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Resumo: Com o desenvolvimento do modo de produção 
capitalista, a dinâmica organizacional da sociedade se 
modificou, ocasionando a superlotação nas áreas urbanas e a 
degradação do ambiente natural. Atualmente, a questão 
ambiental é discutida no Brasil, impulsionada pela necessidade 
de entender o que está acontecendo no mundo. Este artigo 
aborda essa questão e, a partir dessa análise, discute o 
Serviço Social na relação entre capitalismo e preservação 
ambiental. Resulta da participação das autoras em um projeto 
de pesquisa e, fundamentado em teorias e no código de ética 
do(a) assistente social, reflete sobre os desafios que se 
impõem à atuação profissional. 
Palavras-chave: Serviço Social; desafios;questão ambiental.  
 
Abstract: With the development of the capitalist mode of 
production, the organizational dynamics of the society has 
changed, causing overcrowding in urban areas and the 
degradation of the  environment. Currently, the environmental 
question is discussed in Brazil, driver by the need to understand 
what is happening in the world. This article discusses this 
question and, from this analysis, discusses the Social Work in 
the relation between capitalism and environmental preservation. 
Results of participation of the authors in a research project and, 
based on theories and in code of ethics of the social worker, 
reflects on the challenges that require the professional 
performance. 
Keywords: Social Work; challenges; question environmental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Este artigo faz uma reflexão sobre o desenvolvimento do capitalismo, a partir do 

surgimento das máquinas no século XVIII, onde se passou a observar um novo padrão de 

vida, ocasionando um fenômeno jamais visto anteriormente na história: a desigualdade 

social que começava a ser vista com nitidez. No século XIX, a questão social evidencia-se 

com novas formas de manifestações, fruto da aceleração da produção, que se dava cada 

vez mais de forma intensa, tensionando a relação entre capital e trabalho.  

 O segundo momento deste artigo enfatiza a destruição do meio natural e mostra a 

necessidade de discutir essas questões ambientais e criar teorias que façam entender a 

lógica do homem que, ao destruir a natureza provoca um estágio de risco à própria espécie 

humana, fundamentando essa teoria em autores como Haeckel e Löwy. 

 A partir de alguns debates que ocorrem em diversos países, como forma de anunciar 

a necessidade de uma preservação ambiental, é fundamental dá ênfase à realidade do 

Brasil e do estado de Alagoas, estudando a origem da degradação ambiental e quais os 

maiores problemas que vem sendo enfrentados nestes locais.     

 Por fim, sinaliza-se o papel do Serviço Social frente a estas questões ambientais, 

considerando o(a) assistente social um(a) profissional dotado(a) de conhecimentos críticos 

comprometido com a garantia de direitos, conforme está previsto em lei, também está 

vinculado a um projeto que pretende um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

reconhecendo que as questões ambientais são decorrentes da exploração do capital sobre 

o trabalho. 

 

 

2. O CAPITALISMO E O DESENVOLVIMENTO DE QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

 

 Desde os primórdios da humanidade, o homem tem sido um agente transformador 

da natureza, vivendo em contato constante com ela e, a princípio, desenvolvendo uma 

produção voltada apenas a satisfazer suas necessidades imediatas, sem o compromisso 

com a acumulação de bens e riquezas. 

 Com o desenvolvimento econômico e das relações sociais, a humanidade viveu uma 
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experiência definitiva em sua forma de organização no século XVIII: período do 

desenvolvimento da industrialização, que acarretou impactos e culminou com o processo de 

passagem da manufatura para a indústria. O novo estilo de vida resultou na urbanização e, 

com ela, na construção de estradas e no desenvolvimento de grandes cidades, muitas delas 

sem planejamento. Foi um processo que ocorreu de forma desorganizada, marcado pela 

falta de infraestrutura e, principalmente pela inexistência de saneamento básico, como uma 

evidente agressão a um ambiente natural que nunca havia sofrido grandes transformações.

 A Revolução Industrial, na Inglaterra, foi um período de grande prosperidade para o 

desenvolvimento dos meios de produção, assumindo dimensão internacional e afetou os 

modelos econômicos e sociais. A população foi impulsionada a ir para a cidade em busca de 

melhores condições de vida e em busca de emprego, ocasionando o esvaziamento do 

ambiente rural e causando o fenômeno de superlotação das cidades, transformando-as em 

espaços com infraestrutura insuficiente e em precárias condições de sobrevivência. 

 Além disso, essa revolução desencadeou dois processos que afetaram o meio 

ambiente: o consumo de recursos naturais que servem de matéria-prima para a fabricação 

dos mais diversos produtos e o lançamento de poluentes na natureza. Esses dois 

processos, gerados pela revolução industrial, são apresentados como os primeiros 

problemas de devastação ao meio ambiente.  

 A degradação das condições de trabalho desenvolve-se paralelamente à degradação 

do ambiente em que trabalham e em que vivem os trabalhadores. O desenvolvimento de 

problemas ambientais é próprio de um modo de produção marcado pela exploração que tem 

como principal objetivo a obtenção de lucro e a exploração do trabalhador, não possuindo 

características e perspectivas voltadas à preservação do meio ambiente. 

 

 

3. A CONSTRUÇÃO DE TEORIAS PARA O ENTENDIMENTO DA QUESTÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

  

 

 Com o desgaste do meio ambiente impulsionado pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, percebeu-se a importância da preservação ambiental, o que motivou a 

elaboração de teorias fundamentais para o desenvolvimento de novos comportamentos, 

conforme hoje se observa, haja vista a realização de fóruns internacionais com o objetivo de 
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debater questões ambientais, o que seria impensável à tempos atrás. Nesse sentido 

destacam-se neste trabalho as contribuições de Haeckel e de Löwy. 

Em 1869, o alemão Ernest Haeckel criou o termo Ecologia, que significa “estudo da 

casa”, metáfora usada para fazer referência ao planeta Terra. É função da ecologia estudar 

um “lar” que abriga a vida, seus habitantes,  como também, as características funcionais que 

se assemelhem com o próprio ser vivo. Somente no século XX esta questão do meio 

ambiente tomou proporções maiores em diferentes países, de forma a alertar o mundo sobre 

a importância da natureza e de sua preservação, evidenciando o homem como seu principal 

destruidor.  

Michel Löwy, um importante teórico do marxismo, desenvolveu um debate sobre o 

ecossocialismo, o que se trata de um pensamento de ação ecológica que tem como base 

central o marxismo. Este pensamento é oposto ao progresso dos modos de produção 

capitalista, visto que a lógica do mercado e do lucro são elementos incompatíveis para a 

preservação do meio ambiente.  

 Para Löwy, a ecologia tem a contribuição de mostrar os elementos que ameaçam o 

planeta em consequência do modo de produção e consumo atual. Com o aumento das 

agressões ao meio natural, que ameaça à ruptura do equilíbrio ecológico, estamos vivendo 

em um cenário catastrófico, o qual põe em risco a própria sobrevivência humana. 

  Para o autor a questão ecológica é um grande desafio ao pensamento marxista que 

busca contemplar estudos de uma forma profundamente crítica às forças produtivas 

ocasionadas pelo capitalismo, analisando-o como principal destruidor irracional do meio 

ambiente. O desenvolvimento capitalista conduz o mundo a um incessante desgaste 

ambiental, que apesar de visível, causa danos ainda incalculáveis, e é totalmente 

contraditório a uma racionalidade ecológica, pois essa corrente faz parte da dinâmica do 

próprio sistema, voltado a competitividade e na busca contínua do lucro. 

 O meio ambiente é entendido como um lugar constituído de aspectos naturais e 

sociais que interagem em relações dinâmicas e em diversos processos culturais, 

tecnológicos, históricos e políticos, interferindo na natureza e na sociedade. O 

ecossocialismo representa uma teoria de luta a favor desse meio, através de ações 

concretas como o enfrentamento de empresas poluidoras e contra os projetos que agridem 

ao meio ambiente.  

Michel Löwy é crítico ao Protocolo de Quioto, que é um acordo internacional, com o 

objetivo de estabilizar a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, e assim 
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frear o aquecimento global e seus possíveis impactos. Löwy defende o ecossocialismo 

partindo das ideias marxistas e soma a essas ideias toda a discussão ecológica que foi 

acumulada nas últimas décadas. O ecossocialismo fundamenta-se na proposta da busca de 

novos caminhos energéticos, dando prioridade aos meios de energias renováveis e ao 

desenvolvimento das já conhecidas, como a energia solar e eólica.  

 

 

4. A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição brasileira a tratar da 

questão ambiental. Em seu artigo 225, do capítulo IV, encontra-se a afirmação de que todo o 

cidadão tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para o uso comum da 

população dando importância a qualidade de vida, sendo dever da coletividade defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.       

 No Brasil, a degradação ambiental acontece desde a colonização, quando os 

portugueses aqui chegaram, explorando inicialmente o pau-brasil e estendendo-se aos 

subsequentes ciclos econômicos brasileiros (cana, café e ouro). Atualmente, os problemas 

mais agravantes estão relacionados às práticas agropecuárias predatórias, ao extrativismo 

vegetal, e a má gestão de resíduos urbanos.  

 Durante muitos anos, o Brasil vem apresentando diversos problemas ambientais, 

como a perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das queimadas; a 

degradação e esgotamento dos solos em decorrência das técnicas de produção; a escassez 

da água ocasionada pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas; a 

contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário; a poluição do ar nos grandes 

centros urbanos. A degradação ambiental no Brasil tem proporcionado a multiplicação de 

catástrofes como enchentes e deslizamentos de terra. 

Em Alagoas, segundo a Defesa Civil, os principais problemas ambientais são: 

estiagem e seca, inundação brusca e gradual, erosão fluvial, erosão linear e erosão 

marinha. Alguns problemas são resolvidos através de medidas assistencialistas, como a 

distribuição de cestas básicas, deslocamento de carros-pipa, remoção de famílias para 

locais mais seguros em caso de cheias, entre outras. E ainda, medidas a longo prazo como 

a construção de cisternas, campanhas educativas, fortalecimento de uma identidade grupal 
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entre outras.         

O conceito de estiagem está diretamente relacionado à “redução das precipitações 

pluviométricas, ao atraso dos períodos chuvosos ou à ausência de chuvas previstas para 

uma determinada temporada” (Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - 1991 a 2010 - 

Volume Alagoas). 

O desastre da seca, além de sua característica climática, é considerado um 

fenômeno social que caracteriza uma situação de pobreza e uma precária situação 

econômica. Segundo o relatório “Desastres Naturais causados por Estiagem e Seca em 

Alagoas, no período de 1991 a 2010”, verifica-se um total de 94 municípios afetados pela 

seca e estiagem. Ainda segundo o relatório, durante os anos de análise, foi constatada uma 

quantidade de 2.655.501 pessoas afetadas, causando problemas na agricultura, gerando 

sede e fome, favorecendo também, uma negativa dinâmica ambiental.  

As inundações bruscas ou enxurradas são aquelas provocadas por chuvas intensas 

e violentas elevações dos níveis das águas, as quais escoam de forma rápida e intensa. Já 

os alagamentos, caracterizam-se pelas águas acumuladas nos perímetros urbanos, em 

cidades com sistemas de drenagem deficientes e acumulação de lixo.  

No caso de Alagoas, com 102 municípios, registraram-se um total de 156 ocorrências 

de inundações bruscas e alagamentos na escala temporal de 20 anos (1991-2010). Os 

municípios mais atingidos foram Maceió (capital) e São José da Laje, ambos com 6 

ocorrências de desastres naturais por inundações bruscas e alagamentos na escala 

temporal de 20 anos. 

Ao relacionar a atuação do assistente social com os conceitos ambientais e as 

questões sociais, constata-se que os(as) profissionais devem desenvolver ações voltadas a 

(re)avaliar posturas individuais e incentivar o associativismo, desenvolvendo uma postura 

mais crítica, participativa e propositiva. Devem lutar pelo direito à cidade e à moradia da 

população atingida pelos megaeventos ambientais. 

 

 

5. A QUESTÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS 

 

 

 O(a) assistente social é um(a) profissional que atua nas expressões da questão 

social, formulando, implementando e avaliando propostas para o seu enfrentamento, por 
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meio de políticas sociais e públicas, dos movimentos sociais e das organizações do terceiro 

setor; sendo um profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica; e 

comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente 

Social.  

 Segundo a definição do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, a profissão do 

Assistente Social se insere na realidade social atuando nas sequelas da questão social, que 

em outros termos se revela nas expressões das desigualdades sociais e econômicas, na 

pobreza, na violência, na fome, no desemprego, dentre outras. Entende-se por questão 

social, segundo Cerqueira Filho (1982), como “o conjunto de problemas sociais, políticos e 

econômicos que o surgimento da classe operária impôs ao mundo, no curso da constituição 

da sociedade capitalista”.   

O Serviço Social trabalha na perspectiva de direitos, como o direito à moradia, à 

saúde e à qualidade de vida. Para isso, faz-se necessário um olhar cuidadoso com o meio 

ambiente, pois com os efeitos do crescimento desregulado decorrentes do modelo de 

industrialização, a degradação ambiental é projetada na vida da sociedade, gerando o 

agravamento da pobreza. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Onde haja questão social relacionada à dinâmica do meio ambiente, também haverá 

espaço para a atuação do Serviço Social.  Esta profissão é pautada por uma realidade 

dinâmica que está sempre atenta aos problemas que surgem quando os direitos sociais são 

ameaçados ou violados, inserindo-se, portanto, no amplo debate acerca da questão 

socioambiental. 

É evidente nos dias atuais o limitado compromisso do Estado com as questões 

ambientais no Brasil. O que mais é colocado em questão é a busca pela garantia e 

ampliação do lucro, satisfazendo prioritariamente aos interesses do capital. A 

desresponsabilidade do Estado se apresenta através de medidas emergenciais e focalistas 

para atender a necessidades básicas da classe trabalhadora, trazendo em sua proposta 

diversas contradições que infringem e agridem ao meio ambiente, gerando conflitos 

socioambientais a exemplo do deslocamento de populações de seus habitats, distanciando-

as de seus meios de sobrevivência. 
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Dessa forma, não há como acreditar em uma relação convergente entre capitalismo 

e preservação ambiental. Se observarmos o posicionamento de projetos que se colocam 

contra as grandes indústrias, as madeireiras, os latifúndios, entre outros agentes de 

destruição ambiental, perceberemos que o Estado será prioritariamente contra esses 

projetos e seus interesses, resistindo a essas práticas e dificultando qualquer manifestação, 

dessa natureza. 

 A necessidade histórica de lutar pelo direito ao meio ambiente preservado alia-se ao 

compromisso com a defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora. Esses são 

desafios apenas possíveis se fundamentados na perspectiva de fortalecimento e de 

articulação com os movimentos sociais. Para tanto, faz-se imperativo o desenvolvimento de 

uma reflexão no âmbito da formação e do exercício profissional, trazendo para um lugar 

privilegiado, no âmbito da profissão, as questões ambientais que se ampliam e se tornam 

cada vez mais complexas, exigindo a elaboração de novas respostas. 
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