão ambiental‖.  

Ao passo que administra os efeitos predatórios da produção, além de 

recompor as suas bases lucrativas, o capital desenvolve instrumentos ideológicos 

capazes de obscurecer e legitimar as suas práticas num movimento imobilizador, 

dificultando o entendimento do real processo no qual se desencadeia a exacerbação 

da ―questão ambiental‖, e impossibilitando a elaboração e a objetivação de 

estratégias capazes de implementar uma intervenção que dê conta da sua 

superação e com ela da crise ambiental.       
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CAPÍTULO II 

 

2. O meio ambiente no universo empresarial: construção da cultura 

socioambiental 

 

O capítulo anterior nos permitiu identificar as determinações capitalistas para 

o agravamento das expressões da ―questão ambiental‖ e as diretrizes para o seu 

enfrentamento. Na esteira da centralidade que os problemas ambientais adquiriram 

nos vários setores da sociedade, importa-nos expor e analisar as práticas 

empresariais voltadas para a gestão socioambiental.  

O interesse das empresas por esses elementos que, aparentemente, não 

estão vinculados ao processo produtivo, vem tomando destaque na agenda social 

das corporações empresariais, num processo desencadeado por um triplo 

movimento: a) as pressões do movimento ambientalista – que conferiram aos 

problemas ambientais significativa publicização; b) o esforço capitalista em busca de 

estratégias para superação da crise estrutural que se desencadeia desde a década 

de 70 do século passado; c) o interesse em dirigir e gerir, segundo as suas 

necessidades, as formas de intervenção na ―questão ambiental‖.  

A partir desse movimento o empresariado constrói e desenvolve a gestão 

sócio-ambiental dos seus negócios e solidifica, através da racionalidade capitalista, 

um tipo de cultura ambiental que congrega três elementos indissociáveis: 

administração das expressões da ―questão ambiental‖; legitimação social e 

rentabilidade econômica. Este processo é parte constitutiva da chamada ―gestão 

social‖ dos negócios empresariais e é encarado pelas personificações do capital 

como estratégias capitalistas para manutenção de um cenário favorável à 

reprodução e expansão do sistema produtivo vigente.   

Na contemporaneidade, a intervenção social desenvolvida pelas empresas se 

diferencia daquela implementada durante as décadas de 1970 e 1980 que estava 

voltada prioritariamente para as estratégias de regulação do seu público interno, os 

funcionários, frente às estratégias de organização desses trabalhadores e das 

necessidades do capital em otimizar a produção através da reestruturação do 

aparato produtivo e do aumento da exploração da classe trabalhadora. 

Desde então o empresariado vem acompanhando as mudanças impostas 
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pela dinâmica do capital que postularam e impõe uma nova cultura ética e 

responsável às corporações empresariais. No entanto, ―essas mudanças não 

informam a existência de rupturas: há continuidades e descontinuidades, 

principalmente se as observarmos sob a ótica do processo de produção e 

reprodução das relações sociais‖ (MOTA; SILVA; BEZERRA, 2007)26. 

O que pudemos observar é que os princípios capitalistas que reproduzem a 

destruição do ambiente e da natureza e a exploração do homem permanecem 

intactos apesar do discurso do empresariado que versa sobre a importância das 

transformações na conduta empresarial para o incremento da produção, para o 

desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 

dos membros da ―comunidade‖. Para as organizações empresariais ―trata-se, 

realmente, de um discurso que opera produzindo ideologias, valores e práticas que 

procuram conferir uma direção política, intelectual e moral, ao tempo em que 

mantém seu sistema de dominação‖ (CÉSAR, 2005, p. 233). 

As transformações que conformam a chamada gestão socioambiental estão 

diretamente relacionadas com o complexo processo de reestruturação capitalista 

desenvolvido pela burguesia caracterizado pela reconfiguração das bases produtivas 

e pela reorganização do mundo do trabalho, advento que redefiniu a intervenção do 

Estado e a atuação das corporações empresariais no universo da produção e suas 

ações de cunho social.   

Mota; Silva e Bezerra nos ajudam a pensar 

 

Trata-se de uma conjuntura marcada por um novo desenho da 
geopolítica mundial, determinado pelo neo-imperialismo, por uma 
nova divisão internacional do trabalho e por renovados mecanismos 
de acumulação do capital, onde se destaca o processo de produção 
destrutiva. O cenário é de incertezas, num mundo marcado pela 
mundialização, transnacionalização e financeirização do capital 

(2007)
27

. 
 

Nesse contexto, as corporações empresariais protagonizam a administração e 

intervenção das seqüelas da ―questão ambiental‖ e social. O Estado aparece como 

agente articulador dos mecanismos necessários ao projeto burguês que pressupõe o 

domínio sobre a produção, sobre os trabalhadores e, com a nova onda ―sócio-

                                                
26

 Anais do XII Congresso Brasileiro de Assistente Social, 2007 CD ROOM 
27

 Idem. 
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responsável‖ das empresas, sobre as chamadas ―externalidades‖ do processo 

produtivo, que inicialmente eram de domínio preponderante do Estado.  

O movimento encampado pela burguesia coloca em xeque a eficácia do 

Estado no que concerne à sua intervenção nas políticas sociais e ambientais. Sob o 

argumento que essas políticas se processam de forma lenta e burocrática, contribui-

se para a consolidação das bases da ascensão do empresariado no universo das 

políticas públicas, tanto na qualidade de formulador quanto de agente 

operacionalizador.  

No Brasil, essa tendência vem sendo marcada e orientada pelas 

transformações ocorridas desde a década de 1990 quando o Consenso de 

Washington preceituou o receituário neoliberal, afetando diretamente a organização 

sócio-técnica da produção, os direitos do trabalhador e o lugar do Estado no âmbito 

das políticas sociais e do desenvolvimento econômico.  

Ao impor a revolução da produção de mercadorias, assentada na 

informatização dos processos, a reestruturação produtiva do capital imprime ao 

mundo do trabalho sérias transformações as quais concretizam a diversificação nas 

formas de exploração: a terceirização dos serviços, a desproteção do trabalho e a 

informalidade, minando as tradicionais formas de organização e resistência da 

classe trabalhadora. Desde então, as bases para o processo de restauração da 

hegemonia capitalista configuram a formação de uma cultura e sociabilidade 

necessárias ao atual estágio do capitalismo. Embora tal processo seja intrínseco à 

dinâmica do capital, ele se recompõe e se restaura na contemporaneidade 

realizando uma reforma intelectual e moral amparada pelas mudanças no mundo da 

produção e do trabalho. 

Mota; Silva e Bezerra (2007)28 nos informam que os protagonistas dessa 

restauração da hegemonia capitalista são os organismos internacionais, as 

corporações empresariais e o Estado cujo alvo reside na construção de um novo 

consenso social das classes trabalhadoras e subalternas ao projeto de sociedade da 

burguesia. Os princípios desse projeto suprimem os antagonismos das 

necessidades de classe - tratadas como universais de modo a equalizar os 

interesses do trabalho e do capital.  

Sob o discurso da universalização dos interesses das classes sociais e do 

                                                
28

 Ibidem. 
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suposto equilíbrio entre produção capitalista, qualidade de vida dos trabalhadores e 

conservação dos bens naturais, o capital utiliza-se de estratégias que são 

amparadas pela paulatina desresponsabilização social do Estado e pela mobilização 

da participação da sociedade civil através da emergência das ONGs e das 

instituições do terceiro setor. Pretende-se suprimir o conteúdo classista e orgânico à 

forma capitalista de reprodução da sociedade, em favor da universalização dos 

interesses mercadológicos e da manutenção da hegemonia do pensamento 

burguês, edificando os alicerces necessários à reestruturação do capitalismo. 

César nos informa que 

 
As empresas buscam difundir, através da ―responsabilidade social‖, a 
idéia da compatibilidade entre investimentos sociais e eficácia da 
produção/lucratividade, como meio de socializar e universalizar suas 
propostas de reestruturação do capitalismo brasileiro (2005, p. 229). 

 

Neste ambiente se redefine o papel das corporações empresariais que se 

tornam socialmente responsáveis e ―eticamente‖ comprometidas com o 

desenvolvimento humano e social. O que está em disputa é a capacidade das 

classes dominantes reorganizarem o pensamento, a cultura e a moral, em suma, a 

ideologia, em torno das mudanças no padrão de acumulação capitalista e dos 

mecanismos de enfrentamento das suas contradições. Para a burguesia, torna-se 

necessário exercer a direção política do processo através da criação de práticas 

que, frente à emergência de novas expressões das contradições sociais – de que 

são exemplos o agravamento da questão social e da ―questão ambiental‖ – passam 

a oferecer respostas que amenizem o acirramento das expressões dessas 

contradições na dinâmica social.  

Segundo Cesar: 

 

Na nova correlação de forças, a ação da burguesia assumiu novas 
feições. Ao lado das estratégias repressivas e de confronto policial, 
postas em prática no passado, emerge uma nova configuração da 
ideologia burguesa, na qual as relações entre as classes são postas 
em outros termos: o empresariado propõe-se a intervir na ―questão 
social‖, abandonando sua tradicional postura de negar ou de deixar 
ao Estado a gestão dos problemas. (2005, p. 236). 

 

Assim como as práticas sociais tomam destaque nas ações empresariais, as 

ações de cunho ambiental são, paulatinamente, incorporadas na gestão dos 
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negócios empresariais. Passam por um período de completa negação e, no cenário 

atual das empresas, a gestão socioambiental passa a representar não só uma forma 

de legitimação da função social dos negócios empresariais, como também 

estratégias para otimização econômica nos seus ramos produtivos ou de distribuição 

de serviços. Esse processo não ocorre de forma linear e é determinado pelas 

densas mudanças intrínsecas ao processo de reestruturação capitalista e de 

restauração de sua hegemonia.  

Uma breve retrospectiva nos mostra que é nos finais da década de 1980 que 

se assiste à emergência de novos padrões organizacionais e tecnológicos e de 

novas formas de organização social do trabalho. Este movimento se inicia com: a 

informatização, os programas de qualidade total e a implantação de programas 

participativos nas empresas no qual o binômio patrão-empregado se dilui nas 

estratégias de participação dos empregados nas decisões e nos postos de trabalho 

de gerenciamento, travestindo uma suposta participação paritária, um fantasioso 

consenso entre as classes sociais. Ao incorporar os trabalhadores nos processos de 

decisão, na participação dos lucros, nas ações de ―valorização‖ do seu trabalho, os 

empresários acabam por cooptar o consentimento dos trabalhadores ―visando 

eliminar, reorientar e amenizar as tensões entre as classes‖ (CESAR, 2005, p. 202). 

As estratégias empresariais são renovadas para operacionalizar as bases de 

produção e a nova configuração das formas de gerir e controlar os funcionários. Isso 

rebate na organização dos trabalhadores e na sua subjetividade, numa coerção 

ideológica capaz de minar suas formas de luta e desmantelar o movimento sindical 

de tal forma que o horizonte passa a ser o acúmulo de bens e capital em detrimento 

da luta organizada por um sistema produtivo que socialize as riquezas produzidas, 

livres da mais-valia e da destruição das condições objetivas para a reprodução 

social.  

Os processos influenciados pela chamada acumulação flexível receberam 

inspiração do toyotismo29 e se postaram como estratégias de competitividade 

internacional, sendo também considerados como uma forma de enfrentar o novo 

sindicalismo e a efervescência política dos trabalhadores a partir dos anos 1980, 

                                                
29

 Modalidade japonesa de gestão da força de trabalho sedimentada no desenvolvimento da 
exploração da mais-valia relativa através do avanço das forças produtivas (microeletrônica) e controle 
dos trabalhadores: ―O toyotismo resultou dessa dupla tomada de consciência por parte dos 
capitalistas, de que era necessário explorar a componente intelectual do trabalho e que era 
necessário fragmentar ou mesmo dispersar os trabalhadores‖ (BERNARDO, p. 80, 2004)  
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levando adiante os processos de reestruturação do capital. 

Mota; Silva e Bezerra (2007) informam que no mundo do trabalho assistiu-se 

à implementação de medidas de redução de custos de produção e aumento da 

produtividade, anunciando o que se tornaria irreversível a partir dos anos 1990, 

marcados pelo crescimento das privatizações de empresas estatais produtivas e 

pelos processos de terceirização. A força de trabalho torna-se multifuncional, 

polivalente através do envolvimento do trabalhador com os objetivos das 

corporações produtivas.  

Este quadro marca o atual estágio de acumulação capitalista que, na 

contemporaneidade, busca renovar e consolidar velhos objetivos: a incessante 

necessidade de lucros seja através da espoliação dos recursos naturais e humanos, 

seja pela produção seletiva de determinadas mercadorias que apontem para a 

reprodução desses lucros no mercado.  

 Na esteira das estratégias do capital para a conservação do seu sistema 

produtivo e de sua hegemonia, a intervenção das empresas nas seqüelas 

ambientais e sociais da produção capitalista avança nos anos 2000 e determina o 

surgimento de ações que dão legitimidade ao processo de reestruturação das bases 

mantenedoras do atual sistema de produção. Nesse período histórico, assistimos à 

proliferação de ações empresariais voltadas ao cumprimento da legislação 

ambiental, de projetos e programas guiados pelas certificações ambientais, de 

relatórios que publicizam e dão legitimidade à intervenção das organizações 

corporativas no campo ambiental. 

O esteio legislativo impõe um comportamento ―ambientalmente correto‖ aos 

setores produtivos e de serviços. Contudo, a atuação contemporânea das 

corporações empresariais nos indica que os temas da natureza deixam de ser 

encarados como mera formalidade legal exigida pelos órgãos públicos. Atualmente, 

a intervenção das empresas, principalmente as de grande porte, ultrapassa os 

marcos legais e a gestão pública, edificando um conjunto de ações em torno da 

chamada gestão socioambiental e absorvendo uma gama de demandas sociais e 

ambientais originárias do modo de produzir e distribuir produtos e serviços. As 

corporações empresariais se antecipam e protagonizam a gestão socioambiental 

numa busca incessante de níveis cada vez maiores de competitividade, 

produtividade e legitimidade social de sua atuação.     
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Cabe destacar que nem sempre as organizações empresariais estiveram 

dispostas e engajadas no processo de enfrentamento dos problemas 

socioambientais. Nas próximas sessões do nosso trabalho evocaremos uma breve 

retrospectiva da atuação das empresas no universo da chamada ―questão 

ambiental‖.  

 

2.1 A evolução da gestão socioambiental nas estruturas empresariais 

 

Nos marcos do capitalismo, a incorporação de elementos ambientais na 

gestão empresarial é recente e a sua trajetória atravessa, em linhas gerais, quatro 

fases as quais foram constituindo-se no decorrer do desenvolvimento do debate 

acerca das urgências ambientais, no processo de reorganização da hegemonia 

capitalista e de reengenharia da produção segundo as necessidades do capital: 

1. Data do final do século XIX os primeiros questionamentos acerca das 

atividades poluidoras das unidades empresarias localizadas nos países que 

apresentavam maior desenvolvimento industrial. Nessa primeira fase, que se 

prolonga até a Segunda Guerra (LUSTOSA, et al, 2003), o uso de agrotóxicos e a 

poluição aparecem como tema e as indústrias se isentam do processo de busca por 

soluções para tais seqüelas do desenvolvimento produtivo, sob o argumento de que 

o avanço tecnológico, por si só, contornará os problemas ambientais decorrentes da 

atividade produtiva industrial. 

2. As discussões sobre a destruição do meio ambiente avançam no pós-

segunda guerra devido à devastação ambiental gerada pelo conflito bélico e pelo 

assombroso crescimento econômico impulsionado pela reconstrução dos países 

devastados pela guerra.  O debate adquire nível mundial na década de 1970, a partir 

da publicação do relatório ―Limites do Crescimento‖ pelo Clube de Roma (1972) e da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo 

(1972).  No entanto, nenhuma nação e suas corporações empresariais adotaram a 

bandeira ―do crescimento zero‖ levantada pelo Clube de Roma, pois limitava 

seriamente as expectativas de países em franco crescimento econômico. 

Dessa publicização, a sociedade e o Estado, principalmente nos países de 

capitalismo avançado, passam a discutir os padrões de qualidade desejáveis e, 

depois estabelecê-los através da criação de agências de proteção ambiental e 
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elaboração de instrumentos normativos.  

Entre as empresas e as Agências estabeleceu-se uma relação de oposição, 

pois estas últimas impunham uma política controladora e não apresentavam 

vantagens imediatas para as empresas: os elementos ambientais eram encarados 

como despesas com reflexos diretos na taxa de lucratividade. Esta postura de 

negação dos instrumentos normativos, levadas a efeito pela maioria das unidades 

corporativas, estava emparelhada com a incipiente participação dos setores 

econômicos nas discussões sobre as alternativas para a conservação do meio 

ambiente.  

Contudo, nesse período histórico, observa-se exemplos pontuais de 

corporações de grande porte que demonstraram interesse nas questões da natureza 

e implementam suas primeiras medidas reestruturadoras de cunho ambiental. A 3M 

é um caso emblemático: desde 1975 a empresa deixou de despejar 270 mil 

toneladas de poluentes na atmosfera e 30 mil toneladas e efluentes nos rios e está 

conseguindo economizar mais de US$ 810 milhões combatendo a poluição nos 60 

países onde atua (TACHIZAWA, 2007). Vale ressaltar que as iniciativas para 

reestruturação do aparato industrial, que levavam em consideração as questões da 

natureza, partiam de algumas poucas corporações.     

3. A década de 1980 marcou a definição do desenvolvimento sustentável. O 

conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado em 1987 como resultado 

da Assembléia Geral das Nações Unidas no relatório ―Nosso Futuro Comum‖, 

conhecido com o Relatório de Brundtland que traduziu as preocupações com o meio 

ambiente. Nele foi expresso, pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento 

sustentável utilizado até hoje: ―atender as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas‖. No 

entanto, é valido destacar que antes da publicação desse Relatório, outras iniciativas 

contribuíram para a construção e amadurecimento do conceito, a saber: 

1.  Em 1980, a Estratégia de Conservação Mundial (World Conservation Strategy) 

foi um dos documentos mais importantes para a redefinição do ambientalismo; 

2. Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento para realizar em todo o mundo audiências que congregaram 

diferentes grupos para discutir questões relacionadas à agricultura, à água, à 

transferência de tecnologias, etc. 
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3. Em 1985, o alarmante diagnóstico sobre o tamanho do buraco existente na 

camada de ozônio inspirou a Assembléia Geral das Nações Unidas a adotar a Carta 

Mundial da Natureza que enfatizava a necessidade de compatibilizar 

desenvolvimento e preservação do meio ambiente. 

Toda essa movimentação referente à ―questão ambiental‖ culminou na 

elaboração e publicação do conceito de desenvolvimento sustentável e as questões 

da natureza foram conquistando espaço na agenda mundial. Por exemplo, o caso 

dos acidentes industriais: passou a ser perseguido e publicizado, ampliando as 

ações de um número maior de corporações que passou a adotar o conceito de 

―ecoeficiência‖ nos seus ramos produtivos como uma forma de, simultaneamente, 

reduzir o impacto ambiental e aumentar a rentabilidade.  

A partir dos anos 1990, mais precisamente depois da Conferência Mundial 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - conhecida como 

Eco-92 realizada na cidade do Rio de Janeiro - as corporações empresarias, 

principalmente as de grande porte, reuniram-se com outros setores da sociedade em 

torno da Agenda 21 para elaborar um conjunto de princípios e diretrizes em favor da 

sustentabilidade socioambiental.  

A dinâmica que conciliou o debate internacional, a formação de movimentos 

sociais ligados às urgências ambientais e a necessidade do capital de reorganizar as 

suas bases hegemônicas e de reestruturar a produção - medidas alicerçadas pelas 

políticas neoliberais – fomentaram a expansão do interesse dos empresários por 

ações de cunho ambiental. Interesse este que marcou a década 1990 porque 

agregou a superação da taxa de lucratividade das transações comerciais e a 

consolidação/ legitimação das atividades produtivas sob o capital. 

A década de 1990 marca, portanto, a formação de uma atmosfera favorável à 

valorização da responsabilidade sócio, ambiental e empresarial, principalmente pela 

ação das entidades não-governamentais e institutos de pesquisa envolvidos com o 

meio-ambiente. Em 1997, por exemplo, foi fundada a GRI (Global Reporting 

Initiative) que na esteira da reestruturação dos processos produtivos e do avanço 

das discussões mundiais sobre sustentabilidade apareceu com a proposta de 

estimular as empresas a monitorar e divulgar periodicamente a sustentabilidade de 

suas atividades através de relatórios anuais.   

Acompanhando a tendência mundial, numa iniciativa do Ibase (Instituto 
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Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) foi criado no Brasil o ―Balanço Social‖ 

que também se caracteriza como um mecanismo de publicação das ações sociais e 

ambientais das empresas.  

Além da atuação de entidades não-governamentais e institutos de pesquisa, 

nos anos 1990 se proliferam a criação de certificações de padrões de qualidade e de 

adequação ambiental, como: as normas ISO, a norma SA8000 referente às relações 

de trabalho, e a AA 1000 referente ao diálogo com as partes envolvidas no processo 

produtivo. Em setembro de 1999, o Grupo Dow Jones lançou o Dow Jones 

Sustentabylity Index (Índice Dow Jones de Sustentabilidade), o primeiro índice global 

que considera a performance ambiental das empresas.  

Para que a universalização de um comportamento empresarial alinhando com 

os aspectos sociais e ambientais se solidificasse foram muitas as sinalizações, 

estímulos e determinações para que as empresas incorporassem aspectos 

ambientais na gestão de seus negócios. Desde então, observa-se o crescimento das 

unidades empresarias que passaram a incorporar o tema meio-ambiente na gestão 

de seus negócios. Estratégia esta que se consolida nos anos 2000. 

4. Na contemporaneidade, as investidas do capital para a conservação da sua 

hegemonia renovam-se de modo a manter os moldes de obtenção e mais-valia. No 

intuito de melhorar essa obtenção, ampliando-a, ao mesmo tempo em que se 

mantém algum padrão de sociabilidade e de preservação socioambiental é altera-se 

o comportamento das corporações empresariais que voltam seu atendimento 

segundo essa necessidade.   

Mota; Silva; Bezerra nos informam que 

As expressões mais emblemáticas dessa forma renovada de gestão 
de negócios podem ser identificadas a partir de têm três grandes 
vetores que encerram um poder global do capitalismo deste século – 
a estratégia do Banco Mundial denominada Desenvolvimento com 
Equidade, traduzida em crescimento econômico com inclusão; a 
proliferação e expansão de Programas de Combate à pobreza, e o 
Pacto Global protagonizado pela ONU em prol da responsabilidade 
social corporativa das empresas. Segundo a própria ONU, este 
último une governos, empresários, trabalhadores e a sociedade civil 
na convicção de que práticas empresariais baseadas em princípios 
universais podem trazer ganhos econômicos e sociais, culminando 
na universalização das necessidades sociais e suprimindo as 
contradições de classe reproduzidas e gestadas pelo capital. 
(2007)30 
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O pacto propõe que as empresas contribuam para disseminar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (DM), composto de 8 metas: 1) Acabar com a fome e a 

miséria; 2) Educação básica e de qualidade para todos 3) Igualdade entre sexos e 

valorização da mulher; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a saúde das 

gestantes; 6) Combater a AIDS, malária e outras doenças; 7) Qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente; 8) Todos trabalhando pelo desenvolvimento. 

O Pacto Global tem mais de 3,6 mil associados, dentre eles algumas das 

maiores e mais influentes corporações do mundo, como: o Citibank, o HSBC, a Shell 

e a Coca Cola.  

A ONU informa que o Pacto Global de 2000 está fundamentado em dez 

princípios, elencados em quatro eixos: 

 

I - Princípios de Direitos Humanos 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 2. Impedir violações de direitos 

humanos; 

II - Princípios de Direitos do Trabalho 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 4. Abolir o trabalho forçado; 5. 

Abolir o trabalho infantil; 6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

III - Princípios de Proteção Ambiental 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 8. Promover a 

responsabilidade ambiental; 9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio 

ambiente. 

IV - Principio contra a corrupção 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina. 

 

A proposta prevista pelo Pacto indica que o setor privado deve contribuir para 

o avanço na busca por uma economia global mais sustentável e inclusiva, através 

da adoção de uma relação saudável entre empresas e sociedade, promovendo o 

compromisso com valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e ética. Essas são bandeiras de luta que, historicamente, 

fomentaram os movimentos sociais. Numa estratégia ideológica, que congrega 

elementos políticos e culturais, as corporações empresariais se apropriam das 

reivindicações da classe trabalhadora e as utilizam (apenas) no seu discurso, 
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usando-as como recurso legitimador de suas práticas institucionais.  

Sob o discurso da sustentabilidade econômica, social e ambiental, as 

contradições sociais, inerentes ao sistema produtivo vigente, são estrategicamente 

diluídas, veladas, para que o capital tenha liberdade para transitar por todos os 

espaços via mercado, nos quais seja possível multiplicar juros.  

O que nos chama a atenção é a ênfase dada ao compromisso ético com os 

direitos humanos, o respeito à vida e a relação sustentável com a natureza. A 

contemporaneidade nos aponta para uma recuperação de valores éticos e morais, 

ou seja, a busca por uma sociedade mais justa e guiada pela racionalidade 

econômica. Recuperação esta evocada inclusive pelos setores mais conservadores, 

como pode ser observado nas instituições quando da publicização, principalmente 

nos seus sites oficiais, das missões, dos códigos de ética empresariais.  

Apesar de toda essa preocupação com o ―bem comum‖ com uma realidade 

―eticamente correta‖, a realidade objetiva nos aponta um aprofundamento da 

destruição da natureza, dos índices de miserabilidade, das relações corruptas, 

enfim, da degradação e barbarização da vida humana. Isso ocorre, segundo Tonet 

(2002), pela fratura existente entre os valores e a realidade objetiva, destacando que 

no sistema capitalista é impossível viabilizar valores éticos.  

É nos anos 2000 que tal discurso se consolida e a intervenção socioambiental 

das empresas se transforma num dos pilares da ―gestão social‖ das organizações 

empresariais. Segundo os documentos do IBASE, em 1999 oito (8) empresas 

receberam o Selo por publicarem, segundo os modelos e os critérios sugeridos pelo 

Instituto, um balanço social de suas atividades no ano de 1998. Esse quantitativo 

aumenta para cinqüenta e dois (52) em 2006.  

Dentre os vários indicadores constitutivos do modelo de relatório desenvolvido 

pelo IBASE merece destaque o de número quatro (4) que diz respeito 

exclusivamente aos investimentos de cunho ambiental tanto na produção/operação 

da empresa, quanto em programas e projetos externos, como também o esforço da 

empresa para o cumprimento de metas ambientais estabelecidas pela própria 

corporação, por organizações da sociedade civil e/ou por parâmetros internacionais.  

O exemplo do Instituto IBASE é emblemático para demonstrar o esforço das 

corporações empresariais em balizar e dirigir ações socioambientais. Por agregar 

um conjunto de entidades das mais diversas esferas políticas, esse tipo de Instituto 
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é propagado como instituição democrática que valoriza a promoção de cidadania e o 

combate à ―exclusão‖ social. Contudo, não podemos deixar de mencionar que as 

relações reproduzidas nesses espaços não estão isentas das contradições que são 

próprias das relações sociais sob o capital e que é a hegemonia capitalista que, na 

correlação de forças, dita as regras. Vale destacar ainda que o universo da gestão 

socioambiental é orientado pelo voluntarismo político e pelo solidarismo, tomados 

como elementos doutrinários para o exercício da cidadania, em oposição ao poder 

tutelar do Estado. 

O instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social também contribui 

de forma significativa para a consolidação da gestão socioambiental no âmbito das 

instituições corporativas no Brasil. Atualmente, o Instituto conta com cerca de 1377 

associados, destes 33,12%, a maioria, são empresas de grande porte. As 

microempresas estão no segundo lugar desse ranking com 20,06% do total das 

empresas associadas.  

Idealizado por empresários e executivos e com uma atuação eminentemente 

voltada para as empresas, o Instituto Ethos auxilia as instituições a incorporar o 

conceito de responsabilidade social nas suas atividades através de uma série de 

ações. Dentre elas o Instituto planejou e instituiu um instrumento de diagnóstico que 

indica o grau de efetivação da responsabilidade social nas atividades das empresas, 

resultando nos Indicadores Ethos que se referem aos seguintes temas: 1) Valores e 

transparência; 2) Comunidade Interna; 3) Meio ambiente; 4) Fornecedores; 5) 

Consumidores; 6) Comunidade; 7) Governo e Sociedade. 

Diante das determinações contemporâneas elencadas, o tema ―meio 

ambiente‖ aparece com destaque para as corporações empresariais e as questões 

da natureza se evidenciam tanto na reengenharia da produção - através da adoção 

de tecnologias, reciclagem de matéria-prima, economia de energia – quanto no 

incentivo e/ou apoio a programas e projetos da própria empresa ou de organizações 

da sociedade civil voltados para as expressões da ―questão ambiental‖, 

caracterizando a chamada gestão socioambiental das organizações empresariais. 

 No atual estágio do capitalismo, ao renovarem as práticas no setor produtivo, 

a gestão da força de trabalho e ao incorporar elementos sociais e ambientais nos 

negócios, as empresas assumem um novo lugar no plano político mundial donde 

emanam os princípios e as diretrizes para o conjunto da sociedade no concernente 
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às práticas ―eticamente comprometidas‖ para o trato das expressões da questão 

social e ambiental. Destarte, os vários setores da sociedade (empresas, 

organizações da sociedade civil, partidos políticos, estabelecimentos de ensino, 

etc.) assimilam tais princípios e diretrizes, postulados pelo ideário burguês, como 

universais e as intervenções sociais e ambientais acabam incidindo na minimização 

dos efeitos nefastos da produção destrutiva para o planeta.   

Os princípios de sustentabilidade informam o conjunto de práticas 

socioambientais das empresas, no qual, as ―estratégias sustentáveis‖ e de 

responsabilidade social são pensadas e incorporadas pelas corporações 

empresarias como parte constitutiva do desenvolvimento econômico e da otimização 

da produção no país, ou seja, ultrapassam as estratégias para consolidação do 

marketing empresarial e assumem um papel determinante para o desenvolvimento 

industrial e do setor de serviços.  

A despeito das práticas socioambientais vale destacar que as ações 

desenvolvidas sob o manto da sustentabilidade não indicam a superação dos 

determinantes da produção destrutiva tanto na sua relação com o meio ambiente, 

quanto na forma de utilização (e descarte) da força de trabalho. Para ilustrar, o caso 

da indústria da reciclagem é emblemático: com relação ao seu processo produtivo 

ela reutiliza materiais retirados do lixo, economizado energia, conferindo ao 

processo o status de ―ecologicamente correto‖. No entanto, a produção de reciclados 

se assenta basicamente no trabalho de milhares de catadores de lixo, cuja atividade 

é exercida sob condições subumanas, extremamente insalubres, mal remuneradas e 

desprotegida socialmente, revelando um quadro de barbárie social em contraste 

com os avanços científicos e tecnológicos da produção de produtos reciclados. 

 É sabido que o Brasil lidera o ranking mundial da reciclagem de latinhas de 

alumínio. Tal intento representa uma economia de energia capaz de abastecer uma 

cidade de um milhão de habitantes. Além desse feito, a indústria de reciclagem, por 

um lado ―economiza‖ matéria-prima, reutilizando os resíduos poluidores 

descartados, por outro minimiza a poluição causada pelo descarte de lixo na 

natureza. Sem dúvida, estamos frente a um vasto campo de possibilidades de 

redução de danos ambientais, mas em contrapartida a sustentabilidade propalada 

pela indústria recicladora não leva em consideração o trabalho do catador.  
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Ao contrário, sua existência é uma das condições para a expansão e 
o avanço tecnológico daquele ramo industrial. Este trabalhador torna-
se reconhecido ironicamente como um ―agente ambiental‖ seja pelo 
Estado, seja pela sociedade civil, mas é destituído da condição de 
produtor da riqueza social, sujeito portador de direitos. (MOTA; 
SILVA; BEZERRA, 2007)31. 

 

Segundo Bezerra (2005) 

 

Paralelo às altas cifras que envolvem a comercialização de 
reciclados, sabe-se que o catador representa o segmento social mais 
importante do ciclo da reciclagem. No entanto, este se apresenta 
amplamente alheio às rentáveis transações comerciais deste setor, 
se distanciando das suas garantias enquanto trabalhador, sujeito 
indispensável para o ciclo produtivo da reciclagem (, 2005, p.2). 

 

O trabalho realizado pelos catadores de materiais reciclados é legitimado e 

aceito pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade como uma alternativa frente ao 

crescente desemprego. Desse modo, a catação torna-se objeto de uma política 

voltada para geração de renda, implementada como parte da política ambiental para 

minimização dos efeitos causados pela desmedida produção de resíduos sólidos. No 

entanto, a indispensável participação dos catadores na ―cadeia do lixo‖ não é 

reconhecida como elemento central do processo produtivo da reciclagem, fato que 

afasta para longe o reconhecimento do catador como trabalhador partícipe direto da 

produção da riqueza social. 

Nesses tempos onde o capitalismo busca estratégias para reordenar as bases 

lucrativas, reestruturar o aparato produtivo e manter a sua hegemonia como modo 

de produção social, o ―ambientalismo corporativo‖ caracteriza-se como importante 

instrumento econômico capaz de oferecer condições de competitividade às 

empresas, de gerar mais um nicho lucrativo – o mercado ambiental – e ainda de 

legitimar socialmente o seguimento econômico das organizações empresariais 

perante o Estado, os movimentos sociais e os consumidores. Ao adotar uma 

conduta ambientalmente responsável, as empresas garantem os ativos econômicos 

necessários à lucratividade e ainda absorvem determinada parcela das demandas 

ambientais resultantes do processo produtivo.    

Para o conjunto dessas mudanças contribui a onda neoliberalizante que 

integra a (suposta) crise do Estado e a sua conseqüente Reforma, razão pela qual 
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outros setores foram convocados para atuar ―em parceria― com o Estado, assumindo 

responsabilidades pelos efeitos destrutivos da produção de mercadorias.  

Nesse contexto, O conceito de responsabilidade socioambiental promove um 

comportamento empresarial que integra os interesses de diferentes esferas do 

processo produtivo: acionistas, consumidores, comunidades, prestadores de serviço, 

governo, incorporando-os ao planejamento das atividades empresariais como parte 

da chamada ―Gestão Social‖ dos negócios empresariais. Constituem-se em ações 

que não necessariamente estão previstas na legislação, mas que, de certa forma, 

respondem às expectativas da sociedade em relação à empresa. Segundo Garcia 

―em um cenário de crise de motivação para a vida pública, marcada por uma baixa 

credibilidade em relação às instituições sociais, o empresário aparece como o ator 

qualificado a instituir a lógica da eficiência e do jeito novo de “fazer o bem” (2004, p. 

16).  

Ressaltamos que a busca por saídas para a ―questão ambiental‖ é 

absolutamente legitima e o que pretendemos neste estudo é demonstrar que as 

iniciativas tomadas pelas corporações empresariais velam uma série de 

determinações sob o discurso da sustentabilidade.  

Através da gestão ambiental dos negócios empresariais as corporações 

constroem a idéia de uma suposta homogeneização das necessidades porque ―o 

conjunto da sociedade almeja um planeta sustentável‖. Sob esse discurso, as 

propostas das corporações empresariais integram a agenda ambiental no mundo 

inteiro.  

Não há quem seja contra a esse ideário e, de fato, não queremos aqui negar as 

iniciativas que contribuam a minimização da ―questão ambiental‖. O que está em 

jogo é que vivemos numa sociedade de classes e os interesses da burguesia, 

representada pelas personificações do capital, se materializam como objetivo último 

da sociedade. Assim sendo, a gestão socioambiental corporativa edifica duas 

vertentes num mesmo movimento: por um lado absorve algumas demandas 

ambientais e cria mecanismos para o seu enfrentamento e por outro mantém as 

condições necessárias para a reprodução do capital. Para ilustrar temos o caso do 

aquecimento global. Na tentativa de minimizar o agravamento das suas 

conseqüências, uma série de medidas são pensadas e implementadas: filtros, 

controle de gases de aterros sanitários, fiscalização de matas e florestas, etc. Sem 
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questionar um dos maiores vetores de poluição atmosférica: a produção e venda em 

massa de carros individuais que, na cidade de São Paulo são responsáveis por 40% 

da poluição. Contrastando com o aumento das vendas, no mês de fevereiro de 2008 

cresceram 33,7% em relação a fevereiro do ano de 2007, revelando o número de 

346.183 unidades vendidas. Esse exemplo informa que, apesar das tentativas 

ambientalmente corretas, as determinações econômicas que movimentam e 

expandem o mercado de veículos são imperativas.  

Desse modo e sem realizar o questionamento acerca da produção e venda de 

automóveis individuais, o biocombustível, fonte de energia renovável à base de 

matérias orgânicas, é apresentado como uma das supostas soluções para o 

problema da poluição atmosférica ocasionada pela circulação de veículos. Contudo, 

para que toda a frota mundial se locomovesse à base desse combustível, seria 

necessária uma quantidade absurda de áreas plantadas com as matérias-primas 

para sua fabricação (cana-de-açúcar, milho, plantas oleaginosas, etc.). Neste caso, 

entrariam no circuito outros problemas ambientais intrínsecos à plantação de 

grandes monoculturas. 

 Como vimos, as alternativas implementadas são insuficientes para o trato da 

―questão ambiental‖. Isso ocorre devido à forma destrutiva com a qual o sistema do 

capital orienta sua produção. A aparência dos fenômenos não nos permite esse 

entendimento de imediato e esse tipo de gestão das manifestações da ―questão 

ambiental‖ é disseminada para o conjunto da sociedade como expoente para o trato 

das seqüelas ambientais da produção e da reprodução social. 

 No mesmo viés do discurso da sustentabilidade, a pesquisa que embasa este 

estudo nos mostra outra determinação característica da gestão socioambiental 

corporativa a qual diz respeito à homogeneização das necessidades reproduzidas 

pelo processo produtivo. Em termos emancipatórios, é impossível conceber uma 

sociedade de classes onde os interesses da classe hegemônica não se 

sobreponham. Neste caso, as contradições, próprias desse tipo de sociedade, são 

tratadas pela via do consenso. Com a gestão socioambiental não é diferente, 

vejamos o discurso apresentado no site www.balançosocial.com.br (Acesso em 

04/03/2008) 

 
―No balanço social a empresa mostra o que faz por seus 

profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando 
transparência às atividades que buscam melhorar a qualidade de 

http://www.balançosocial.com.br/
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vida para todos. Ou seja, sua função principal é tornar pública a 
responsabilidade social empresarial, construindo maiores vínculos 
entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. O balanço social 
favorece a todos os grupos que interagem com a empresa. Aos 
dirigentes fornece informações úteis à tomada de decisões relativas 
aos programas sociais que a empresa desenvolve. Seu processo de 
realização estimula a participação dos funcionários e funcionárias na 
escolha das ações e projetos sociais, gerando um grau mais elevado 
de comunicação interna e integração nas relações entre dirigentes e 
o corpo funcional. 

Aos fornecedores e investidores, informa como a empresa 
encara suas responsabilidades em relação aos recursos humanos e 
à natureza, o que é um bom indicador da forma como a empresa é 
administrada. 

Para os consumidores, dá uma idéia de qual é a postura dos 
dirigentes e a qualidade do produto ou serviço oferecido, 
demonstrando o caminho que a empresa escolheu para construir sua 
marca. E ao Estado, ajuda na identificação e na formulação de 
políticas públicas. Enfim, como dizia Betinho: "o balanço social não 
tem donos, só beneficiários". 

 

Esse discurso está afinado com o ideário genérico de sustentabilidade 

apropriado pelo conjunto de instituições que integram o universo da 

responsabilidade socioambiental. Nele se expressa um suposto consenso entre as 

classes sociais através do qual um conjunto de práticas ―ambientalmente corretas‖ é 

a via para o desenvolvimento e consolidação de uma sociedade sustentável, capaz 

de conciliar os interesses de todos aqueles que integram a cadeia de produção e 

circulação de mercadorias e de serviços - desde o capitalista até o consumidor. 

Porém, reiteramos que o ideário da sustentabilidade, que marca a atuação das 

empresas, é mais uma expressão das estratégias neoliberais para afastamento do 

Estado como agente de regulação social e sujeito fundamental para a consolidação 

dos direitos via implementação de serviços sociais.  

São as iniciativas privadas que protagonizam as intervenções ambientais de 

acordo com as suas necessidades, num movimento que congrega avanços e 

continuidades possibilitadores da administração das expressões da ―questão 

ambiental‖ de modo a manter intactos os fundamentos da produção capitalista.  

Diferentemente da intervenção empresarial que marcou as décadas de 1970 

e 1980, atualmente as atividades empreendidas pelos empresários para o campo da 

gestão socioambiental possuem uma dimensão interna e uma externa. A dimensão 

interna consiste nas práticas de responsabilidade socioambiental que se objetivam 

através de ações direcionadas para os investimentos realizados em: recursos 
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humanos; saúde e segurança do trabalho; gestão de mudanças provocadas pela 

reestruturação produtiva; e gestão dos recursos naturais utilizados na produção. A 

dimensão externa trata da intervenção empresarial que transcende o ambiente físico 

das empresas, incluindo as comunidades locais e os mais diferentes interlocutores 

que defendem os interesses das comunidades locais e o meio ambiente, a saber: 

consumidores, fornecedores, autoridades públicas e ONG’s - os chamados 

stakeholders. 

Em Pernambuco, o Complexo Portuário de Suape é um dos exemplos. Suape 

realiza ações tanto de caráter interno como externo porque congrega a capacitação 

profissional dos seus empregados e dos moradores no entorno do Complexo com a 

implementação de infra-estrutura educacional e de campanhas para a doação de 

roupas e alimentos. Além dessas atividades, Suape assume a responsabilidade para 

que os impactos da sua atividade, enquanto setor produtivo, não comprometa a vida 

das comunidades no seu entorno e através de parcerias com o Estado de 

Pernambuco, por meio de suas Secretarias e do sistema ―S‖ de qualificação 

profissional do SENAC e do SESC procura ―contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida e para a sustentabilidade da sociedade sem deixar de garantir o crescimento 

em nível de mercado”, segundo descrição no seu site oficial. 

Dialogando com Foladori: ―independentemente de a prática confirmar os 

esforços da economia industrial por incorporar formalmente, no circuito mercantil, 

elementos da natureza, o fato é que tal intento constitui a demonstração mais nítida 

de que o mercado fracassou na consolidação de uma sociedade sustentável” (2002 

p.142). Assim sendo, apesar do movimento de avanços e retrocessos pelo qual 

atravessou (atravessa) a ―gestão social‖ implementada pelas empresas, a 

concepção sobre o suposto consenso entre crescimento de mercado e 

sustentabilidade da sociedade é posta em cheque, tendo em vista a discussão que, 

por ora, tratamos neste trabalho. 

 Cesar corrobora nesse sentido ao afirmar que: 

 

O surgimento de uma suposta ação social de tipo novo, por parte do 
empresariado, então, deve ser analisado como parte de um processo 
mais geral de mudança, referido nos marcos da reorganização da 
produção capitalista, do mercado mundial e da desarticulação do 
padrão histórico de resposta às seqüelas da questão social, via 
contra-reforma do Estado brasileiro. Tal intervenção faz parte da 
rearticulação do empresariado (...), impondo a necessidade de 
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fundamentos legitimadores, baseados na busca do consenso e em 
novas alianças de classes. (2005, p. 276).   

 

As novas estratégias emergem da necessidade do capital responder aos 

efeitos catastróficos de sua produção destrutiva, parte da dinâmica do processo de 

acumulação e também são pressionados pela expansão das lutas sociais. A estes 

se junta o papel da mídia e dos relatórios do Banco Mundial que alardeiam a 

iminência de uma catástrofe ambiental planetária.  

Neste contexto as empresas atualizam seu discurso, construindo seus 

Códigos de Ética Empresarial, de condutas ou de melhores práticas que além de 

regular as relações internas, invocam os direitos humanos, o respeito à vida, à 

natureza como parte das suas ações de responsabilidade social.  Mota; Silva e 

Bezerra concluem: 

 

Estão postos, assim, os pilares – eminentemente ideológicos – que 
passam a formar a nova cultura empresarial das organizações, em 
nível mundial e local, se transformando no alicerce necessário ao já 
referido processo de reforma social e moral. Constituem-se num 
meio para assegurar a adesão dos trabalhadores às organizações 
empresariais que se transformam em verdadeiros aparelhos privados 
de hegemonia, objetivando o seu reconhecimento social que se firma 
para além do ambiente interno de cada corporação. O que é 
subtraído no campo da exploração e precarização do trabalho é 
compensado no campo genérico da intervenção social. (2007)32 

 

Pelo que se apreende da dinâmica internacional, as práticas sociais e 

ambientais terão vida longa na estrutura das organizações empresariais: em 2006 

dois gigantes mundiais formuladores dos princípios e diretrizes da responsabilidade 

social firmaram parceria para incentivar o setor privado a assumir uma ―conduta 

cidadã‖, estabelecendo um acordo nesse sentido - o Pacto global criado em 2000 

pela ONU com o objetivo de promover a responsabilidade social e a GRI (Global 

Reporting Initiative), fundada em 1997, com a proposta de estimular as empresas a 

monitorar e divulgar periodicamente a sustentabilidade de suas atividades: 

 

―A parceria tem o objetivo de alinhar as estratégias das duas 
iniciativas, que têm propostas semelhantes — uma voltada à 
responsabilidade social e, outra, a sustentabilidade. A idéia é 
aproveitar os avanços conquistados e aumentar a difusão dos 

                                                
32

 Anais do XII Congresso Brasileiro de Assistente Social, 2007 CD ROOM 
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princípios de cidadania junto ao setor privado. Com isso, as 
empresas associadas ao Pacto Global passam a ter mais facilidade 
de aderir a GRI, e vice-versa‖. 

 

Contudo, a ―gestão social‖ implementada pelas empresas não integra apenas 

as estratégias para o fortalecimento concorrencial e/ou incremento da imagem 

pública dos vários setores empresariais, pois a intervenção social empresarial 

compõe as novas bases para a manutenção da ordem capitalista. Segundo César é 

considerada: “como um dos elementos potencializadores da hegemonia burguesa na 

sociedade brasileira, encerrando uma das estratégias de reorganização das práticas 

empresariais‖ (2005, p. 276).  

Está posto na contemporaneidade as condições para que as grandes 

corporações protagonizem a gestão das seqüelas da ―questão ambiental‖, pois as 

empresas tomam para si a responsabilização pelas ações voltadas para o meio 

ambiente num contexto onde as corporações adquirem novas características: 

compromisso ético, sustentabilidade e transparência dos negócios empresariais sob 

um discurso que busca conciliar o inconciliável – os interesses do capital e as 

urgências ambientais e sociais impulsionadas e reproduzidas pelo próprio modelo de 

produção capitalista marcado, em sua totalidade, pelas contradições orgânicas ao 

próprio sistema e pela hegemonia da classe burguesa.  

Os estudos da dinâmica que marca a gestão socioambiental das empresas 

fecundaram a nossa pesquisa de campo (visitamos oito (8) instituições empresariais 

localizadas em Recife-PE) e nos permitiu compreender como as determinações mais 

gerais do ambientalismo corporativo informa a gestão socioambiental das empresas 

em Recife, objeto da próxima sessão desse trabalho. 

. 

2.2 A gestão socioambiental das organizações empresariais 

 

Segundo o nosso arcabouço teórico-metodológico, nas sessões anteriores 

procuramos assentar genericamente as bases da gestão socioambiental. O próximo 

passo consiste em apresentarmos como as determinações mais gerais do 

ambientalismo corporativo se processam em algumas instituições empresariais na 

cidade de Recife-PE, para no terceiro capítulo expor o trabalho desenvolvido pelas 

assistentes sociais no campo socioassistencial das empresas pesquisadas.  

Dessa forma, iniciamos com a apresentação do percurso de coleta de dados 
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realizada envolvendo as instituições empresariais visitadas em Recife-PE. 

No período entre agosto e outubro de 2007 visitamos oito (8) instituições 

empresariais, todas prestadoras de serviço e administradas sob os fundamentos da 

gestão empresarial. Nessas instituições entrevistamos, através da aplicação de 

questionário, (conversamos com) doze (12) assistentes sociais. As respostas obtidas 

nos forneceram dados tanto sobre a dinâmica das empresas no tocante à gestão 

ambiental, quanto sobre o trabalho realizado pelas profissionais nesse espaço sócio-

ocupacional.  

Cada uma, das doze (12) assistentes sociais entrevistadas, desenvolve o seu 

trabalho em um projeto específico independente de atuarem na mesma instituição. 

Por exemplo: em uma determinada empresa entrevistamos três assistentes sociais 

que trabalhavam em setores distintos e desenvolviam as suas funções em projetos 

encaminhados pelo seu setor de origem.   

 Vejamos o quadro a seguir: 

 

INSTITUIÇÃO 
EMPRESARIAL 

NATUREZA 
JURÍDICA 

RAMO 
ECONÔMICO 

N° DE 
ASSISTENTES 

SOCIAIS 
ENTREVISTADAS/ 

SETOR DE 
TRABALHO 

PROJETOS 

1.  Petrobrás Estatal 
Extração e 

produção de 
petróleo 

01/ SMS - Saúde, 
meio Ambiente e 

Segurança 

Situação de 
emergência e 

Semana do meio 
ambiente 

2.  GDK AS Privada 
Construção e 
Montagem de 

Gasoduto 

01/ SMS-CRS - 
Segurança, Meio 
Ambiente, Saúde-
Comunicação e 

Responsabilidade 
Social 

Sensibilização dos 
funcionários e da 
comunidade para 
a preservação do 

meio ambiente 

3.  Celpe 

 
Sociedade 

de ações de 
capital aberto 

Distribuição de 
energia 

01/ Departamento 
de Marketing 

Agente Celpe 

01/ Departamento 
de Comunicação 

Responsabilidade 
Social Energia 
para Crescer 

01/ CACE - Centro 
de Atendimento a 

Comunidades 
Especiais 

Comunidades 
Especiais 

 

4.  Emlurb 
Empresa 
pública 

Coleta e 
tratamento de 

lixo 

01/ ASA Assessoria 
Sócio Ambiental 

Gestão 
Socioambiental 

interna e externa 
da Emlurb 

01/ DLU-Diretoria 
de Limpeza Urbana/ 
Divisão de Coleta 
Seletiva 

Coleta seletiva 
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5.  

Compesa - 
Companhia 

Pernambucana 
de Saneamento 

 

sociedade 
anônima 

brasileira, de 
economia 

mista 

Serviços de 
abastecimento 

de água e 
esgotamento 

sanitário 

01/ Diretoria 
Técnica- Projetos 

Especiais  

Melhoramento do 
Saneamento 

Básico no Estado 
de Pernambuco 

6.  Chesf 
Estatal de 
economia 

mista 

Produção e 
distribuição de 

energia 

02/Departamento 
de meio ambiente 

Saúde e 
Comunicação 

Ambiental 

01/ Divisão de 
Saúde e bem estar 

no trabalho 

ações sócio-
ambientais 

7.  

SANEAR- 
Autarquia de 

Saneamento da 
Cidade de Recife 

Autarquia 

Planejamento e 
execução da 
política de 

saneamento em 
Recife 

01/ Diretoria de 
Articulação 
Intersetorial 

 
Saneamento 

integrado 
 

 
 

8.  
CPRM – Serviço 

Geológico do 
Brasil 

Empresa 
pública 

Pesquisa e 
administração 
de acervo e 

banco de dados 
sobre geologia, 

recursos 
minerais e 
recursos 
hídricos 

01/ Departamento 
de Hidrologia 

Caracterização 
Regional e 

Difusão 
tecnológica para 
uso sustentável 
dos Recursos 
Hídricos das 

Aluviões do Semi-
árido Brasileiro 

 

Nossa amostragem inicial limitava-se às empresas instaladas e em fase de 

instalação no complexo de Suape. Demarcamos essa unidade de pesquisa pelo fato 

da instituição intervir diretamente no meio ambiente e preservar em seu histórico a 

preocupação com os impactos ambientais de suas atividades.  

Contudo, das 55 (cinqüenta e cinco) empresas concentradas no complexo de 

Suape, conseguimos contato com 27 (vinte e sete), dentre elas apenas 2 (duas) 

tinham assistente social no seu quadro funcional local que não trabalhavam a 

questão do meio ambiente no seu exercício profissional, sendo destinadas aos 

profissionais de outras áreas as demandas sócio-ambientais.  

Diante desse dado, partimos para aquelas instituições de caráter empresarial que 

historicamente tratam com as questões do meio ambiente e definimos a 8 (oito) 

instituições, destacadas no quadro anterior, consolidariam a amostra da pesquisa. 

São empresas de grande porte: Chesf, a Celpe, CPRM, Petrobrás e a Compesa 

e estão diretamente vinculadas à administração pública, com alto quantitativo de 

funcionários. Seus serviços atendem um considerável número de usuários e os 

impactos de suas atividades atingem inúmeras comunidades. Essas empresas 

apresentam-se alinhadas com a tendência mundial para a responsabilidade social 
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corporativa, sendo imperativa nas suas estruturas organizacionais a gestão 

socioambiental e suas ações são financiadas tanto pelos órgãos públicos, quanto 

por fundos privados. Nelas, são desenvolvidos e implementados programas e 

projetos que vão desde o licenciamento ambiental, passando pelo monitoramento 

dos impactos de suas atividades, elaboração de instrumentos normativos para a 

gestão ambientalmente correta dos seus negócios, estudos e relatórios ambientais, 

até chegar aos programas de reflorestamento, de coleta seletiva e educação 

ambiental que tratam das chamadas ―externalidades‖.  

Apesar de terem a participação do governo no seu financiamento e a 

administração de seus serviços possuírem um caráter público, a finalidade de tais 

instituições é sempre de natureza econômica, por isso que se denominam 

―empresas‖ entendidas como lócus da multiplicação dos lucros mesmo que estes 

sejam utilizados em ―prol‖ da comunidade. 

A EMLURB e a SANEAR também são instituições vinculadas ao poder público, 

especificamente à Prefeitura da Cidade de Recife, e prestam serviços públicos, mas 

com autonomia administrativa e financeira. Os recursos destinados a essas 

instituições são majoritariamente advindos de fundos públicos, mas outros tipos de 

arrecadação também fazem parte do orçamento. 

Por fim, a GDK é uma empresa privada contratada através de licitação pela 

Copergás (empresa vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco para a 

construção e montagem do gasoduto Recife-Caruaru). 

Essas foram as instituições pesquisadas e elas possuem uma característica 

comum: são convocadas pelo Estado, seja direta ou indiretamente, para realizar 

obras e implementar serviços de ordem pública e, dentro desse campo de atuação, 

exercerem o seu pretenso papel de agente promotor do bem-estar, sob a bandeira 

da responsabilidade socioambiental.  

Esse dado nos revela a presença das determinações do pensamento neoliberal 

no planejamento, gestão e implementação dessas obras e serviços. A atuação das 

empresas seja complementando ou substituindo as obrigações sociais do Estado, no 

universo público é legitimada pelo discurso que versa sobre a incapacidade do 

Estado em suprir completamente as necessidades socioambientais de toda a 

população em razão da enorme corrupção, desperdício e má administração do 

dinheiro público. Diante, desse emaranhado excessivamente burocrático no qual se 
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encontra a administração pública, a racionalidade empresarial, assentada na eficácia 

e na busca dos lucros, encontra as bases necessárias para dirigir os caminhos e 

orientar as políticas públicas e as práticas socioambientais no âmbito público, 

imprimindo a sua marca ideológica na esfera do Governo.  

O argumento acerca da ineficácia do Estado e a ―indispensável‖ atuação do setor 

privado na esfera pública são destacadas pela Autarquia SANEAR no seu site 

oficial: 

 

Trata-se de um órgão executivo com autonomia 
administrativa e financeira que irá permitir maior economia de 
escala, agilidade e racionalidade nos processos de licitação, 
contratação e execução de obras e serviços, 
comparativamente com os órgãos da administração direta.33 

 

Oliveira (apud CÉSAR) conclui: 

 

Evidencia-se, nesta retórica a ―falsa consciência da 
desnecessidade do público‖, impressa pela burguesia ao 
advogar a ―falência do Estado‖ na intervenção social: ―este 
aparece como desnecessário. E uma reforma do Estado que 
o faça parecer-se com essa objetividade subjetivada, vale 
dizer, com a empresa privada e com a experiência burguesa 
cotidiana, constitui a reificação quase necessária desse 
movimento‖ (2005, p; 236).  

 

A partir desse contexto que imprime traços conservadores sobre o 

entendimento das funções e do lugar do Estado no processo de reprodução social 

que as instituições pesquisadas solidificam e legitimam o ambientalismo 

empresarial. Dentre os projetos desenvolvidos na área ambiental pela empresas 

pesquisadas (os quais incluem a realização de oficinas, visitas domiciliares, 

palestras, campanhas, etc) 58,3% estão voltados eminentemente para a educação 

ambiental com o objetivo de sensibilizar para a qualidade de vida, para a 

conservação do meio ambiente e das obras e serviços prestados pelas instituições, 

tanto o público interno quanto o externo a empresa. É nesse campo que atuam as 

assistentes sociais.  

Os outros 41,7% dos projetos implementados pelas empresas pesquisadas 

estão diretamente voltados para o ramo econômico da empresa, sendo que em 

16.6% dos casos a intervenção é direcionada para obras que proporcionem a 
                                                
33

 www.recife.pe.gov.br/pr/sanear. Acesso em 17/03/2008. 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/sanear
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eficiência na produção e distribuição de energética; em outros 16.6%, os projetos 

vislumbram a expansão das obras de saneamento básico; e 8,3% das atividades 

desenvolvidas pelas instituições pesquisadas correspondem ao trabalho realizado 

pelas instituições em eventuais acidentes ambientais provocados pela sua atuação. 

Confirmando a tendência do ambientalismo corporativo na contemporaneidade, 

que indica a expansão das ações para além do espaço físico das instituições - a sua 

intervenção nas ―externalidades‖ do processo produtivo - a maioria das ações (75%) 

realizadas pelas empresas pesquisadas estão voltadas para o público externo, 

constituído por: comunidades, familiares de empregados, catadores de resíduos 

sólidos, estudantes, condôminos.  Esse dado nos demonstra que as estratégias 

capitalistas para manutenção das bases necessárias à sua reprodução e à 

solidificação de sua hegemonia não se encontram apenas no universo interior das 

empresas porque sua atuação se espraia pelas várias esferas da sociedade, 

assumindo para si uma suposta ―responsabilidade‖ pelas seqüelas da questão social 

e ambiental. Os empresários competitivos o admitem não por altruísmo, nem por um 

repentino insight democrático, mas porque se curvam ao bom senso e às relações de força, 

fies a uma estratégia de sobrevivência empresarial (SROUR, 1998, p. 294). Contudo, o faz, 

estrategicamente, sob um discurso ideológico baseado nos princípios da 

sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

De acordo com Cesar 

 

Há, portanto, uma tentativa de alterar as bases institucionais que, até 
então, deram sentido e direção às condições de acumulação 
capitalista, na perspectiva de remover todos os impedimentos legais 
extraeconômicos que dificultam a liberdade de movimentos do capital 
e que lhe impedem de adquirir e explorar a seu arbítrio qualquer 
capacidade ou gênero de trabalho. (2005, p. 217). 

 

As instituições, ao adotarem a conduta ambiental na gestão dos seus 

negócios, procuram conciliar a otimização e expansão das suas obras e/ou serviços 

àquelas ações de cunho educativo e orientador que, de algum modo, promovam a 

―qualidade de vida‖ do público alvo especifico, seja através de dicas de saúde, 

cuidados com a natureza, coleta seletiva e reciclagem, bom uso dos serviços 

implementados, etc. 

De fato, as iniciativas implementadas pelas instituições pesquisadas indicam 

algumas melhorias para os usuários atendidos pelos serviços. Porém, as ações de 
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cunho educativo e orientador estão pedagogicamente voltadas para uma ação local 

e individual com relação ao cuidado com o meio ambiente, ou seja, as empresas 

esperam que os usuários aprendam a manejar os recursos naturais disponíveis, 

fazer bom uso dos serviços oferecidos, dar um destino responsável aos dejetos, 

saibam da finitude dos bens naturais e a importância de preservá-los sem que 

sejam mencionadas, nos processos educativos, as causas e as determinações do 

atual estágio de destruição do meio ambiente.  

Os tipos de iniciativas, o modo como elas se processam e a ideologia que as 

orienta, integram o conjunto de estratégias que as corporações empresariais 

desenvolvem para administrar os efeitos destrutivos da produção capitalista e 

transformar o que era empecilho para o seu desenvolvimento em meios para 

adensar os ativos econômicos e restaurar a hegemonia do capital.    

A atuação das instituições pesquisadas é historicamente voltada para a 

implementação de serviços que intervém diretamente no meio ambiente. O que 

essas instituições fazem na contemporaneidade é integrar às suas atividades aos 

padrões ambientalmente corretos estabelecidos pelos inúmeros instrumentos 

normativos ou deliberações, selos de qualidade, legislação, regimentos internos, 

deliberações mundiais, códigos de ética, voltados para a preocupação com o 

impacto ambiental.  

Outros elementos já mencionados nas sessões anteriores também integram 

as ações de cunho socioambiental desenvolvidas pelas empresas, a saber: 

convocação da comunidade para uma gestão partilhada dos serviços empreendidos 

e o trabalho educativo para o trato do meio ambiente direcionado para os vários 

públicos-alvo (catadores, portadores de deficiência, funcionários, comunidades, 

empresas etc).  

A pesquisa permite afirmar que as instituições empresariais não investem 

tanto em recursos humanos, físicos e financeiros aleatoriamente, uma vez que 

precisam legitimar socialmente os seus negócios. Nesse caso, ceder a determinadas 

pressões de outros setores da sociedade representa manter, concomitantemente, os 

ativos empresariais e consolidar uma imagem pública através da gestão 

socioambientais dos seus negócios. 

Mas o ―compromisso ambiental‖ das empresas não está apenas ligado ao 

marketing, à construção de uma imagem responsável das instituições, além desses 
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quesitos existe o plus que a intervenção ambiental representa para os negócios da 

empresa. Por exemplo: uma instituição empresarial que tem como atividade a 

distribuição de energia e intervém numa comunidade onde o alto consumo de 

energia é diretamente proporcional à inadimplência, realizando ações de cunho 

educativo, distribuindo lâmpadas que consomem menos energia e consertando 

―gambiarras‖ revela que tais práticas intencionam fazer com que os inadimplentes 

utilizem menos energia e ajustem o consumo de energia ao seu orçamento 

doméstico. Aparentemente, isso poderia representar uma diminuição dos índices de 

lucratividade, mas não é o que aponta a realidade: ao tomar essas medidas a 

empresa garante o pagamento das contas de energia e, conseqüentemente, a 

dinâmica de lucratividade de seus negócios a partir de ações de caráter 

socioambiental. 

A articulação desses dois fatores, legitimação social e incremento das bases 

lucrativas, explicam o ascendente interesse empresarial pelo atendimento às 

exigências não só da legislação ambiental, mas das demandas expressas pelo 

conjunto da sociedade. Transforma o que era empecilho em formas de incremento 

econômico e legitimação social.  

Portanto, as novas formas de propagação do pensamento e propostas 

empresariais para a área ambiental e social devem ser inseridas no conjunto das 

estratégias de enfrentamento da crise econômica pela qual transita o sistema do 

capital desde a década de 1970.  

Não queremos negar a importância da atuação das empresas para o meio 

ambiente, certamente sem as iniciativas da rede privada a situação ambiental do 

planeta estaria muito mais agravada. O que pretendemos é analisar a gestão 

socioambiental empresarial sob uma perspectiva crítica, observado as mediações 

que a compõe e as determinações que a constitui. De tal modo que pesquisa, 

alicerçada pelo arcabouço teórico-metodológico, nos permitiu entender que na nova 

cultura empresarial, caracterizada pela incorporação de dimensões 

―extraeconômicas‖ na sua estrutura organizacional e de produção, integra: 

1. o conjunto das novas estratégias capitalistas para manter a sua 

hegemonia, reordenar as bases produtivas e potencializar os mecanismos para 

maximização e expansão da taxa de lucratividade; 

2. a supressão das contradições típicas da sociedade capital, num discurso 
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que universaliza as necessidades capitalistas sob o discurso da sustentabilidade; 

3. a conformação de um suposto consenso entre as classes sociais em favor 

de um fantasioso bem comum: um planeta economicamente sustentável capaz de 

conservar as condições de sobrevivência para o conjunto da sociedade e do 

ecossistema nos marcos das determinações capitalistas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. O Serviço Social e a gestão socioambiental das instituições empresariais 

 

Uma vez avançadas as discussões sobre a problemática ambiental e seus 

mecanismos de enfrentamento, nossa grande motivação para a realização dessa 

pesquisa foi compreender o trabalho realizado pelos (as) assistentes sociais no 

âmbito da gestão socioambiental. A realidade nos apontou o protagonismo das 

instituições empresariais nesse tipo de gestão.  Sendo assim, direcionamos os 

nossos estudos para esse universo, uma vez que as empresas que têm programas 

socioambientais são o espaço sócio-ocupacional das profissionais do Serviço Social 

que participaram da pesquisa. Nosso objetivo foi identificar o trabalho realizado pelo 

Serviço Social na gestão ambiental em oito (8) empresas localizadas na cidade de 

Recife - PE – indicadas na sessão anterior para identificar o seu marco referencial e 

os objetivos de sua prática. 

 Na primeira parte desse capítulo, discorreremos sobre a produção de 

conhecimentos da área do Serviço Social sobre a temática ambiental a partir de um 

levantamento que realizamos nos Anais de dois encontros de pesquisadores, o IX 

ENPESS – Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social e o X ENPES. 

Neste levantamento identificamos a quantidade de trabalhos, bem como seus 

objetos e abordagens. 

 Essa aproximação com as abordagens e as tendências elencadas pelos (as) 

assistentes sociais nas suas produções científicas sobre a ―questão ambiental‖ nos 

pareceu necessária para compreender os elementos que informam a prática 

profissional e desvelar as tendências da intervenção profissional no campo da 

gestão ambiental empresarial, objeto da segunda e última sessão desse capítulo. 

 

 

3.1 A aproximação do Serviço Social com a temática ambiental.  

l 

É no contexto do agravamento da ―questão ambiental‖ – o qual incide diretamente 

nas formas de vida humana e nas mediações que compõe as relações sociais - que 

o Serviço Social se insere nas questões relativas ao meio ambiente. Dada a 
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dimensão planetária tomada pelas expressões da ―questão ambiental‖ e a sua 

publicização, também em nível mundial, as mais diversas instituições no mundo, 

inclusive as instituições empresariais, afirmam assumir um comportamento 

―ambientalmente responsável‖ no que se refere à reestruturação do aparato 

produtivo, ao trato das chamadas ―externalidades‖ da produção e ainda à 

disseminação de uma cultura ambientalista. É, fundamentalmente, no âmbito da 

educação ambiental, que se inscrevem os assistentes sociais que trabalham nas 

empresas. 

 Tal constatação se assenta no fato de que, historicamente, o Serviço Social 

tem-se inserido nos processos de organização da cultura visto que a sua prática 

profissional reproduz elementos constitutivos da dimensão político-ideológica dos 

sujeitos sociais, com rebatimentos nas relações de hegemonia34 devido ao caráter 

pedagógico da profissão.  

A histórica função pedagógica do Serviço Social é analisada criticamente por 

Abreu, através do que a autora chama de nexo orgânico da profissão, e seu perfil 

pedagógico, com as demandas da acumulação capitalista: “A função das relações 

pedagógicas constitui, de fato, formas de persuasão e coerção das classes 

subalternas para adesão e consentimento à exploração e dominação capitalistas 

(2002, p.28)‖. 

Iamamoto (2007), por sua vez, informa que no exercício profissional os (as) 

assistentes sociais dispõem de uma relativa autonomia na condução da suas ações 

profissionais, incluindo-se as práticas pedagógicas, construída a partir da formação 

profissional em nível universitário e da consolidação do aparato legal que 

regulamenta e rege o trabalho dos (as) assistentes sociais, conferindo à profissão 

legitimidade social e delimitação de suas funções e atribuições perante os 

empregadores. 

 

Aquela autonomia é considerada pelas lutas hegemônicas presentes 
na sociedade que alargam ou retraem as bases socais que 
sustentam a direção social projetada pelo assistente social ao seu 
exercício, permeadas por interesses de classes e grupos sociais, 
que incidem nas condições que circunscrevem o trabalho voltado ao 

                                                
34

 ―Hegemonia na análise gramsciana refere-se não apenas à função de domínio, mas, 
fundamentalmente, à função de direção intelectual que uma classe ou frações de classes imprime ao 
conjunto da sociedade, mediante processos coercitivos e persuasivos, em que a ideologia (como 
concepção de mundo) é elemento central‖. (Abreu, 2004, p. 45). 
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atendimento de necessidades de segmentos majoritários das 
classes trabalhadoras. (IAMAMOTO, 2007, p. 415).  
 

 A autora nos aponta que é na contradição das relações sociais, campo da 

disputa por hegemonia entre as classes, que está inserido o trabalho do assistente 

social. É de acordo com a firmeza e consolidação do seu projeto político profissional 

e dos condicionantes institucionais, que será orientada a sua prática, ora para 

atender as necessidades da classe trabalhadora, ora as da burguesia.  

 Mota adensa a discussão: 

 

Estamos tratando aqui de um ambiente atravessado/ determinado 
pela existência de interesses e posições de classe, reveladores de 
relações posições de confronto, conflito e heterogeneidade política. 
Em ambas as situações o que está em jogo é a tensão entre as 
necessidades do capital e as do trabalho cuja natureza antagônica é 
contraditória e originária do modo desigual como estas classes 
participam do processo de produção de riqueza socialmente 
produzida. (2003, p. 09). 

 

 É sob essa perspectiva de totalidade, levando em conta as contradições das 

relações sociais, suas implicações e mediações políticas, ideológicas e econômicas, 

que pretendemos analisar o trabalho dos (as) assistentes sociais na gestão 

socioambiental das empresas, uma vez que se torna imprescindível “romper as 

uniteralidades presentes nas leituras do trabalho do assistente social com vieses ora 

fatalistas, ora messiânicos, tal como se constata no cotidiano 

profissional”.(IAMAMOTO, apud IAMAMOTO, 2007, p. 417). 

 Na esteira da discussão sobre o trabalho do assistente social, vale salientar 

que a dimensão pedagógica destacada nesse trabalho encerra três outras 

dimensões da prática profissional (MOTA, 2003). São elas: a dimensão política – 

que se encontra no campo das possibilidades de o (a) assistente social interferir na 

correlação da luta de classes através dos instrumentos e mecanismos institucionais 

voltados para a administração das desigualdades sociais; a dimensão ética – 

ancorada em princípios humanos e emancipatórios; e, por fim, a dimensão técnico-

operativa - capaz de articular os meios de trabalho e os seus instrumentos com os 

objetivos e metas traçadas. 

Para nós, a dimensão pedagógica, evidenciada pelos profissionais do Serviço 

Social nos processos de organização da cultura e disseminação de valores – 
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inscritos sob bases contraditórias – também se destaca na intervenção profissional 

em programas e projetos voltados para a gestão socioambiental nas empresas. 

A área ambiental é um espaço sócio-ocupacional relativamente recente no 

Serviço Social e isso se deve, provavelmente, ao fato de que a criação de 

programas socioambientais nas empresas data dos anos 80/90 momento em que a 

problemática ambiental se constitui como objeto de intervenção de diversos 

segmentos da sociedade e do Estado, como resposta à acentuação da depredação 

do planeta. 

Em decorrência deste movimento, a ―questão ambiental‖ e a ação profissional 

nessa área vêm se ampliando, ganhando visibilidade na agenda dos profissionais, 

redefinindo o mercado de trabalho não só no interior das unidades empresariais 

como também nas ONG’s e Serviços Públicos, despertando, assim o interesse da 

comunidade acadêmica por congregar importantes elementos tanto para o 

desenvolvimento da pesquisa científica quanto para a intervenção profissional35. 

A aproximação do Serviço Social com as expressões da ―questão ambiental‖: 

vem inspirando pesquisas e consolidando novos objetos de estudo voltados para 

identificação das determinações e diversas expressões da problemática ambiental. 

Segundo Mota (2003): 

 

(...) a chave para desvendar as tendências do Serviço Social nesse 
início de milênio é o conhecimento da própria realidade, posto que 
nela estão presentes os processos sociais sobre os quais a 
profissão intervém. Em termos gerais, significa apreender os 
processos societários em curso e os modos e meios através dos 
quais eles afetam o conjunto da vida social, em cada realidade. 
(2003, p. 11).  

 

Nestes termos, o estudo das determinações fundantes da ―questão ambiental‖, 

bem como das formas de intervenção em suas manifestações - o qual contribua 

para o entendimento crítico do movimento do real – faz-se decisivo à qualificação do 

exercício profissional neste campo. 

A pouco, ressaltamos que os processos formadores de uma cultura 

ambientalmente responsável aparecem como uma das estratégias das instituições 

para administrar os efeitos nefastos da produção destrutiva. A nossa pesquisa nos 

                                                
35

 Os itens 3.2 e 3.3 deste capítulo tratam, respectivamente, da evolução da pesquisa científica sobre 
a temática ambiental no interior da profissão, e da intervenção profissional nos programas e projetos 
socioambientais das empresas. 
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mostrou que as empresas investem massivamente em ações que viabilizem a 

educação ambiental36. São práticas consideradas educativas que possibilitem a 

―conscientização‖ e responsabilização dos indivíduos sobre as causas e os meios de 

minimizar os problemas ambientais. 

A educação ambiental ocupa centralidade nas práticas e programas das 

empresas através de campanhas educativas, seminários, oficinas, etc. e, em geral, 

está amparada teórico-metodologicamente pelo pensamento ―ecologista‖ 

hegemônico, que advoga a superação do antropocentrismo, supervalorizado na 

contemporaneidade, em favor de uma visão biocêntrica37 das relações do homem 

com a natureza (SILVA, 2008). Segundo essa abordagem a superação da ―crise 

ambiental‖ está na transformação das formas de pensar e agir, ou seja, na mudança 

radical do comportamento dos indivíduos em sociedade, através da construção de 

uma ética ambiental balizada na consolidação de uma relação preservacionista face 

à natureza (SILVA, 2008).  Essa perspectiva desconsidera os determinantes sociais 

da ―questão ambiental‖, qual seja: a forma destrutiva como o sistema do capital 

realiza a produção, através da exploração e descarte dos recursos humanos e 

sociais e naturais. 

Esse pensamento é adotado pela maioria das organizações para orientar o 

enfrentamento das questões afetas à destruição/dilapidação da natureza, o qual tem 

na educação ambiental a principal via para formação de uma cultura ―ecológica‖ que 

aventa a possibilidade de uma relação harmônica com a natureza, por meio de 

mudanças atitudinais. A despeito da importância destes investimentos para a 

obtenção de avanços civilizatórios – posto que pode contribuir para melhoria da 

qualidade de vida e para uma relação menos predatória com a natureza – o que vem 

sendo demonstrado é que estas iniciativas têm sido insuficientes para deter a 

destrutividade. 

No campo da crítica à visão hegemônica dos processos educativos 

relacionados ao meio ambiente, Loureiro afirma ser essa uma concepção 

conservadora e comportamentalista. Segundo ele, essa perspectiva reproduz a: 

                                                
36

 Dado que pretendemos demonstrar na última sessão desse capítulo. 
37

 Silva (2008) nos informa que a ―afirmação de uma ética biocêntrica, embora não seja, comum a 
todo o pensamento ecológico, constitui outro ponto de tensão entre este e o campo marxiano. Sob 
argumento de combate ao antropocentrismo o que se vê é uma recusa do humanismo, colocando 
todas as espécies vivas no mesmo plano. Sobre isto indaga Lowy: “Será justo considerar que o bacilo 
de Koch ou o anófele têm o mesmo direito à vida que uma criança doente de tuberculose ou de 
malária?”(LOWI, apud, SILVA 2008, pg. 234). 
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Busca por mudança cultural e individual como suficiente para gerar 
desdobramentos para a sociedade e como forma de aprimorar as 
relações sociais, tendo como parâmetro as relações vistas como 
naturais, sem entrar no mérito a possibilidade histórica de construir 
outro sistema social, adotando geralmente uma abordagem 
funcionalista da sociedade e organicista do ser humano. (2006, p. 
112).   

 

Entendemos que a educação ambiental não está fadada a uma concepção 

conservadora, instrumental, de caráter exclusivamente cultural e comportamental. 

Ela possui uma dimensão contraditória, como as demais práticas sociais e pode ser 

objeto de disputa tanto de setores conservadores, quanto de progressistas da 

sociedade. 

 Diferentemente da tendência hegemônica, outras perspectivas vêm se 

desenvolvendo e defendendo a utilização de categorias críticas no processo de 

entendimento da ―questão ambiental‖.  São intelectuais, militantes, legisladores, 

gestores afinados com a teoria social crítica, e partem da perspectiva de totalidade 

para entender os fundamentos da ―questão ambiental‖. Para este setor mais 

progressista38: 

 

A problemática ambiental tem origem na forma histórica com que o 
sistema do capital exerce o domínio sobre a natureza, convertendo-
a em mercadoria e submetendo-a as necessidades de sua 
reprodução. (SILVA, 2008). 

 

Esse tipo de abordagem imprime outra perspectiva à educação ambiental 

fundamentada e orientada ideo-políticamente no tensionamento dos mecanismos de 

reprodução da ―questão ambiental‖, ou seja, pela 

 

Busca por transformação social, o que engloba indivíduos, grupos e 
classe sociais, com base para a construção democrática de 
―sociedades sustentáveis‖ e novos modos de se viver com a 
natureza. (LOUREIRO, 2006, p. 112, Grifos do autor). 

 

Essa proposta defende uma educação ambiental crítica com objetivo de 

formar sujeitos coletivos com capacidade para tencionar e enfrentar as 

determinações do agravamento da ―questão ambiental‖, a partir de instrumentos que 

                                                
38

 Identificam-se com essa abordagem crítico-social Lowi, Chesnais e Serfatti (2003), Foladori (2001), 
Loureiro, 2002, entre outros. 
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congreguem, numa mesma ação, elementos ambientais e políticos com vistas a uma 

transformação radicalmente emancipatória da atual sociabilidade. 

É nesse campo de disputas que o Serviço Social é chamado para intervir nos 

processos pedagógicos desenvolvidos no interior da gestão socioambiental das 

organizações empresariais. As tensões teórico-politicas presentes na educação 

ambiental se aproximam daquelas que são próprias à ação profissional do (a) 

assistente social, quais sejam: a racionalidade conservadora e imediatista imposta 

pelos empregadores nos locais de trabalho e o compromisso ético-político 

profissional voltado para a implementação dos direitos, tendo como horizonte último 

a conjunção de esforços para superação da ordem burguesa.  

Nesse caso, dependendo das condições de trabalho, das determinações 

institucionais, da capacidade do (a) assistente social em decodificar o movimento do 

real e suas contradições e, ainda, de compreender a estruturação ídeo-política dos 

espaços sócio-ocupacionais onde trabalha, o profissional do Serviço Social, munido 

das dimensões profissionais que lhe são concernentes, vai direcionar a sua prática 

político-pedagógica para objetivação de uma educação ambiental ora carregada de 

conteúdo crítico, ora subordinada a uma visão conservadora e comportamentalista. 

 

 

3.2 Meio ambiente: uma perspectiva a partir do Serviço Social 

 

A área ambiental é um campo de atuação e de pesquisa muito recente para o 

Serviço Social. Contudo, os profissionais avançam nos estudos na intenção de 

compreender os movimentos que conformam a complexa temática ambiental. É 

sobre o entendimento dos assistentes sociais sobre a referida temática no campo 

científico que tratarei neste ponto da dissertação. 

No início dos anos 2000, período em que cresce a demanda de profissionais 

do Serviço Social para a área ambiental, estes começam a expor suas pesquisas, 

estudos e sistematizações de práticas sobre as questões relativas ao meio 

ambiente.  Observando os anais dos eventos científicos - no período entre o ano de 

2004 e 2006 - percebemos que as discussões surgem na área do Serviço Social 

como uma temática transversal às outras áreas já tradicionalmente pesquisadas, 
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quais sejam: questão agrária e urbana, saneamento, populações tradicionais, 

questão hídrica, formação profissional, mundo do trabalho, juventude, etc. 

As comunicações são resultantes tanto da intervenção dos assistentes sociais 

nos seus campos de trabalho/estágio, quanto da realização de pesquisas científicas, 

ambas sistematizadas para expor o movimento que desencadeou/ desencadeia 

demandas ambientais para o Serviço Social. 

O levantamento feito nos anais dos dois últimos Encontros de Pesquisadores 

em Serviço Social – ENPESS, realizados em 2004 e 2006 tivemos uma primeira 

aproximação com as abordagens que a área do Serviço Social vem dando às 

questões relativas ao meio ambiente. 

Interessa-nos expor como a temática ambiental é apreendida pelo Serviço 

Social e que elementos aparecem para sinalizar/ informar as abordagens dos 

profissionais, sendo esta análise antecedida da exposição dos títulos dos trabalhos e 

seus temas publicados nos anais de cada um dos Eventos selecionados para a 

pesquisa.  

Nos anais do IX ENPESS, realizado em 2004, encontramos os primeiros 

trabalhos sobre o tema, seja como resultado de pesquisa acadêmica seja como 

sistematizações da prática profissional. Ao todo foram apresentados 10 trabalhos, 

inscritos no eixo temático ―Articulação entre Formação e Exercício Profissional‖.  

Vejamos os trabalhos publicados e os temas pesquisados na tabela 02: 

 

Tabela 02: Trabalhos publicados nos Anais do IX ENPESS abordando a temática meio 

ambiente  

 Títulos Temáticas 

1.     A dimensão da educação ambiental na formação 
acadêmica a proposta do curso de serviço social da unioeste 

Educação ambiental e formação 
profissional dos assistentes 
sociais 

2.  A educação ambiental contribuindo para a formação de 
cidadãos 

Educação Ambiental para 
adolescentes em conflito com a 
lei. 

3.  A importância da relação homem – natureza na construção 
da cidadania ambiental 

Planejamento e sociedade 
sustentável 

4.  A qualidade de vida no Ladeira sob a perspectiva da relação 
entre meio ambiente e habitação 

Gestão e de políticas e educação 
ambiental. 

5.  Cultura e ambiente pelas lentes da pesquisa: as 
representações sociais de agentes e suas práticas sociais 

Representações  sociais  e meio 
ambiente. 

6.  Desenvolvimento e  meio ambiente O sistema capitalista de produção 
e a questão ambiental 

7.  Legislação ambiental uma restrição efetiva à produção 
destrutiva 

Capitalismo contemporâneo e a 
normatização que informa as 
políticas e práticas ambientais 
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8.  Meio ambiente e desenvolvimento sustentável reflexão sobre 
a educação ambiental no âmbito da gestão ambiental 

Gestão socioambiental do 
processo de trabalho nas 
empresas 

9.  Produção destrutiva e meio ambiente as indústrias de 
reciclagem o trabalho dos catadores de lixo e a ação do 
Estado 

Capitalismo contemporâneo e 
Meio ambiente 

10.  Reciclagem como expressão do capitalismo contemporâneo: 
apropriação e precarização do trabalho do catador 

Processo de trabalho dos 
catadores de resíduos sólidos 

 

A tabela sinaliza que nos conteúdos sistematizados a temática ambiental está 

relacionada aos diversos campos de atuação e de pesquisa desenvolvidos pelo 

Serviço Social. A discussão se espraia pelos tradicionais objetos de estudo do 

Serviço Social como resultado das demandas tanto institucionais, como da própria 

necessidade dos profissionais compreenderem as expressões da realidade, sendo a 

questão do meio ambiente uma das mais candentes. Chama a atenção, neste 

evento, a inexistência de um eixo temático voltado para acolher as problematizações 

oriundas desta temática, o que sinaliza um reconhecimento tardio do avanço das 

pesquisas e estudos neste campo.  

 Ao ler e analisar os trabalhos publicados no IX ENPESS, observamos que 

existem pelo menos dois enfoques teóricos acerca da ―questão ambiental‖ e seus 

desdobramentos:  

I) O primeiro e mais utilizado, o aporte fundamentado na ecologia, faz a crítica 

ao produtivismo indiscriminado, à sociedade do consumo e do desperdício, cuja 

subordinação da natureza aos imperativos da produção, redundam em 

perdularidade. As alternativas apontadas por esse grupo privilegiam as 

transformações técnicas no campo da produção e sustentam a tese das mudanças 

comportamentais a partir da formação de novos hábitos, atitudes e comportamentos 

dos indivíduos, como objetos da educação ambiental. 

Embora ateste a exacerbação da ―questão ambiental‖, não fazem referências 

explicitas às determinações da produção capitalista no agravamento do desequilíbrio 

ambiental do planeta, em outras palavras: não vinculam o produtivismo às suas 

causas imanentes. Por outro lado, as alternativas indicadas neste aporte teórico se 

limitam à administração dos danos ambientais para a vida em sociedade, numa 

tentativa de ―humanização‖ do capital. 

Os trabalhos que adotaram a perspectiva ecológica para compreensão da 

―questão ambiental‖ têm as seguintes tônicas: 
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1.  Justifica o agravamento da ―questão ambiental‖ em função do despreparo e 

da falta de consciência da população, por força do desenvolvimento da sociedade 

urbano-industrial: 

 

“O homem devido a vários fatores históricos e de subsistência: produtiva, econômica 

e cultural teve que migrar, ou sair do campo, para viver os desatinos do capital, 

principalmente onde ele tinha uma relação mais articulada, dita “harmônica” com 

os recursos naturais, para viver nas áreas urbanas, ao redor dos grandes centros 

industriais, por vezes, e neste momento ele deixa o seu contato com a terra de modo 

mais sustentável para a natureza, e se insere no modo de produção capitalista, 

geralmente desprovido de saberes e consciência para preservação do meio 

ambiente”. (BEGALLE, et al, 2004, s/n, nosso grifo). 

 

2. Defende que o ―comprometimento‖ da qualidade de vida somente será 

evitado com o planejamento ambiental e a educação escolar: 

 

“Desse modo, tendo em vista o colapso urbano e o avizinhamento da escassez de 

elementos básicos naturais, tais como água potável, ar e alimentos, a vida futura no 

planeta só será possível mediante o planejamento ambiental, com 

entrelaçamentos inter, multi e trans escolares” (HAUPT, et al, 2004, s/n, nosso 

grifo). 

 

3. Destaca o ―crescimento limitado‖ da população capitalista, bem como a 

concepção antropocentrista da relação homem X natureza: 

 

“(...) o que está no cerne da “questão ambiental” é o questionamento da máxima 

capitalista de “crescimento ilimitado” e da pretensa dissociação da relação 

homem e natureza, tendo sido a ultima visualizada pela ótica da economia política 

tradicional como um “objeto das necessidades humanas” a ser dominado em favor 

do primeiro (...) O que se observa é que a visão que o homem construiu sobre o 

meio ambiente pauta-se numa ótica antropocêntrica que dualiza e fragmenta o 

próprio conceito de meio ambiente, revelando uma não compreensão da interação 

homem - natureza” (NOGUEIRA, 2004, s/n, nosso grifo). 



92 
 

 

II) O segundo enfoque teórico que informa as pesquisas publicadas no IX 

ENPESS encontram-se sedimentadas em uma abordagem crítica, a qual considera 

a estreita vinculação entre a ―questão ambiental‖ e a ordem social do capital. Trata-

se, para Bihr (...) da ―venalidade generalizada da natureza‖.  Só podendo a mesma 

ser plenamente superada com a superação do modo capitalista de produzir.  Essa 

abordagem enfatiza que a reprodução da ―questão ambiental‖ dá-se como parte da 

própria dinâmica do sistema, de tal forma que a permanência desta matriz destrutiva 

acarretará a intensificação do comprometimento ambiental do planeta.  

Alguns trabalhos publicados no referido evento científico apontam para essa 

perspectiva: 

1. Considera que a problemática ambiental se origina na organização social do 

mundo burguês: 

 

“A crise ecológica tem sua origem nos fundamentos e nos princípios de 

funcionamento do capitalismo, decorrentes da organização política, social e 

econômica dos Estados” (SOARES et al, 2004, s/n, nosso grifo). 

 

“(...) a ação do Estado não atinge o cerne da problemática ambiental, cuja 

determinação encontra-se no sociometabolismo do capital e sua lógica 

destrutiva. Assim, a legislação ambiental não limita ao modo de produção e 

consumo de mercadorias, visto que não estabelece quaisquer mecanismos de 

restrição à produção de descartáveis, a obsolência programada e à produção 

destrutiva” (MOTA et al, 2004, s/n, nosso grifo). 

 

 Nos trabalhos publicados, não existe consenso sobre a terminologia utilizada 

para designar o atual estado ambiental do planeta. A terminologia ―questão 

ambiental‖ é a mais utilizada, contudo outras denominações aparecem. Alguns 

autores se utilizam de designações como; ―crise ecológica‖, ―crise ambiental‖, 

―questão ambiental‖, ―questão ecológica‖, ―campo ambiental‖ (às vezes 

simultaneamente.  

Outro elemento abordado nos trabalhos é a discussão sobre a educação 

ambiental, entendida como prática indispensável para a construção de uma 
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sociedade sustentável.  A perspectiva utilizada pela totalidade dos autores que 

abordaram o assunto se aproxima daquela fundamentada no estímulo a mudanças 

de comportamentos, hábitos e atitudes para construção de uma sociedade 

sustentável nos limites da perspectiva ético-responsável. Alguns fragmentos dos 

trabalhos publicados nos permitem afirmar tal assertiva: 

 

“A Educação Ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões 

socioeconômicas, políticas, culturais e históricas, devendo considerar-se as 

condições de cada região, de cada comunidade, sob uma perspectiva histórica.(...) 

Entende-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”. (SCHEREN, 2004, s/n, nosso grifo). 

 

“Este artigo tem como objetivo mostrar as conseqüências do progresso industrial e 

tecnológico no desgaste do meio ambiente, com vistas à importância de uma 

conscientização por parte da população, no sentido de responsabilidade 

social, no intuito de preservar e recuperar a natureza nos seus mais diversos 

segmentos, enfatizando o resgate da relação homem – natureza” (HAUP, et al, 

2004, s/n, nosso grifo). 

 

“Desta forma a educação ambiental visa mudanças na qualidade de vida e 

maior consciência de conduta pessoal, assim como a harmonia entre os seres 

humanos e destes com outras formas de vida, para assim instigar uma sociedade 

sustentável com responsabilidade global”. (BEGALLE, el al, 2004, s/n, nosso grifo). 

 

Dentre os materiais pesquisados, não registramos trabalhos que indiquem a 

formulação e implementação de um tipo de educação ambiental crítica que 

congregue nos seus pressupostos as contradições das relações sociais; que se 

materialize enquanto um instrumento, potencialmente, capaz de tencionar as reais 

determinações da ―questão ambiental‖. 



94 
 

A dilapidação do planeta aparece em todos os trabalhos, contudo, não existe 

uma perspectiva teórica unívoca para abordar tal questão. E nem poderia, pois as 

tendências teóricas - e as categorias analíticas que lhes informam - utilizadas variam 

de acordo com a visão de mundo de cada pesquisador e/ou assistente social no 

exercício profissional. Por outro lado, a existência de duas vertentes analíticas sobre 

o tema reflete o tom do debate em curso na sociedade, polarizado entre uma leitura 

de cunho ecológico e outra que atribui às relações sociais o agravamento da 

―questão ambiental‖. Ao examinar os anais do Evento nos deparamos com 

pesquisas e descrição de práticas ainda bastante recente: a temática é muito nova 

para a profissão, assim como é incipiente a aproximação, por parte dos 

profissionais, das mediações que compõe o movimento de reprodução da ―questão 

ambiental‖, suas características e fundamentações. 

No X ENPESS, realizado em 2006, observamos que os arcabouços teóricos que 

informaram as pesquisas anteriores são mantidos. Contudo, o quantitativo de 

trabalhos publicados nos anais do X ENPESS aumentou, indicando que houve uma 

ampliação das pesquisas sobre a temática.    

No X Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS - em 

2006, identificamos quatorze (13) trabalhos aprovados e inscritos no eixo temático 

―questão social e trabalho‖, sub-eixo ―questão agrária, questão urbana e sócio-

ambiental‖ que articulam a problemática ambiental com o Serviço Social: 

 

Tabela 03: Trabalhos publicados nos Anais do X ENPESS abordando a temática meio ambiente  

 Títulos Temas 

1.  A coleta seletiva e o trabalho dos catadores de material 
reciclável na região central do município de São Paulo: 
primeiras aproximações 

Gerenciamento de resíduos 
sólidos e o trabalho os catadores 
de lixo 

2.  A Importância da Educação Ambiental como Função Política 
do Assistente Social 

* O trabalho nos anais não consta, 
apenas do seu título foi publicado. 

3.  A Intervenção do Serviço Social na Temática Ambiental; Serviço social e educação 
ambiental 

4.  A percepção ambiental do catador de lixo sobre seu trabalho 
na reciclagem 

Questão ambiental e o trabalho do 
catador de lixo 

5.  Capitalismo contemporâneo e crise ambiental: formas de 
enfrentamento e reprodução do sistema 

Produção destrutiva e 
problemática do lixo 

6.  Catadores e seletores de material reciclável: sobrevivente da 
exploração capitalista ou militantes na busca por uma 
transformação societária? 

O lugar do catador na cadeia 
produtiva da reciclagem 

7.  Direitos Sociais e Turismo: impactos sócio-ambientais na 
comunidade nativa da praia de Gaibu, município do Cabo de 
Santo Agostinho-PE-Brasil 

Populações tradicionais e 
privatização dos espaços coletivos 

8.  Emergência da Questão Ambiental nas Relações Sociais de 
Gênero e no Trabalho 

* O trabalho nos anais não consta, 
apenas do seu título foi publicado 
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9.  Meio Ambiente e Serviço Social; Abordagem teórica e prática do 
Serviço Social sobre o meio 
ambiente 

10.  O Cotidiano do Catador de Material Reciclável do Município 
de Bauru-SP 

Reciclagem e o trabalho dos 
catadores de lixo 

11.  Os limites da sustentabilidade ambiental: o território 
degradado da carcinicultura 

Questão socioambiental, trabalho 
e populações tradicionais 

12.  Os tratados internacionais sobre o meio ambiente e a 
posição do Brasil na criação de um ―mercado da poluição‖ 

Política ambiental e as 
alternativas econômicas à 
poluição atmosférica 

13.  Serviço Social e meio ambiente: a intervenção das/dos 
assistentes sociais nas ações sócio-ambientais das 
empresas ambientalmente responsáveis em recife 

Gestão socioambiental Serviço 
Social nas empresas 

 

Com relação aos temas, o que nos chamou atenção foi o destaque dados 

pelos (as) pesquisadores (ras) para dois temas: 1) a cadeia produtiva da reciclagem 

e o trabalho do catador de lixo e 2) a intervenção do Serviço Social na área de meio 

ambiente através da educação ambiental. 

Afinados com o movimento da realidade, os pesquisadores perceberam a 

centralidade que a problemática do lixo adquire atualmente, através das inúmeras 

iniciativas implementadas para o seu enfrentamento por meio da reciclagem dos 

chamados resíduos sólidos e pela proliferação de trabalhadores envolvidos com a 

catação. Por se caracterizar um mercado bastante lucrativo39, o processo produtivo 

da reciclagem toma destaque como alternativa à questão do lixo, sendo o catador o 

seu principal sujeito, pois é através do seu processo de trabalho que os empresários 

do lixo adquirem a matéria-prima para a produção dos reciclados. Sendo universo da 

reciclagem um campo saturado de contradições com repercussões políticas, 

econômicas, sociais e ambientais, o processo produtivo da reciclagem e o trabalho 

dos catadores constituíram-se  objeto de pesquisa para os assistentes sociais.  

Em outra ponta, observamos um aumento das pesquisas que vincularam o 

Serviço Social à educação ambiental. Supomos que ela seja reveladora da 

expansão dos espaços sócio-ocupacionais nessa área. 

Embora tenham se mantido os enfoques teóricos que fundamentaram as 

pesquisas no ENPESS anterior constatamos um maior aprofundamento das análises 

formuladas, nas quais a ―questão ambiental‖ aparece em sua articulação com as 

manifestações da ―questão social‖: as populações tradicionais, o trabalho do catador 

de lixo, as articulações entre poder local e global, dentre outras. Desta forma, as 

                                                
39

 A cadeia do lixo
39

 é lucrativa, por isso a expansão da indústria de reciclagem em todo o mundo é 
exponencial e apresenta índices de crescimento da ordem de 10% ao ano (SILVA, 2008, p.114). 
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discussões aparecerem mais amadurecidas, revelando novas mediações da 

―questão ambiental‖ e Serviço Social. Vejamos o que nos informou os trabalhos 

publicados: 

 

“Assim, podemos afirmar que o desenvolvimento sustentável é um projeto ideo-

político-social que se materializa entre o contínuo processo de acumulação do 

capital e a necessidade da conservação ambiental, envolto, num claro paradoxo 

para sua real efetividade” (SILVA, 2006, s/n, nosso grifo). 

 

“Desta forma o Meio Ambiente se torna mais uma mercadoria, sendo 

barganhado e valorizado de acordo com mercado especulativo. Constatamos, 

no levantamento feito, que apesar de hoje o assunto ser mais divulgado e debatido, 

ainda existe no meio político nacional e internacional um conservadorismo de 

grandes empreendedores em não pensar estratégias que atendam para além de 

seus próprios interesses”. (LIMA, 2006, s/n, nosso grifo). 

 

“A questão amazônica tem se configurado ao longo da história de ocupação da 

região, num emaranhado de interpretações, fortemente marcadas pelos interesses 

e as estratégias de expansão das relações capitalistas, mediante as 

correlações de força existentes nas diferentes esferas do poder local e global, 

que incidem diretamente no modo de vida das populações locais” (CHAVES, et 

al, 2006, s/n, nosso grifo). 

 

“Em face da possibilidade do capital intervir na superação dos limites impostos pela 

natureza observa-se que, investir no meio ambiente permite às empresas diversificar 

e otimizar as suas transações comerciais, pois no âmbito da concorrência 

capitalista, a relação entre produção e meio ambiente passa a compor as 

estratégias de competitividade, incorporando nos chamados padrões de 

qualidade, quesitos relacionados à chamada gestão ambiental” (RAFAEL, 2006, 

s/n, nosso grifo). 

 

Este mesmo movimento foi identificado no X ENPESS, no que tange à 

educação ambiental. Esta já não mais aparece apenas como instrumento capaz de 
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formar o comportamento ambientalmente responsável. Em alguns trabalhos, à 

educação ambiental é conferido um conteúdo político distinto. Nestes, a educação 

ambiental é, potencialmente, via de expansão da ―cidadania‖, com objetivo de formar 

sujeitos coletivos capazes de tencionar as determinações do agravamento da 

―questão ambiental‖. 

 Os fragmentos que seguem, ilustram: 

 

"A Educação Ambiental prepara a população para exigir justiça social, cidadania e 

ética nas relações sociais e com o ambiente natural. Apresenta um caráter político 

ao promover novas alternativas e soluções para os graves problemas ambientais, 

priorizando a participação social”.(OLIVEIRA, 2006, s/n). 

 

“(...) A educação ambiental, envolve uma série de questões sociais e ambientais, 

relacionadas a diversos problemas sociais. (...) Sendo assim, ao promover a 

educação ambiental, o Assistente Social, estará contribuindo para a implementação 

de um processo participativo (que) 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. (Souza, 

Roosevelt Fidelis de. PUC-RJ. 2003:31) ”. (SANTOS, 2006, s/n). 

  

Segundo os trabalhos publicados, a educação ambiental se apresenta como 

objeto de políticas, tanto públicas quanto privadas, espaço para a atuação do 

Serviço Social, o que justifica, na maioria dos trabalhos científicos, a introdução do 

tema Educação Ambiental na agenda da profissão, tanto nos processos de formação 

profissional quanto nos diversos espaços de intervenção: saúde, educação, infância 

e juventude, empresas e meio ambiente. No decorrer do amadurecimento das 

pesquisas, a educação ambiental é entendida pelos autores como um tema 

transversal a todas as outras áreas de atuação do assistente social, como uma 

prática pedagógica, cuja dimensão política incide nas condições de vida da 

população e no desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  
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O interesse profissional pela problemática ambiental informa a existência de uma 

demanda emergente ao Serviço Social que requer a ampliação do debate e o 

desenvolvimento de novas pesquisas que contribuam para a construção de uma 

prática profissional crítica, criativa e competente. 

É importante destacar que a categoria, ao se mostrar interessada pela temática, 

está alinhada com a dinâmica da realidade, e sob perspectivas diferenciadas, se 

inscreve no cenário acadêmico e prático-operativo como uma profissão que contribui 

para o debate e intervenção nas contradições que conformam a realidade.  

 

3.3 A participação do Serviço Social na intervenção socioambiental das 

organizações empresarias. 

 

As discussões que se seguiram até o momento nos informam que a 

exacerbação da ―questão ambiental‖, e suas múltiplas expressões, vem 

configurando um novo campo de intervenção profissional mediado pela incorporação 

dessa temática ao universo das empresas, das ONG’s e do Estado. Para efeito 

desse estudo, focalizaremos as ações socioambientais do empresariado em Recife 

– PE. 

A inserção do Serviço Social nas empresas data dos anos 70 (Amaral 

&César, 2008). Todavia, conforme as autoras, a partir dos anos 80/90, com o 

processo de reestruturação produtiva e as mudanças na gestão empresarial, 

observa-se uma nova divisão social e técnica do trabalho nas organizações em 

função das emergências de novas necessidades, as quais alteram o perfil das 

demandas feitas ao Serviço Social nas empresas. A principal característica dessas 

demandas, em relação às do período anterior, é que elas estão mais voltadas para 

as ações externas do que para o público interno, ou seja, os empregados, nesse 

contexto os programas de responsabilidade social e socioambiental são os que mais 

se destacam. 

De acordo com a pesquisa, a intervenção das assistentes sociais na área 

ambiental está bem próxima daquela desenvolvida em outras áreas onde atuam 

estes profissionais: são intervenções voltadas para a administração institucional, 

gestão de programas e projetos, sendo estas atreladas às tradicionais formas de 

atuação pautadas em ações pedagógicas de caráter educativo e orientador, 
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subsidiadas por uma gama de conhecimentos e de atribuições que dão suporte à 

profissão.  

Os pontos que se seguem tratam da apresentação e análise dos dados 

obtidos sobre o trabalho das assistentes sociais nos programas e projetos 

socioambientais das empresas pesquisadas.  

 

3.3.1 Onde trabalham as assistentes sociais 

 

 No capítulo anterior informamos que as oito (8) empresas pesquisadas foram 

identificadas pelo ramo de atividade cujas ações impactam diretamente no meio 

ambiente. 

  No quadro abaixo estão identificadas as empresas selecionadas para a 

amostra, a que ramo de atividade pertencem, sua natureza jurídica e quantas 

assistente sociais participam dos programas/projetos socioambientais. Estes dados 

foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com treze (13) 

assistentes sociais: 

Tabela 04: Empresas pesquisadas 

 
INSTITUIÇÃO 

EMPRESARIAL 
NATUREZA 
JURÍDICA 

RAMO ECONÔMICO 
N° DE ASSISTENTES SOCIAIS 
ENTREVISTADAS/ SETOR DE 

TRABALHO 

1.  Petrobrás 
Estatal-

economia mista 
 Extração e produção de 

petróleo 
01/ SMS - Saúde, meio Ambiente e 

Segurança 

2.  GDK AS Privada 
Construção e Montagem 

de Gasoduto 

01/ SMS-CRS - Segurança, Meio 
Ambiente, Saúde-Comunicação e 

Responsabilidade Social 

3.  Celpe 

 
Sociedade de 

ações de capital 
aberto/ 

economia mista 

Produção e distribuição 
de energia  

01/ Departamento de Marketing 

01/ Departamento de Comunicação 

01/ CACE - Centro de Atendimento a 
Comunidades Especiais 

4.  Emlurb Empresa pública Limpeza urbana 

01/ ASA - Assessoria Sócio Ambiental 

01/ DLU-Diretoria de Limpeza Urbana/ 
Divisão de Coleta Seletiva 

5.  

Compesa - Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento 
 

Sociedade 
anônima 

brasileira, de 
economia mista 

Serviços de 
abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 

01/ Diretoria Técnica- Projetos 
Especiais  

6.  
 

Chesf 
Estatal de 

economia mista 
Produção de energia 

02/Departamento de meio ambiente 

01/ Divisão de Saúde e bem estar no 
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trabalho 

7.  
SANEAR- Autarquia de 
Saneamento da Cidade 

de Recife 
Autarquia 

Planejamento e 
execução da política de 
saneamento em Recife 

01/ Diretoria de Articulação Intersetorial 

8.  
CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil 
Empresa pública 

Pesquisa e 
administração de acervo 
e banco de dados sobre 

geologia, recursos 
minerais e recursos 

hídricos 

01/ Departamento de Hidrologia 

  

 O que nos chama atenção nessa tabela é o fato de que todas as empresas 

pesquisadas prestam serviços públicos. De naturezas jurídicas distintas - empresas 

públicas, estatais, de economia mista, autarquia ou empresa privada – fato é que 

tais organizações destinam-se funções análogas: atender necessidades básicas da 

população (distribuição de água e energia, saneamento, fabricação e distribuição de 

combustíveis, coleta e tratamento de lixo, etc.). O cumprimento desta finalidade dá-

se por meio de programas e projetos de cunho socioambiental, os quais incorporam 

o Serviço Social no planejamento, execução e monitoramento das atividades 

desenvolvidas. 

 A mesma tabela nos mostra que o trabalho do Serviço Social nas empresas 

não se restringe apenas à atuação nos recursos humanos, como, tradicionalmente, 

ocorrera em décadas anteriores. Tal atuação fora marcada por uma intervenção 

prioritariamente focalizada nos funcionários, através de ações de cunho regulatório, 

com a finalidade de adaptar e adequar o trabalhador aos índices de produtividade 

exigidos pela empresa. 

 Na atual gestão socioambiental das instituições, as assistentes sociais atuam 

em diversos setores, evidenciando um conjunto de demandas – atuais e tradicionais 

- para estes profissionais, demandas estas que encontram respaldo em outras 

esferas extra-empresariais: usuários, comunidades, fornecedores, poder público, 

etc. além daquelas originárias do corpo funcional das empresas.  

 A tabela 04 ilustra este universo: 



101 
 

A tabela 05: gestão socioambiental das empresas pesquisadas  

  PROJETOS OU ATIVIDADES AÇÕES 

1. Petrobrás 
Situação de emergência e 
Semana do meio ambiente 

 Diagnostico acidentes ambientais; 

 Palestras. 

2.  GDK AS 

Sensibilização dos 
funcionários e da comunidade 
para a preservação do meio 
ambiente 

 Sensibilização do público interno – Integração dos funcionários e realização de Dialogo Diário de 
Segurança, Meio Ambiente, Saúde, Comunicação e Responsabilidade Social através de palestras; 

 Sensibilização do público externo através de visitas, reuniões, palestras, dinâmicas.  

3.  Celpe 

Agente Celpe 
 Substituição de eletrodomésticos; 

 Inclusão de jovens das comunidades no projeto e treinamento; 

 Atendimento dos clientes na própria comunidade e realizado pelos jovens da própria comunidade. 

Responsabilidade Social 
Energia para Crescer 

 Coleta Seletiva; 

 Poda e modificação da rede elétrica; 

 Orientação para utilização correta de energia. 

Comunidades Especiais 

 Instalação da rede protegida e multiplexada 
40

; 

 Apoiar financeiramente o projeto TAMAR em Fernando de Noronha; 

 Financiar projetos apresentado por ONGs; 

 Manutenção do Espaço Parceiros da Energia
41

 

4.  

CPRM – 
Serviço 
Geológico 
do Brasil 

Caracterização Regional e 
Difusão tecnológica para uso 
sustentável dos Recursos 
Hídricos das Aluviões do 
Semi-árido Brasileiro 

 Construção de barragens subterrâneas; 

 Mapeamento das aluviões do semi-árido, da região do cristalino; Organização de banco de dados 
sobre aluviões (relatórios de pesquisa anteriores, documentos, etc); 

 Monitoramento da construção das barragens (tipo de material, qualidade da água, impacto 
ambiental, social e econômico) pela via da pesquisa. 

5. 
Chesf 
 
 

Ações sócio-ambientais 

 Acompanhamento à saúde dos empregados  (exames acidentes de trabalho – risco sócio-
ambiental);  

 Assistência à pessoa com deficiência (oficinas para empregados e seus dependentes sobre a 
empresa, o meio ambiente e as questões de trabalho) 

Saúde e Comunicação 
Ambiental 

 Elaboração de Relatórios de impacto Ambiental (meio antrópico e meio biótico),  

 Avaliações ambientais 

 Orçamentos para o desenvolvimento do programa nas comunidades 

                                                
40

 Consiste na instalação de cabos elétricos protegidos que evitam os acidentes por contato com árvores, reduzindo a necessidade de poda da arborização e 
melhorando a performance e confiabilidade do sistema elétrico.  
41

 Trata-se de uma réplica de uma unidade conservadora residencial onde os alunos da rede pública e privada e privada de ensino, representantes de 
empresas, comunidades e associações de classe, recebem orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica com respeito ao meio ambiente. 
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6. 

SANEAR- 
Autarquia de 
Saneamento 
da Cidade 
de Recife 

 
Saneamento integrado 
 
 
 

 Controle de vetores e doenças; 

 Sistema de abastecimento d’água; 

 Esgotamento sanitário; 

 Drenagem urbana; 

 Pavimentação; 

 Intervenção habitacional e urbanitárias; 

 Melhorias sanitárias; 

 Educação sanitário-ambiental 

 Ações (capacitações, orientações) com jovens para formação de ―sujeitos estratégicos‖ 

7.  Emlurb 

Gestão Socioambiental interna 
e externa da Emlurb 

 Elaborar, executar e acompanhar os planos socioambientais locais por RPA (Região Político-
Administrativa); 

 Acompanhar, monitorar  e avaliar de forma integrada com os Coordenadores de Território e 
diversos setores operacionais da EMLURB, as ações socioambientais desenvolvidas por RPA; 

 Promover e apoiar a integração dos planejamentos com os diversos órgãos e Secretarias da 
Prefeitura da Cidade do Recife - PCR; 

 Desenvolver ações de integração das ações da EMLURB nas RPA’s priorizando a participação 
social; 

 Coordenar e acompanhar as comissões locais estruturadoras da EMLURB nas RPA’s promovendo 
a participação social; 

 Elaborar projetos socioambientais no tocante à Manutenção e Limpeza Urbana; 

 Acompanhar os instrumentos de participação social; 

 Compor e apoiar grupos de trabalho nas RPA’s.    

Coleta seletiva 
 

 Coleta seletiva porta a porta; 

 Intermediação da doação de materiais disponibilizados por empresas; 

 Instalação e manutenção dos Postos de Entrega Voluntária – PEV’s; 

 Inserção social dos catadores nas ações da empresa.  

8.  

Compesa-
Cia 
Pernambuca
na de 
Saneamento 

Melhoramento do Saneamento 
Básico no Estado de 
Pernambuco 

 Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário; 

 Melhoria do abastecimento de água 
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A relação que as empresas procuram estabelecer com os usuários e com a 

comunidade integra o conjunto de estratégias da nova gestão social e ambiental. 

Sua principal característica é consolidar uma cultura empresarial que contribua para 

aumentar a visibilidade da empresa, relacionando as suas atividades com os 

princípios da sustentabilidade social e ambiental, assumindo para si demandas do 

chamado público externo (usuários, comunidade, outros setores da sociedade), 

através do desenvolvimento de programas institucionais nos vários setores, 

departamentos e diretorias, elencados na tabela que se seguiu. 

  A idéia central é de que os negócios ganham legitimidade e competitividade 

através do atendimento das necessidades da sociedade e cada vez mais esta exige 

práticas mais adequadas à preservação da natureza. 

Estamos tratando de uma cultura ambiental corporativa que incide sobre o modo de 

pensar e agir das pessoas. Assim, o discurso ambiental aparece aqui mediado pelos 

interesses das empresas e em geral estão relacionados com os seus objetos de 

intervenção. 

 Estes elementos (cultura ambiental corporativa, mudança de comportamento, 

competitividade e legitimidade empresarial,) conformam a demanda institucional por 

profissionais do Serviço Social nos programas e projetos socioambientais 

corporativos. 

 A gestão socioambiental amplia o campo de atuação do Serviço Social, 

incorporando os conhecimentos desse profissional em áreas estratégicas da 

empresa.  A atuação de um assistente social nos Departamentos de Marketing e de 

Comunicação - setores encarregados pela divulgação da imagem da empresa, 

sinaliza a importância que a empresa atribui à disseminação de sua marca, produtos 

e serviços perante as comunidades e à sociedade em geral. O Serviço Social insere-

se neste espaço multi/interdisciplinar para contribuir na definição e implementação 

de estratégias que articulem a atuação das empresas sob o ideário da 

sustentabilidade.  

 Neste sentido, a demanda institucional por esse profissional se encerra na 

implementação de ações estratégicas que contribuam para que a instituição 

empregadora consolide o status de ―empresa socialmente responsável‖ e eticamente 

comprometida com as dimensões ambiental e social na gestão de seus negócios. 

Estas duas dimensões estão imbricadas nas ações destacadas na tabela anterior. 

No intento de praticar uma conscientização ambiental (relação menos perdulária 
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com os recursos naturais, redução de doenças, melhoria da qualidade de vida), uma 

inclusão social e co-participação (inserção de pessoas com deficiência, de catadores 

de lixo, de jovens das comunidades nos programas) as corporações empresariais 

fomentam a gestão socioambiental corporativa e expandem os espaços de atuação 

do Serviço Social no interior das empresas. 

 As assistentes sociais entrevistadas se inserem em diferentes seções de 

trabalho de acordo com as demandas que informam as suas práticas (departamento 

de marketing, de comunicação, saúde, meio ambiente e segurança, dentre 

outros).Em todos os casos as entrevistadas trabalham com o público externo, 

embora 25% atuem também junto aos funcionários, ora desenvolvendo atividades 

de saúde e segurança do trabalho, treinamento introdutório, ora socializando temas 

relacionados à preservação ambiental.  

 A inserção do Serviço Social em vários departamentos das empresas pode 

ser reveladora da relação que as instituições estabelecem tanto com os empregados 

- no tocante à adaptação destes à implementação de obras ou execução de serviços 

pela empresa - quanto com a comunidade e outros setores da sociedade. Neste 

último caso, verificam-se duas demandas específicas: 

1. Mobilizar a comunidade para o funcionamento adequado, manutenção e 

conservação dos serviços prestados42; 

2. Disseminar normas e comportamentos relacionados à preservação do meio 

ambiente, vinculando os objetivos da empresa com o ideário do desenvolvimento 

sustentável.  

 Em ambos os casos, o Serviço Social se faz essencial. Ele é invocado como 

elemento formador de uma dada cultura, seja vinculada, diretamente, à participação 

dos indivíduos nos projetos implementados pelas instituições, seja no papel destes 

na preservação da natureza, como agentes multiplicadores de práticas sustentáveis. 

 

 

 

 

 

                                                
42

 Aderir a coleta seletiva, usar adequadamente da água e da energia, adaptar-se às mudanças 
trazida pela construção de obras (gasoduto, hidrelétricas, pavimentação, etc.), utilizar corretamente o 
sistema de esgotamento sanitário, entre outros.   
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3.3.2. Diretrizes que informam a gestão socioambiental nas empresas 

 

 As diretrizes são linhas e orientações que fomentam o planejamento e 

implementação da gestão corporativa. São diretrizes sociais e ambientais e os seus 

conteúdos foram expressos nas entrevistas sob duas dimensões: 

1. Dimensão técnico-operativa 

 Planejamento estratégico; 

 Intersetorialidade; 

 Liderança da empresa; 

 Responsabilidade da empresa; 

 Adesão aos instrumentos regulamentadores (regimentos internos, documentos 

públicos: ISO, Política Ambiental, etc). 

 

2. Dimensão socioambiental 

 Qualidade de Vida; 

 Sustentabilidade; 

 Desenvolvimento Local; 

 Geração de Trabalho e Renda; 

 Participação Popular; 

 Educação Ambiental; 

 Inclusão Social; 

 Controle Social; 

 Minimização dos impactos ambientais. 

  

Pelo que aponta a pesquisa, as diretrizes estão amparadas pela Agenda 21 

Brasileira: 

 
O comportamento das empresas com a sustentabilidade inicia-se 
pelo cumprimento de exigências da legislação ambiental, passando 
por programas internos de conscientização e de adoção de normas 
voluntárias, o quais, por serem endógenos e espontâneos, tendem a 
ser mais eficientes, e, portanto, devem ser estimulados. Tais 
compromissos contribuem para melhorar a imagem da empresa, 
além de aumentar a produtividade e a competitividade, com a 
incorporação de novos instrumentos de gestão e novas tecnologias, 
mais avançadas. (AGENDA 21 BRASILEIRA, 1992, p. 26). 
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 O conteúdo das duas dimensões (técnico-operativas e socioambientais) 

repercute nas decisões das empresas, nas direções da ação ambiental e, 

conseqüentemente, no trabalho dos profissionais do Serviço Social.  

 

 3.3.3 As práticas do exercício profissional das assistentes sociais nos 

programas socioambientais das empresas. 

 

É no interior de programas e projetos que o Serviço Social atua na gestão 

socioambiental das instituições empresariais. Ao sistematizarmos as ações 

desenvolvidas pelo Serviço Social nos referidos programas, observamos que a 

quase totalidade dos profissionais realizam as mesmas atividades, embora se 

destinem a atingir objetivos específicos distintos, de acordo com os setores onde se 

inserem.  

O quadro que segue apresentará a compilação dos dados destacando as ações 

e sua natureza. 

Tabela 06: trabalho das assistentes sociais nas empresas pesquisadas. 

ATIVIDADES E AÇÕES 

NATUREZA 
P

la
n

e
ja

m
e
n

to
  

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
  

E
x
e
c
u

ç
ã
o

  

Planejamento e Realização de ações (cursos, reuniões, palestras, 
mobilização popular, sensibilização para o cuidado com o meio ambiente) 

X  X 

Coordenação, seleção e treinamento de equipe. X X X 

Análise para financiamento de projetos como foco na educação ambiental 
encaminhados à instituição. 

X   

Elaboração de material didático sobre os cuidados com o meio ambiente 
e uso correto dos recursos naturais e dos serviços disponibilizados pelas 
empresas; 

X  X 

Diagnóstico e acompanhamento da realidade socioambiental das 
comunidades para a implementação de obras e projetos; 

X X X 

Monitoramento do risco socioambiental dos funcionários (assistência à 
saúde). 

 X X 

Trabalho de intermediação entre a comunidade, os setor público e 
entidades que disponibilizam serviços técnicos. 

X  X 

Elaboração de relatórios técnicos.  X X 
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Das 13 assistentes sociais entrevistadas, 9 trabalham na elaboração dos 

projetos e ações, na execução e no monitoramento; 3 na execução e no 

monitoramento e apenas 1 somente na execução. Esse dado nos aponta que o 

trabalho realizado pela maioria destas profissionais não se restringe à mera 

execução de tarefas. O Serviço Social imprime a sua marca na formulação e 

implementação dos projetos desenvolvidos, reafirmando uma tendência detectada 

desde os anos 90, de crescente complexificação do universo da profissão e, 

conseqüentemente dos desafios que lhe são postos.  Ao analisar as transformações 

societárias dos anos 90, diversos intelectuais filiados à concepção de ―intenção de 

ruptura‖43 apontam esta dinâmica na qual o Serviço Social não mais se legitima 

como ―executor terminal de políticas‖, mas passa a assumir novas competências 

sociopolíticas e teórico-intrumentais.  

Quando perguntamos às entrevistadas quais eram as atividades 

desenvolvidas pelo Serviço Social nos programas/projetos socioambientais, 77% 

das respostas referiram-se a ações de caráter educativo, tais como: reuniões com a 

comunidade ou funcionários, palestras, cursos, dentre outros, reforçando o papel 

que a profissão vem desempenhando nos processos pedagógicos, vinculados à 

educação ambiental. 

 A centralidade dessas ações se expressa pelo movimento que as empresas vêm 

engendrando para estabelecer um tipo de relação ―mais próxima‖ com os 

funcionários e com a comunidade, incorporando na gestão dos negócios os temas: 

participação popular, a preservação dos recursos naturais, compromisso com a 

socialização da conduta ambiental e desenvolvimento sustentável. É a internalização 

das (antes) chamadas ―externalidades‖ do processo produtivo: as empresas passam 

a administrar os impactos de sua intervenção e a assumir parte das demandas 

sociais e ambientais da população para adequar-se às novas tendências mundiais e 

legitimar-se socialmente e, assim, otimizar os negócios.  

Sendo a dimensão pedagógica e a histórica atuação do Serviço Social nas 

empresas, reconhecidamente orgânicas ao exercício profissional dos assistentes 

sociais, esses profissionais cumprem papel decisivo na formulação, execução e 

monitoramento das ações sócio-educativas. 

                                                
43

 Vide: Netto. (1994), Iamamotto. (1982). 



  108  

 Neste caso, a educação ambiental operacionalizada pelos assistentes sociais 

vem carregada de uma intencionalidade institucional que reproduz um tipo de 

educação ambiental voltada, eminentemente, para as mudanças comportamentais 

direcionadas para o público interno o externo. No primeiro caso, os processos 

educativos são objetivados tanto para a adequação dos funcionários às mudanças 

estruturais nas instituições, como para a mudança de comportamento na vida 

privada do trabalhador. No caso do público externo, lugar onde a atuação das 

empresas na área socioambiental tem maior incidência, as ações de cunho 

educativo são funcionais à adaptação dos usuários e das comunidades aos serviços 

e obras implementos, mas também, à ―sensibilização‖ da população para o cuidado 

com o meio ambiente. 

 No que se refere ao público interno o foco da educação ambiental está na 

reprodução de informações sobre conduta do funcionário no local de trabalho e junto 

à comunidade, condições e segurança no trabalho e preservação ambiental. Nesta 

última observamos que os temas estão em torno da chamada ―qualidade de vida‖, 

principalmente no que se refere à coleta seletiva. 

Com relação ao publico externo, são realizadas pelas assistentes sociais 

visitas domiciliares, reuniões, palestras nas escolas, associação de moradores, 

condomínios, etc. Nestas atividades são repassadas informações sobre as obras; os 

cuidados durante a execução dos serviços; a importância do ponto de vista 

econômico e social da atuação da empresa, abordando assuntos sobre utilização de 

energia, separação de lixo, uso de recursos hídricos, manejo do solo, etc. Os temas 

variam de acordo com áreas restritas ao ramo econômico das organizações e da 

natureza dos serviços prestados. Contudo, assim como ocorre como os funcionários 

das empresas, os assuntos mais gerais também são socializados: qualidade de vida 

da população, a importância da preservação do meio ambiente, cooperativismo, 

sustentabilidade, desenvolvimento local, por exemplo.  

Para as empresas, a finalidade do trabalho do assistente social é contribuir 

para a consolidação da gestão socioambiental, assentada nos princípios da 

sustentabilidade social, econômica e ambiental, e, como vimos, as ações educativas 

marcam a atuação dos assistentes sociais neste universo. O trabalho realizado 

depende do porte das empresas, do rigor com que tratam as orientações nacionais e 

internacionais para a gestão ambiental e dos recursos que a esta destinam. O 

Serviço Social é considerado pelas empresas como um instrumento promotor da 
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adesão do trabalhador e da comunidade às novas necessidades empresariais 

(CÉSAR, 1998).  

 

3.3.4 Objetivos Institucionais da prática profissional 

 

 Ao nos debruçarmos sobre os dados que informam os objetivos da atuação 

do Serviço Social nas organizações corporativas, nos deparamos com três vertentes 

que informam a finalidade do trabalho das assistentes sociais nesse espaço sócio-

ocupacional, são elas: 

1. Funcionamento adequado dos serviços; 

2. Socialização de práticas sustentáveis; 

3.  Desenvolvimento de um ambiente saudável no interior das empresas. 

No primeiro caso as entrevistadas revelaram os que os objetivos institucionais de 

sua prática profissional são: 

 

a) Utilização correta do sistema (de saneamento, de distribuição de energia, 

água e combustível, de coleta de lixo, etc.). 

“Diminuição do consumo de energia, pois as fontes energéticas têm fim”44; 

“Deixar claro para o cliente das comunidades assistidas o uso correto da energia 

elétrica”; 

“Divulgar o projeto de coleta seletiva”; 

“Sensibilizar a comunidade com relação aos perigos ao se aproximarem da obra” 

(gasoduto); 

 

b) Otimização dos negócios da empresa 

 

“Viabilizar os negócios da empresa”; 

“Entendimento por parte da população da importância do saneamento básico e da 

relação custo x beneficio do serviço”; 

“Adequação do valor da conta ao orçamento da família”; 

 

                                                
44

 Nesta fala específica, identificamos que o discurso ecológico é utilizado para escamotear os 
objetivos institucionais voltados para adequação do consumo de energia com o orçamento com o 
intuito de garantir a adimplência do consumidor. 
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c) Criar uma imagem positiva da empresa. 

 

“Firmar a imagem da empresa como ”empresa justa com a comunidade”; 

 

 O discurso ambiental expresso nessa vertente respalda ações voltadas para a 

redução do consumo nas comunidades pobres e para expansão os serviços 

prestados, seja para adequar o consumo ao orçamento das famílias, a fim de 

promover a redução de inadimplência, ou destina-se à implantação de taxas extras 

para financiamento dos serviços. 

 A estratégia privilegiada para atingir esses objetivos está sedimentada na 

parceria da empresa com a comunidade. Aqui, os indivíduos são chamados à co-

responsabilidade na gestão, conservação e manutenção de obras, e serviços, numa 

articulação dos princípios da participação cidadã com os da gestão socioambiental 

para as empresas, segundo o discurso empresarial, é preciso: 

 

(...) estabelecer as bases sólidas para a construção de um pacto 
cidadão fundado na articulação complementar de responsabilidades 
sociais que possam validar o processo para gestar uma qualidade 
de vida alternativa, que se articule com o cotidiano, dentro de um 
horizonte futuro desejado e viável. (...) é o reconhecimento de que o 
meio ambiente tem uma dimensão ética e também política que, 
necessariamente deve expressar-se através da ativa participação 
cidadã. (CEPAL, 2006, p. 51). 

 

2. A segunda vertente inscrita nos objetivos do trabalho das assistentes sociais 

diz respeito à socialização de práticas sustentáveis: 

 

a) Disseminação dos princípios do “desenvolvimento sustentável”, para a 

promoção da qualidade de vida das comunidades, com intuito de consolidar uma 

cultura ambiental a partir das mudanças comportamentais; 

 

“Atrelar o desenvolvimento sustentável da empresa à qualidade de vida da 

população, com ética e compromisso com o meio ambiente”; 

“Contribuir para a mudança de comportamento com relação ao meio ambiente, 

principalmente no que se refere ao lixo”; 

“Preservar o meio ambiente” 

“Mudança de comportamento”; 
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“Sensibilizar a população”. 

 

b) Sensibilização e organização comunitária para formação de associações e 

cooperativas e outras formas para geração de renda: 

 

“Autonomia dos catadores para gerir as associações e cooperativas de trabalho”; 

“Mobilização e participação da comunidade no que se refere ao associativismo, 

formalização de parcerias com as prefeituras (discussão com os líderes políticos) 

para a formação das associações”; 

 

c) Implantação do controle social nas comunidades para a formação dos 

chamados ―agentes de desenvolvimento‖, ―agentes ambientais‖, ―agentes 

multiplicadores‖. 

 

“Convocar a comunidade para a co-responsabilidade na manutenção dos serviços 

prestados”; 

“Controle social e utilização correta do esgotamento sanitário”; 

“Contribuir para o desenvolvimento local, organização das comunidades e o controle 

social das ações”; 

“Gestão compartilhada das barragens e participação popular”; 

 

 A tônica dessa vertente está nos princípios do desenvolvimento local e da 

sustentabilidade ambiental, sendo estes mediados pelo investimento nas 

potencialidades locais e no capital humano45, fundamentados pelo crescimento com 

equidade e pelo fortalecimento dos grupos locais, no tocante aos processos 

decisórios restritos às suas comunidades: 

 

A introdução do chamado desenvolvimento endógeno supõe, dentro 
de uma escala menor, o desenvolvimento das comunidades. Nesse 
sentido, trata-se de um desenvolvimento voltado para as 
comunidades, de dentro para fora, com respeito às suas tradições, à 
sua cultura46.  

  

                                                
45

 Capital, humano (PNUMA, Agenda 21), capital social (PNUD) , investimento em pessoas (Banco 
Mundial), são algumas designações para a idéia de co-responsabilidade, de participação, segundo as 
agências internacionais. 
46 (WWW.eicos.psicho.ufrj.br/anexos/port_cdrom.html, s/n, acesso em 02/03/2008). 

http://www.eicos.psicho.ufrj.br/anexos/port_cdrom.html
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Este discurso está sintonizado com o debate sobre o desenvolvimento local 

que se institui no âmbito das agências internacionais. Consiste, sobremaneira, em 

convocar os indivíduos para que eles participem da construção do desenvolvimento 

local e da consolidação de um ambiente saudável e sustentável nas comunidades, 

com vistas à socialização dos frutos daquele desenvolvimento com os indivíduos 

partícipes. 

 

3. A última vertente identificada nas falas das entrevistadas, diz respeito à cultura 

corporativa voltada para o treinamento e qualificação do público interno: 

 Prevenção de acidentes; 

 Formação e qualificação profissional. 

 

“Sensibilizar os funcionários sobre a importância da preservação do meio ambiente”;  

“Cuidado com a conduta dos funcionários no que se refere às situações de risco ao 

meio ambiente” 

“Diminuição dos acidentes de trabalho, permitir que os que os as ações sejam 

direcionadas às pessoas e não só ao processo de trabalho”. 

 

Pretende-se, construir uma cultura ambiental no interior da empresa - 

destacando-se a segurança socioambiental dos empregados - e transformar os 

funcionários, assim como com os indivíduos das comunidades, em ―agentes 

multiplicadores‖ da ética ambiental voltada para a preservação do meio ambiente. 

 

3.3.5 Resultados 

 

Os resultados obtidos com o trabalho das assistentes sociais informam que, 

de maneira geral, a participação dessas profissionais nos programas e projetos se 

faz é decisiva na medida em que contribui para consecução dos objetivos propostos. 

Ao que nos parece, a sua intervenção qualificada vem contribuindo para a 

consolidação da gestão socioambiental corporativa, razão que justifica a expansão 

da demanda desse tipo de profissional em vários setores das organizações 

empresariais.  

Segundo as entrevistadas, a sua atuação alcançou os seguintes resultados, 

expressos nos seus depoimentos: 
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1. “De fato, percebeu-se um maior entendimento da população no trato do lixo, mas 

não em termos percentuais”; 

2.  “Redução do consumo nas comunidades trabalhadas de 40 a 50 %”; 

3. “Real diminuição dos custos com o trato da limpeza urbana”; 

4. “Mudança de comportamento nas comunidades com relação à coleta seletiva”; 

5. “1 cooperativa instalada , e parceria com várias instituições para doação de 

material“; 

6. “Conclusão das obras em três municípios, custeio da Compesa nas obras 

intradomiciliares de esgoto”; 

7. “Os resultados estão sendo satisfatórios com relação às atividades de educação 

ambiental. O trabalho planejado foi desenvolvido com toda a população prevista”; 

8. “Observamos os clientes com as contas adequadas ao orçamento” 

9. “Resultado subjetivo: Conscientização da população, crença de uma nova 

perspectiva de vida. Resultados objetivos: aumento da oferta de água (construção 

de 5 barragens e 1 poço radial, 4 poços e sistema de distribuição de água 

comunitário), início do cultivo de hortaliças na área de influência das barragens, 

fortalecimento das associações, articulação com ong’s que trabalham com 

barragens e organização popular”. 

 Um dado que apareceu nas falas foi a dificuldade de se construir 

indicadores de resultados, uma vez que a maioria deles diz respeito à subjetividade 

dos indivíduos: 

 

“Já houve mudanças de comportamento, os indicadores ambientais são muito 

difíceis de mesurar, é muito subjetivo. O que sabemos é o que observamos nas 

comunidades“; 

“É difícil de mensurar, pois o projeto foi colocado em prática em 2006 e muitos 

dados ainda estão em tabulação para a construção dos indicadores mas podemos 

dizer que houve um melhoramento na arrecadação e observamos alguns impactos 

nas comunidades”; 

 

Apareceu na entrevistas, embora de forma menos expressiva, o alcance 

parcial dos resultados: 
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“Dos funcionários consegue-se a preocupação com as questões ambientais, a 

multiplicação, mas não a efetivação do que praticam na empresa, exemplo: poucos 

relatam que realizam coleta seletiva em casa. Da comunidade consegue-se a 

atenção, a multiplicação, mas a efetivação do que foi absorvido não ocorre, talvez 

porque não exista um projeto efetivo com as devidas ações e acompanhamentos”. 

 

Os resultados obtidos através da atuação das entrevistadas no interior dos 

programas e projetos socioambientais corporativos são reveladores da importante 

contribuição do Serviço Social para que as organizações pesquisadas alcancem os 

seus objetivos. 

 

3.3.6. A equipe de trabalho 

 

A composição da equipe de trabalho varia de acordo com a atividade econômica 

da empresa e com os setores institucionais, mas, de maneira geral, as assistentes 

sociais trabalham em equipes multidisciplinares com geógrafos, engenheiros de 

várias áreas, psicólogos, profissionais da comunicação social, enfermeiros, 

administradores, pedagogos, arquitetos, sociólogos, médicos, entre outros. 

Contudo, o Serviço Social consolida um espaço na composição das equipes. Em 

50% destas as assistentes sociais aparecem como a única técnica social da equipe, 

exercendo seu trabalho junto a profissionais de outras áreas voltadas para a 

atividade-fim da empresa. Nestes casos, o trabalho realizado para estabelecer a 

relação entre as empresas, os funcionários e outros setores da sociedade fica a 

cargo das assistentes sociais, denotando a natureza pedagógica da profissão e a 

importância do exercício profissional para a consolidação da gestão socioambiental 

das empresas pesquisadas.  

 

3.4 A confirmação da hipótese de trabalho 

 

Este trabalho foi motivado por uma inquietação quanto à insuficiência de 

sistematizações sobre prática profissional na área de meio ambiente. Ao nos 

aproximarmos da temática, construímos a hipótese de que a educação ambiental 

conforma o esteio da intervenção do Serviço Social neste campo. A pesquisa nos 
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revelou que a totalidade das entrevistadas encontra-se direta ou indiretamente, 

envolvidas pelos processos pedagógicos relacionados com práticas sustentáveis.  

A atuação do Serviço Social na área ambiental ainda é recente. Neste 

sentido, a realização da pesquisa revelou como esse tema é abordado pelo conjunto 

dos profissionais, quais as demandas para os assistentes sociais e o trabalho 

realizado por estes na gestão socioambiental das organizações.  

A pesquisa confirma a histórica inserção do Serviço Social nos processos 

contraditórios da sociedade capitalista. As assistentes sociais são chamadas pelo 

capital para atuarem nas expressões da ―questão ambiental‖ e nesse campo de 

trabalho, assim como nos demais, elas ora atendem as necessidades do capital, ora 

as do trabalhador num processo onde o exercício profissional constitui alguns 

avanços para a qualidade de vida da população - seja através da implementação de 

serviços básicos ou da conformação de um ambiente saudável – ao mesmo tempo 

em que estabelece condições para que as unidades empresarias continuem 

desenvolvendo as suas funções, imprimindo os seus interesses institucionais nos 

objetivos do trabalho dos assistentes sociais. De fato, a intervenção na área 

ambiental realizada pelo Serviço Social e seus instrumentos estão em disputa: 

 

Nessa perspectiva, a intervenção profissional é considerada em 
movimento dentro do processo histórico e contribui tanto para a 
reprodução das condições materiais, quanto para as condições 
sociais de vida da classe trabalhadora. Dessa forma, as ações 
profissionais estão profundamente condicionadas pelas relações 
entre as classes na sociedade capitalista e o Assistente Social 
contribui, no contexto da divisão sociotécnica do trabalho junto a 
outros profissionais, para a criação de consensos nessa sociedade 
(LIMA, 2007, s/n).  

 

Ainda que o debate no interior da profissão acerca da ―questão ambiental se 

apresente de forma tencionada entre duas abordagens - uma fundamentada na 

perspectiva ecológica, e outra embasada na estreita vinculação entre a ―questão 

ambiental‖ e a ordem social do capital – o que se pode constatar é que esta 

aproximação teórica ainda se faz bastante incipiente. Por outro lado,  o envolvimento 

dos profissionais  com a temática expressa uma inquietação; mais, um engajamento 

do Serviço Social em uma intervenção sistematizada nas seqüelas da destrutividade 

do modo capitalista de produzir.  Do ponto de vista das alternativas, o Serviço Social 

se insere no nível da administração da ―questão ambiental‖ – assim como o faz no 
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âmbito da ―questão social‖ -  e a sua atuação encontra-se eminentemente vinculada 

às práticas pedagógicas, destinadas à conformação de uma consciência ambiental  

sedimentada nos princípios do Desenvolvimento Sustentável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa pesquisa tratou de discutir o trabalho das assistentes sociais no 

interior dos programas e projetos socioambientais nas empresas. As discussões que 

permitiram compreender o universo deste objeto de estudo estão inseridas no 

debate sobre as contradições do sistema produtivo do capital e suas implicações 

para o agravamento da ―questão ambiental‖ na contemporaneidade. 

 A forma como o capitalismo determina a relação da humanidade com a 

natureza é caracteriza pela destrutividade das condições básicas de sobrevivência, 

pela consolidação de uma sociabilidade sedimentada na perdularidade e desperdício 

dos recursos naturais e humanos. No momento em que essas contradições impõem 

determinadas limitações à permanência da hegemonia do ideário burguês e ameaça 

a reprodução da vida no planeta estas passam a se converter em uma problemática 

que interpela o conjunto das classes sociais e setores diversos, invocando saídas 

dentre as quais comparece o discurso da sustentabilidade, o qual presume 

intervenções voltadas para os efeitos destrutivos da produção. 

Embora este conceito permaneça como objeto de disputas teóricas e 

ideopolíticas, fato é que a sua apropriação por parte dos setores hegemônicos da 

sociedade tem restringido cada vez mais o seu potencial contestatório, alinhando-o 

com os interesses mercantis. Trata-se de práticas que se limitam à administração da 

―questão ambiental‖, sem tencionar o seu cerne, de onde emerge a destruição do 

planeta e a descartabilidade. Quando os efeitos da ―questão ambiental‖ adquirem 

dimensões planetárias, o debate sobre a temática se acirra em torno da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, inspirando os mais diversos grupos 

societários para realização de práticas e condutas que consideram a preservação 

dos recursos naturais e a salubridade do ambiente. 

A pesquisa nos mostrou que as organizações empresariais vêm 

protagonizando as intervenções neste campo. Essa expressiva atuação é reveladora 

dos investimentos que as corporações destinam à chamada gestão socioambiental 

dos negócios empresarias, sendo esta amparada pelas orientações dos organismos 

internacionais através de encontros, deliberações e pactos mundiais estabelecidos 

entre as maiores potências do planeta. 

A intervenção das empresas na área socioambiental está voltada para a 

reestruturação do aparato produtivo e distribuição de serviços de maneira 
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ambientalmente sustentável, alem da disseminação de valores e atitudes afinadas 

com os princípios da sustentabilidade. Nesse último caso, a educação ambiental se 

destaca como promotora de uma pretensa conscientização dos indivíduos no 

tocante à importância da preservação da natureza, de práticas que minimizem os 

efeitos destrutivos da relação que os homens estabelecem com seus pares e com a 

natureza.  

E neste universo que o Serviço Social é chamado para intervir nos processos 

de conformação de uma cultura ambiental tanto no interior das organizações, quanto 

nas comunidades destinatárias dos serviços por estas prestados. O trabalho dos 

assistentes sociais está, eminentemente, voltado para os processos pedagógicos e 

os resultados da sua atuação significam, por um lado, uma melhoria na qualidade de 

vida do seu público- alvo, e, por outro, incidem no alcance dos objetivos 

institucionais: consolidação de uma imagem social e ambientalmente responsável 

das empresas e otimização dos seus negócios. 

 Pudemos observar que a as questões afetas ao meio ambiente nos marcos 

do capitalismo vinculam-se à forma social através da qual o capital reproduz e 

atualiza as práticas produtivas, convertendo a natureza em mercadoria para 

favorecer o seu desenvolvimento. Como estratégia privilegiada para assegurar as 

bases de sua reprodução o modo burguês de produzir se assenta na organização de 

uma cultura legitimadora de seu projeto civilizatório. Para tanto, se utiliza de  

discurso educativo e ressocializador, que ganha materialidade nas políticas sociais.  

Segundo Abreu: 

 

 Assim como na intervenção na política de assistência, a intervenção 
engendrada pelo capital [para a preservação do meio ambiente] 
encerra um componente material que é referência concreta de 
determinada pedagogia; e como tal, historicamente constitui o eixo 
principal da organicidade da inserção do Serviço Social nas relações 
sociais, isto é da sua institucionalização e desenvolvimento na 

sociedade capitalista.(2002, p. 41). 
 

É no campo das contradições das relações sociais que o Serviço Social se 

insere nos processos de organização da cultura47, sendo o trabalho dos seus 

profissionais apropriado para a conformação da hegemonia de projetos societários, 

num movimento que irá variar de acordo com a intensificação da disputa entre as 

                                                
47

 Conceito de cultura aqui é gramsciano: modo de vida, pensar e agir, entendido em sua vinculação 
com as relações de hegemonia. 
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classes sociais. Neste caso, pensar a função pedagógica do assistente social 

consiste em compreender os processos societários a partir dos fenômenos da 

realidade orientados pelas determinações da reprodução da sociedade burguesa.  

 Observando a profissão sob a ótica da totalidade, compreendemos que esta 

se vincula aos processos de afirmação da hegemonia da classe dominante. 

Contudo, a prática educativa carrega, potencialmente, elementos capazes de 

socializar valores e conteúdos multiplicadores da crítica ao projeto burguês, tendo 

em vista o Projeto Ético-Político da Profissão que avança na contracorrente de 

embate à hegemonia capitalista. 

É sob esse viés que pensamos a educação ambiental como um dos 

instrumentos imbuídos de um potencial transformador da cultura destrutiva do 

capital. Para nós, esse potencial transformador pode se caracterizar como um elo 

que articula a educação ambiental e o típico caráter pedagógico do Serviço Social, 

com vistas para um tipo diferenciado de sociabilidade alinhada com o 

desenvolvimento da humanidade e não do capital.     

Considerando a importância da ação pedagógica da profissão no processo de 

construção da cultura, destaca Abreu (2004): 

 

―A dimensão pedagógica do Serviço Social remete à sua função 
primeira, essencial na sociedade, isto é, diz respeito aos efeitos da 
ação profissional na maneira de pensar e agir dos sujeitos, 
contribuindo para a formação de subjetividades e padrões de 
conduta individuais e coletivas, elementos esses constitutivos de 
uma cultura, a qual diz respeito ao modo de vida, isto é, maneira de 
pensar e agir, sociabilidade, adequada a racionalização da produção 
e do trabalho, portanto, uma dimensão das relações de hegemonia 
na sociedade‖ (ABREU, 2004, p.66). 

 

Neste caso, a educação ambiental se apresenta como importante elemento 

que compõe as estratégias para objetivação de uma sociedade pautada nos pilares 

da sustentabilidade. Contudo, não podemos perder de vista que, nas empresas, a 

sua implementação está condicionada a um determinado projeto hegemônico que 

pretende ―perpetuar‖ as determinações capitalistas para a produção social. 

Apesar das limitações impostas pelos interesses econômicos, principalmente 

no setor privado, a pesquisa nos mostrou que o trabalho realizado pelas assistentes 

sociais na gestão socioambiental das empresas está pautado em práticas que se 
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convertem na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e na defesa dos direitos 

dos usuários, ainda que mediada pelos interesses econômicos dos empresários.  

 

Desse modo, para estudar a intervenção profissional dos 
Assistentes Sociais, na contemporaneidade, faz-se necessário 
apreender enquanto totalidade a hegemonia de um projeto 
profissional sob a égide do paradigma crítico-dialético e que 
considera a perspectiva dos Direitos e da Cidadania como 
orientadora das ações profissionais, bem como da relação que os 
sujeitos profissionais estabelecem entre si, com os usuários e com 
as políticas públicas. Portanto, os valores engendrados pelo projeto 
ético-político do Serviço Social têm orientado os profissionais para 
uma intervenção profissional cuja finalidade reside em consolidar um 

processo diferente, que transforme as formas de ser e de se 
relacionar dos indivíduos em sociedade (LIMA, 2007, s/n).  

 

 Queremos lembrar que não é só no setor privado que o Serviço Social se 

insere para intervir nas questões da natureza. Esta é uma temática que encontra 

respaldo nos mais diversos campos de trabalho ocupados pelo Serviço Social. O 

que nos chama atenção é a proliferação de ações empresariais nesta área e a 

consolidação de um contexto, edificado internacionalmente pelos organismos 

internacionais, favorável a tal protagonismo. 

O que ocorre é que ao otimizar os negócios empresariais reproduz-se a 

essência primeira do capital: a produção destrutiva. A gestão socioambiental 

empresarial representa um conjunto de iniciativas destinadas a atenuar os efeitos da 

dilapidação da natureza, face à exacerbação da ―questão ambiental‖. No entanto, 

apesar das ações empreendidas representarem alguns avanços pontuais, estas vêm 

se revelando incapazes de deter a perdularidade e desperdício que caracterizam o 

sistema do capital.  

Destarte, o capitalismo instituiu um tipo de sociabilidade na qual os indivíduos 

em sociedade reproduzem um modo de vida e de organização social condizente 

com as necessidades do capital em detrimento do desenvolvimento da humanidade 

para a humanidade. É por essa razão que assistimos à degradação do mundo seja 

em termos sociais ou ambientais. Apesar das alternativas até então implementadas, 

as estratégias utilizadas para minimizar os efeitos da produção destrutiva para os 

seres humanos – seja na esfera ambiental ou social - não dão conta da 

multiplicidade de expressões que a exploração sob o capital emana.  
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 Um dos grandes desafios para a humanidade é a superação da sociedade 

regida pela lógica da lucratividade. Neste sentido, “transformar a cultura e a 

concepção de mundo para poder mudar as relações com a natureza e com o 

planeta” (LEROY e PACHECO, 2006, p. 42), faz-se tarefa essencial nos dias atuais. 

Caso a perspectiva emancipatória não esteja incluída nos processos de 

reorganização da cultura, na elaboração e implementação de estratégias para um 

planeta sustentável, continuaremos a reproduzir um tipo de sociabilidade destrutiva 

capaz de comprometer os elementos necessários para a reprodução da própria vida 

no planeta, inclusive a existência daquelas populações mais vulneráveis, aquelas 

que não poderão pagar pela sua sobrevivência. 
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