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RESUMO 
 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo apresentar uma 

breve reflexão sobre a degradação do meio ambiente diante da “nova” questão 

urbana, a partir de análise das Políticas Educação Ambiental desenvolvidas no 

Município de Rio das Ostras. 

O limite das propostas municipais voltadas para a preservação do meio 

ambiente acaba decifrando o perfil empreendedor da cidade, bem como a 

contradição de tais perspectivas com o real sentido do termo sustentabilidade. 

Na busca de fortalecer uma visão crítica em torno da temática ambiental, as 

abordagens aqui expostas, tentam reforçar a compreensão diante do nexo 

existente entre a questão ambiental e questão social, implicando por sua vez 

em um persistente desafio socioambiental.   

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Empreendedorismo, Meio Ambiente, 

Questão Ambiental, “Questão Social”, Questão Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This Conclusion's Graduation Work intends to present a brief reflection 

on the degradation of the environment before the "new" urban issue, from 

analysis of the Environmental Education Policy developed in the Municipality of 

Rio das Ostras. 

The limit of the proposed municipal aimed at preserving the environment 

ends up deciphering the entrepreneurial city, and the contradiction of such 

prospects with the real sense of the term sustainability. 

In seeking to strengthen a critical view about the environmental theme, 

the approaches presented here, try to increase understanding on the link 

between environmental issues and social issues, leading in turn to a persistent 

environmental challenge. 

 

Keywords: Environmental Education, Entrepreneurship Environment, 

Environmental Issues, “Social Issues”, Urban Issues. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O trabalho aqui apresentado é resultado das minhas reflexões diante 

das precariedades socioambientais identificadas na realidade dos usuários que 

tive contato durante minhas experiências acadêmicas enquanto estagiária1 e 

bolsista de extensão2.  As atividades curriculares mencionadas acima, aliadas 

aos conteúdos das disciplinas estudadas ao longo do curso, em especial na 

disciplina de “Questão urbana e rural”3, me permitiram identificar  pontos que 

interligam  as condições ambientais com a qualidade de vida da população.

 Contudo, as frequentes discussões voltadas para a temática ambiental 

na atualidade, suas problemáticas e políticas relacionadas, ampliou o meu 

interesse em pesquisar e produzir um trabalho em torno dessa abordagem.

 Tendo em vista que os meios de comunicação tendem a propagar uma 

imagem distorcida e superficial da realidade, conferindo às cidades turísticas 

uma imagem positiva em relação à qualidade de vida, como é o caso da cidade 

de Rio das Ostras, resolvi construir a temática deste trabalho de conclusão de 

curso, a partir de pesquisas que possibilitem desvendar a relevância 

socioambiental, condicionadas por reflexões em torno da proposta de 

Educação Ambiental desenvolvida no município, bem como suas reais 

perspectivas. 

No entanto, a fim de propor uma coerente reflexão, é importante ter em 

mente que Rio das Ostras é uma cidade com um perfil turístico evidente, o que 

nos faz imaginar que significante parte de seus investimentos econômicos está 

                                                           
1
  Estágios I e II realizados junto ao Programa de Saúde Mental de Macaé (PSMM), e Estágio 

III e IV no projeto “AdoleSer” com Gravidez na Fundação Joanna de Angelis, uma entidade de 
Direito Privado, sem fins lucrativos, vinculada à Política Pública de Assistência Social e 
localizada no Município de Rio das Ostras. 
2
 Exercício de um ano como bolsista no Projeto de Extensão no Programa ACUIA (Acervo 

Comunitário ‘Dona Uia’): assessorando a construção da memória viva do quilombo da Rasa 
(Município de Armação de Búzios), integrado ao Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
(EGH) e ao Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências Sociais (GSO) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). 
3
 Disciplina obrigatória para a graduação em Serviço Social no Pólo da Universidade Federal 

Fluminense de Rio das Ostras, que aborda sobre as questões urbanas e rurais, com a 
finalidade de possibilitar uma análise crítica da questão social na contemporaneidade, 
interligando os impactos econômicos, políticos, sociais, culturais e socioambientais com o 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 
 

 

 



comprometido com a manutenção dessa dinâmica mercadológica, que se 

estabelece mediante a estimulação de aumento populacional e ampliação 

comercial. Com vistas a corresponder à lógica de mercado, condicional e 

funcional para a manutenção do turismo na cidade, as instituições públicas com  

tendem a limitar seus esforços na promoção de estratégias superficiais que 

imprimam uma aparente ideia de que política de Educação Ambiental 

desenvolvida é suficiente para inibir danos socioambientais.   

 Reconhecendo que as dimensões observadas a partir das experiências 

acadêmicas mencionadas anteriormente, incluindo aí aspectos que dizem 

respeito a realidade da população, foram significantes para intensificar meus 

questionamentos e detectar a íntima relação da problemática ambiental com a 

“questão social”4, partiremos de algumas determinações científicas e históricas 

para análise do meio ambiente e das relações humanas com a Natureza, 

dialogando como o método materialista histórico-crítico e dialético de Karl 

Marx.  Os estudos relacionados aos meio ambiente, a partir de uma concepção 

crítica, se constituem como fontes significantes para a construção deste 

trabalho, ao passo que acrescentam conhecimentos  e ampliam nossa visão 

sobre a temática ambiental. Diante dos debates, pesquisas e observações em 

torno da realidade ambiental, procura-se destacar que os modelos adotados 

para a promoção da Educação Ambiental, bem como as iniciativas 

relacionadas, não se efetivam com vistas a inibir efetivamente os impactos 

ambientais, nem os consequentes efeitos nocivos para a própria humanidade 

pelo fato se aliar à lógica do mercado. Nesse sentido, as análises aqui 

apresentadas têm como objetivo reforçar o entendimento de que o nível das 

propostas de Educação Ambiental, geralmente desenvolvidas e reproduzidas 

pelo setor público, não rompem com a dinâmica capitalista e, portanto não 

superam a concepção inversa de sustentabilidade, em vista dos contínuos 

danos e implicações socioambientais pela indissociável relação existente entre 

Questão Ambiental e “questão social”.  

Nessa direção, a hipótese que motivou a pesquisa é que as condições 

do meio ambiente urbano, assim como na zona rural, apesar do aparente 

                                                           
4
 O termo “questão social” será utilizado neste trabalho seguindo as elucidações da autora 

Marilda Iamamoto, considerando que o conjunto de tais expressões, é produto das 
contradições derivadas da relação desigual entre capital e trabalho. (IAMAMOTO, 2008) 
  



investimento no que se considera desenvolvimento urbano a partir da 

reprodução e manutenção da lógica de mercado, rebate na efetivação de 

medidas viáveis para uma conservação ambiental mais abrangente e eficaz do 

ponto de vista socioambiental.   

A fim de facilitar a apreensão do objeto analisado, destacamos como 

fontes de dados da pesquisa realizada:  

1. Entrevistas semi-estruturadas guiadas por questionários em anexo 

(Apêndices A, B, C e D). Tais entrevistas foram agendadas e gravadas com a 

devida autorização (Anexos A e B) das entrevistadas. As entrevistas foram 

realizadas com profissionais da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca de Rio das Ostras (SEMAP), do Departamento de 

Saneamento Básico do Município de Rio das Ostras (DESA); do antigo Núcleo 

de Educação Ambiental do Municipal (NEAM)5  e do Núcleo de Educação 

Ambiental(NEAM) da Secretaria de Educação(SEMED) do mesmo município. 

Importante destacar que apesar da pesquisa ter sido realizada em uma fase de 

transição de gestão do município, que implicaram em certas dificuldades, este 

fato foi importante para avaliar o teor das perspectivas mantidas diante das 

propostas desenvolvidas. 

2. Informações fornecidas por órgãos federais e municipais, por meio de 

endereços eletrônicos; 

3. Reflexões articulando observações em processo de estágio, os 

conteúdos de textos e disciplinas oferecidos durante a graduação no curso de 

Serviço Social, com as discussões sobre a temática ambiental.  

4. Além da utilização das fontes citadas, incluem-se as pesquisas 

bibliográficas sobre a temática abordada, no qual foram consultados: livros, 

artigos e trabalhos monográficos. 

Contudo, no corpo do trabalho, estão distribuídos alguns trechos das 

entrevistas realizadas, bem como os comentários pertinentes. O conteúdo foi 

dividido em três capítulos. 

O Capítulo 1 - “Sociedade e crise ambiental: uma breve análise do 

desenvolvimento das políticas públicas de meio ambiente no Brasil” - 

ilustra, inicialmente, os aspectos da interação do homem com a Natureza, 

                                                           
5
 Renomeado como DICEAM (Divisão de Capacitadores em Educação Ambiental), na gestão 

atual do Município. 



salientando que as ações humanas, sejam elas coletivas ou individuais, tanto 

interferem no equilíbrio ambiental, quanto na sociedade de um modo geral, que 

acaba por sofrer também com os impactos dessas ações. Portanto, as 

reflexões dispostas em três itens elucidam que não só a problemática 

ambiental, como também as propostas e iniciativas de preservação do meio 

ambiente dispostas na realidade, apontam para a necessidade de uma 

concepção crítica para guiar as reflexões em torno das condições 

socioambientais tendo em vista que tais efeitos repercutem direta ou 

indiretamente na qualidade de vida da população.   

Desenvolvido também em três tópicos, o Capítulo 2 - “A perspectiva do 

Serviço Social e a injustiça socioambiental na contemporaneidade” – propõe 

reforçar a ideia de que o planejamento urbano estratégico, aliado a lógica  

insustentável do capital, disfarçadas de propostas empreendedoras, contribui 

para a submissão do contexto socioambiental aos interesses do mercado, 

desconsiderando as necessidades essenciais para a melhora efetiva da 

qualidade de vida dos seres humanos. Nessa direção, reconhecendo um 

insustentável quadro de injustiça socioambiental ainda existente, seguindo em 

direção contrária a garantia dos direitos fundamentais e da conquista real de 

dignas condições de vida para a população, ao longo do capítulo articulamos 

as tais interpretações com a perspectiva crítica, fonte propulsora dos princípios 

básicos atuais do Serviço Social.   

Já no Capítulo 3 - “A proposta da Educação Ambiental para a 

conservação do meio ambiente no espaço urbano: as estratégias 

desenvolvidas no Município de Rio das Ostras” - apresenta os dados e 

registros obtidos mediante o objeto da pesquisa, utilizando como 

referência as propostas de Educação Ambiental desenvolvidas na cidade 

de Rio das Ostras para traduzir e desmistificar as reais intenções e 

alcances das políticas públicas adotadas para a conservação meio 

ambiente no espaço urbano, buscando estabelecer uma correspondência 

lógica com as discussões exibidas nos capítulos anteriores. 

Por fim, ao admitir a noção do quanto à problemática ambiental é 

indissociável da questão social, isto é, que a condição ambiental implica de 

forma significante na qualidade de vida da população, nas Considerações 



Finais, em síntese, é apresentada a conclusão de que as políticas de meio 

ambiente, assim como a maioria das políticas públicas, ao estarem aliadas aos 

ditames da lógica de mercado, estarão distantes de efetivamente combater e 

problemática ambiental, e as implicações sociais advindas desse impasse.  

Este trabalho pretende por fim, contribuir para uma ampliação de uma visão 

crítica com base em uma interpretação mais humanizada das obras de Marx, 

defendendo a ideia de que a lógica que prioriza a estabilidade econômica, 

desestabiliza e despreza as condições essenciais para a manutenção da vida 

humana.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

SOCIEDADE E CRISE AMBIENTAL: UMA BREVE ANÁLISE DO 
DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO 

AMBIENTE NO BRASIL 
 

 

Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza 
aquelas suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao 
exercício da vida, valorizando, diferentemente, segundo os lugares e 
as culturas, essas condições naturais que constituíam a base material 
da existência do grupo. Esse meio natural generalizado era utilizado 
pelo homem sem grandes transformações. As técnicas e o trabalho 
se casavam com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam 
sem outra mediação. (...) Nesse período, os sistemas técnicos não 
tinham existência autônoma. (...) Assim, a sociedade local era, ao 
mesmo tempo, criadora das técnicas utilizadas, comandante dos 
tempos sociais e dos limites de sua utilização. A harmonia 
sócioespacial[sic] assim estabelecida era desse modo, respeitosa da 
natureza, no processo de criação de uma nova natureza. Produzindo-
a, a sociedade territorial produzia, também, uma série de 
comportamentos, cuja razão é a preservação e a continuidade do 
meio de vida. (SANTOS apud CARDOSO, 2009:91). 

 

 

1.1. O BINÔMIO MEIO AMBIENTE 
 

Inicialmente, é importante recuperar alguns aspectos que envolvem a 

definição de Meio Ambiente, referência básica utilizada para as reflexões 

contidas neste trabalho.  

Portanto, brevemente podemos conceituar o meio ambiente como o 

“conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma 

comunidade e que agem sobre ele(s)” (FERREIRA, 2001). Porém, tal definição 

demonstra certa limitação, por não considerar que existem fatores para além 

dos naturais que também interferem no meio natural que cercam os seres 

vivos.  

Em Mello (2008) observarmos que o binômio “Meio Ambiente”, apesar 

de frequentemente mencionado, não possui uma conceituação delimitada, 

devido sua ampla pluralidade metodológica. De modo geral, Mello (2008) 

considera de forma resumida que Meio Ambiente “é o sistema de elementos 



bióticos6, abióticos7 e socioculturais que envolvem e dão suporte aos seres 

vivos e interagem com os mesmos numa relação complexa” (MELLO, 2008: 

66). Nesse sentido, em virtude dessa incessante e remota interação do ser 

humano com o meio ambiente, este espaço natural propício à vida humana, e 

de outros seres vivos, é passivo de constantes transformações e modificações 

provocadas por fatores bióticos, de cunho antrópico8 ou não, em sua complexa 

dimensão. 

Para Mészaros, a concepção de Marx9, seu ponto de vista ontológico, 

parte da ideia de que sendo homem um “ser natural com uma multiplicidade de 

necessidades” (MÉSZÁROS, 2006:153) e também parte específica da 

natureza, não pode o mesmo ter sua realização plena distanciada ou em 

oposição a ela (MÉSZÁROS, 2006). 

Seguindo esse raciocínio e articulando com a problemática ambiental 

que nos deparamos na atualidade, podemos concluir que os seres humanos 

ainda não estão comprometidos com a melhoria das condições ambientais, 

essenciais para sua sobrevivência. Desse modo, percebemos que a interação 

do homem primitivo com a natureza se objetivava, basicamente, na busca de 

suas satisfações essenciais. Mas, ao longo do tempo, com o desenvolvimento 

das capacidades humanas, incluindo as formas de relação com a categoria 

trabalho e propriedade privada, e com o desenvolvimento da cultura e das 

ideologias, bem como a modificação da concepção de necessidades humanas, 

a anterior motivação que guiava a humanidade foi substituída por outros 

objetivos.  

 
 

O homem difere do animal na medida em que, para conseguir o 
objeto de suas necessidades, criou instrumentos e inventou o 
trabalho. (...) Pelo trabalho o ser humano domina a natureza e se 
apropria parcialmente dela. (...) O trabalho torna-se uma 
necessidade. (...) Assim, o homem emerge da natureza, sem poder 
se separar dela. O prazer reconcilia o homem com seu fundamento, a 
natureza (LEFEBVRE, apud CARDOSO, 2009:91). 
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 O termo Biótico está relacionado ao bioma, referindo-se tanto aos organismos vivos quanto 

aos processos vitais.  
7
 Abióticos referem-se aos elementos sem vida que compõem o ecossistema, como os 

minerais, gases e outros.   
8
 O termo “antrópico” é  adjetivo referente à vida humana.  

9
 Marx afirma que o homem, como parte específica da natureza, é um ser natural humano 

existente para si mesmo e, portanto ser genérico, compondo sua verdadeira história natural 
(MÉSZAROS, 2006, p.155). 
 



 

No decorrer da história, novas formas de dominação da natureza 

surgiram e, nesse processo, as potencialidades da natureza e sua relevância 

para a vida humana foram desconsideradas em detrimento da valorização do 

avanço produtivo e industrial, ou seja, pela pretensão em garantir a conquista 

dos interesses econômicos da parcela hegemônica da população (WOOD; 

FOSTER, 1999).  

O impulso do crescimento econômico desordenado, impulsionada pela 

Revolução Industrial - iniciada na Inglaterra no século XVIII - intensificou a 

degradação do meio ambiente, pela excessiva e despreocupada exploração 

dos recursos naturais10. O contínuo desenvolvimento do capital e suas 

inovações tecnológicas trazem elementos impactantes para o conjunto da 

humanidade e ao meio ambiente em especial. Logo, contraditoriamente, à 

medida que se “avançou” industrial e tecnologicamente, os problemas 

ambientais se agravaram e ainda persistem, ganhando inevitavelmente 

visibilidade com o passar do tempo; não por acaso estudos e pesquisas 

científicas recentes constatam diversos efeitos preocupantes em relação à 

depredação ambiental e suas implicações para a humanidade. Nesse contexto, 

podemos mencionar os efeitos de alterações climáticas pelo aquecimento 

global, a escassez de recursos não renováveis, e também o crescimento do 

volume de resíduos industriais e domésticos despejados no meio ambiente, 

financiados pela dinâmica industrial capitalista, que incentiva o produtivismo e o 

consumismo. 

 

  

1.2. O MEIO AMBIENTE E O ESPAÇO URBANO 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)11 define o meio ambiente 

como um “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
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 O que não significa que em outras formas de organização sócio-econômicas não tenha 
existido degradações ambientais, apesar de estas serem resultados associados a outras 
necessidades.  
11

  A criação da Política Nacional de Meio Ambiente (1981) e mais tarde do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente (SISNAMA), são resultados de discussões sobre meio ambiente na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972),  na Conferência 
Intergovernamental de Tiblisi (1977) e a de Moscou (1982),  reforçando a importância do 
desenvolvimento e a ampliação dos projetos voltados para o  Meio Ambiente e Educação 
Ambiental. 



química e biológica que permite , abriga e rege a vida em todas suas formas” 

(Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81). Aliado a isso, o bem 

ambiental é “definido constitucionalmente como sendo de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações”12.

 Sendo assim, a degradação do meio ambiente13 precisa ser objeto de 

atenção de todos os seguimentos, e não somente lançar propostas de 

mudança e limitações de atitudes em direção a uma parcela da população. 

Refletindo sobre a problemática ambiental, ganha destaque o conjunto 

das interações estabelecidas no espaço urbano, incluindo as relações sociais 

adotadas com suas formas de apropriação da natureza. O que, em certa 

medida, tem relação com o espaço rural.  

 

 

Tratando-se ainda da problemática ambiental urbana, verifica-se que 
raramente a cidade é pensada como parte do ambiente natural onde 
está inserida, haja vista as formas pelas quais a sociedade se 
apropria da natureza e transforma seu espaço em mercadoria 
(SOUZA, 2002:42). 
 

 

Sendo assim, podemos salientar que o processo de expansão das 

cidades e a incorporação de novos espaços para edificações, impactam na 

natureza e o meio ambiente urbano, configurando também o que podemos 

chamar de problemática ambiental urbana. (SOUZA, 2002) No entanto, “a 

questão ambiental urbana era tida como irrelevante, pois afirma-se que 

incorporando este aspecto, estar-se-ia desviando a análise de elementos 

fundamentais da produção e do consumo”. (RODRIGUES14 apud SOUZA, 

2002:42)    

Portanto, é importante ter em mente que as formas de degradações do 

meio ambiente encontradas no espaço urbano, são parte integrante de uma 
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 Caput do Art. 225 da Constituição Federal de 1988.  

13
 Alteração adversa das características do meio ambiente. Delimitação fornecida pela Lei 

6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente, encontrada no site 
<http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/conceitosbasicos.shtm>. Acessado em 03 de maio 
de 2012. 
14

  Referência à: RODRIGUES, Arlete M. Produção e Consumo do e no Espaço: Problemática 
Ambiental Urbana. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 37. 
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problemática ambiental global, ambas intensificadas e financiadas pela lógica 

consumista de mercado. Podemos então destacar que:  

 
 
A problemática ambiental urbana resulta, também, de grande 
diversidade de impactos ambientais e das diferentes medidas através 
das quais se procura solucionar tais impactos. Entre os impactos 
ambientais destacam-se aqueles referentes aos problemas de 
saneamento básico, que refletem diretamente na qualidade de vida 
das populações urbanas. O setor saneamento emerge como um dos 
pontos mais vulneráveis da crise ambiental, interferindo diretamente 
no espaço da cidade e na dinâmica dos territórios urbanos, 
particularmente nas áreas dos bairros pobres, cuja situação é das 
mais graves. Neste processo, salientam-se as contradições e os 
conflitos de ações, competências de planejamento, normatização e 
execução dos serviços de saneamento, quanto à definição das 
responsabilidades dos estados e municípios no processo da gestão. 
(SOUZA, 2002:43). 
 

 
Através das formas de interação que o homem estabelece com a 

natureza, ele pode alterar ou manter as condições do meio ambiente, o 

conjunto dessas ações reflete e interfere em variados aspectos do cotidiano, 

bem como na qualidade de vida. O saneamento básico é um setor 

indispensável: 

  
 

O saneamento básico, em seu sentido lato, abrange um conjunto de 
ações que o homem estabelece para manter ou alterar o ambiente, 
no sentido de controlar doenças, promovendo saúde, conforto e bem-
estar. Incorpora, pois, políticas de abastecimento d´água, 
esgotamento sanitário, sistemas de drenagem, coleta e tratamento 
dos resíduos sólidos. Reflete e condiciona diretamente a qualidade de 
vida determinada historicamente através de políticas públicas 
envolvendo aspectos socioeconômicos e culturais e mantendo uma 
interface com as políticas de saúde, meio ambiente e 
desenvolvimento urbano (SOUZA, 2002: 44). 

 

 

Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente urbano são 

destacados: a inadequada destinação dos resíduos sólidos, a 

impermeabilização do solo dificultando o escoamento satisfatório da água 

pluvial e a poluição atmosférica pelo intenso tráfego veicular (GIOVANCARLI; 

MENDES, 2012). Somando-se a estes, existe a necessidade de planejamentos 

e propostas de teor crítico e ações que sejam capazes de reverter o quadro de 

degradação ambiental nas diversas esferas. Enfim, a problemática ambiental 



está associada aos problemas estruturais que devem ser superados em suas 

múltiplas expressões, interligando entre si os seus mais variados aspectos. 

 

1.3. BREVE ANÁLISE DA “QUESTÃO AMBIENTAL” NO BRASIL  
 

 

Utilizando novos materiais e transgredindo a distância, o homem 
começa a fabricar um tempo novo, no trabalho, no intercâmbio, no lar. 
Os tempos sociais tendem a se superpor e contrapor aos tempos 
naturais. (...) A razão do comércio, e não a razão da natureza, é que 
preside à sua instalação. Em outras palavras, sua presença torna-se 
crescentemente indiferente às condições preexistentes. A poluição e 
outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já são 
largamente notadas (SANTOS apud CARDOSO 2009: 92).  

 

 
Como resultado da crescente depredação visível da natureza, surgiram 

intensos debates entre intelectuais e alguns movimentos sociais, em torno da 

problemática ambiental, contribuindo para conquista de futuras legitimidades e 

considerações nas esferas pública e privada.  Contudo, foi a partir da década 

de 70 que a temática vinculada à chamada “Questão Ambiental”15, tornou-se 

mais recorrente, apesar de já existirem movimentos sociais sensibilizados com 

a mesma causa no cenário internacional. 

Diante das iniciativas já efetivadas e das futuramente propostas, 

precisamos estar atentos para não desconsiderar as reais e complexas causas 

para a crise ambiental, que a ideologia neoliberal tenta encobrir, pois é inegável 

que: 

 
 

[...] este cenário de exacerbação da ‘questão ambiental’ é revelador 
da destrutividade inerente ao modo de produção capitalista, cujas 
crescentes necessidades de produção e acumulação de riqueza, vêm 
se defrontando com os seus próprios limites de expansão (MOTA; 
SILVA, 2009: 38). 

 

 

Com o reconhecimento do agravamento dos prejuízos ambientais por 

diversos setores da sociedade global, principalmente a partir de 1970, 

começaram a surgir iniciativas buscando alternativas para o enfretamento da 

crise ambiental. No entanto, essas propostas ainda estavam atreladas a uma 
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 MOTA, A. E. SILVA, M. G. A questão ambiental e o contraditório discurso da 
sustentabilidade. Revista Praia Vermelha. Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, 2009, p.38. 



concepção reformista, focando o combate dos efeitos negativos já existentes e 

não na inibição das principais causas que envolvem o modelo econômico 

vigente. As causas geralmente apontadas para explicar a crise ambiental era a 

escassez e a finitude dos recursos naturais, não admitindo as intensas 

implicações negativas provocadas pela dinâmica capitalista (ZACARIAS, 2009).  

O Protocolo de Kyoto16 foi um exemplo de alternativa de cunho 

reformista, viável para a lógica de mercado, pois estabelecendo uma redução 

relativa17 das emissões de gases na atmosfera, como é o caso do gás 

carbônico, não limitou a poluição industrial na disputa pela garantia do lucro 

desenfreado. Podemos constatar a contramão dessa alternativa, tendo em 

vista a recusa de potências com intensas atividades industriais poluidoras do 

meio ambiente, como é o caso da China e dos Estados Unidos, em aderirem às 

resoluções ambientais. Da mesma forma, ocorreu o fracasso das negociações 

na Conferência Mundial do Clima (COP-15)18, realizada em Copenhague em 

2009.  

Por outro ângulo, a perspectiva crítica interliga as bases culturais, 

sociais, políticas e econômicas com o avanço da degradação ambiental, no 

cenário onde impera a lógica insustentável do capital (ZACARIAS, 2009). 

Atualmente, continuamos a conferir notícias mostrando “preocupação” com o 

meio ambiente, ganhando cada vez mais espaço e apoio dos meios de 

comunicação na divulgação de projetos e propostas de conscientização 

ecológicas, principalmente no que se refere ao princípio de sustentabilidade 

ambiental. Ciente que a problemática ambiental não é algo novo, e que 

também algumas providências “formais” através de órgãos internacionais e 

nacionais já foram criadas, nada impede de pensar que essas medidas ainda 

se constituem como modelos de aspectos superficiais e insuficientes para tratar 

a problemática ambiental. 

Na década de 80, a temática ambiental ganhou mais atenção na esfera 

pública, dando vazão para a criação de alguns departamentos, órgãos 
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 SILVA, Jurandir. Considerações sobre Rio +20 e Cúpula dos povos. Revista Ecossocialista. 
São Paulo: Fundação Lauro Campos, ano 4, n. 11, jun de 2012, p.23-25. 
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 “As nações ricas ganham o direito de poluir, aumentando a produção industrial e 
compensando suas emissões de carbono através de um mecanismo de mercado, ou seja, 
compram as cotas dos países pobres, possuidores de baixa atividade industrial para manterem 
o crescimento econômico”. (ZACARIAS, 2009:69). 
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  Idem 
8
 . 



deliberativos e legislações, estabelecendo a Política Nacional do Meio 

Ambiente19. Em 1981, mediante a edição da Lei 6.938/81, foi criado o 

SISNAMA20 (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e o CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), que admitem o desenvolvimento sustentável 

como alternativa de preservação para o meio ambiente. Logo, são pautados 

pela lógica de conciliação entre desenvolvimento capitalista e meio ambiente.  

A Constituição Federal Brasileira (1988) também incluiu a temática 

ambiental em seu conteúdo, consagrando um capítulo sobre meio ambiente; 

que além de apresentar alguns conceitos normativos sobre meio ambiente 

natural, contemplou aspectos referente ao meio ambiente artificial, o meio 

ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural e o patrimônio genético, 

também abordado em diversos outros artigos da mesma carta magna. Nesse 

contexto, algumas competências das esferas federais, estaduais e municipais - 

no que se refere às normas de legislação ambiental junto à administração 

pública - também foram acrescentadas (BRASIL, 1988), o que se torna de 

fundamental importância para entidades e a própria sociedade civil possam 

exigir que essas medidas sejam efetivadas em benefício do meio ambiente e, 

consequentemente, à qualidade de vida em sociedade.  

 
 

1.4. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 
O homem vive da natureza [...] e tem que manter com ela um diálogo 
ininterrupto se não quiser morrer. Dizer que a vida física e mental do 
homem está ligada à natureza significa simplesmente que a natureza 
está ligada a si mesma, porque o homem dela é parte. (MARX apud 
WOOD; FOSTER, 1999: 165)  

 

 
Como já podemos imaginar, foi diante do agravamento da então 

denominada “Questão Ambiental” e das consequentes e significativas 

implicações no cenário social, que se ampliaram a propagação de políticas de 

educação ambiental como estratégia vislumbrada para o enfretamento dos 
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problemas ambientais, ao lado da crescente necessidade de preservação dos 

recursos naturais.  

Foi no final da década de 60 que a proposta de “Educação 

Ambiental”(EA) emergiu no cenário internacional, a partir de movimentos em 

defesa ao meio ambiente que eclodiram durante esse período, elevando, 

posteriormente, a “instrumento político e ideológico para o desenvolvimento 

das políticas de meio ambiente,” e criação de medidas socioeducativas, assim 

como a Conferência de Estocolmo21, na Suécia, que promoveu discussões 

acerca de questões vinculadas à “Questão Ambiental” (DIAS, 2007:31-33).

 Como resultado da Assembléia Geral da ONU, em 1983, foi criada a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), 

objetivando apresentar propostas viáveis com relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, originando a produção do relatório de Brundtland, 

denominado “Nosso Futuro Comum”(DIAS, 2007:35), que por sua vez foi o 

primeiro documento a apresentar uma conceituação mais elaborada do 

desenvolvimento sustentável.  

A crise ambiental e as medidas que envolvem a preocupação e 

competências voltadas para a conservação e/ou resgate do equilíbrio 

ambiental, revelam o potencial destrutivo da dinâmica capitalista.  

Guiada por uma limitada concepção de Direito Ambiental, as medidas 

voltadas para preservação da qualidade de vida para as atuais e futuras 

gerações, promovidas até os dias de hoje, tentam conciliar o termo 

sustentabilidade aos caprichos do mercado, ou seja, submeter às condições 

socioambientais as pretensões econômicas do capital.  

Ao contrário do que se busca limitadamente alcançar, caberiam às 

ações correspondentes à Política de Educação Ambiental fomentar uma 

análise crítica e propositiva frente à situação ambiental, em articulação com as 

demandas sociais, e mobilizar a população para reivindicar, democraticamente, 

mudanças significativas dos padrões políticos e econômicos que implicam para 

o agravamento do panorama ambiental e social.  
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  Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, na capital da Suécia, que 
tornou-se um fórum de debates entre os países presentes, sob a justificativa da necessidade 
de preservação do recursos naturais existentes, gerando um Plano Ação Mundial.  O dia 5 de 
junho foi decretado como o “Dia Mundial do Meio Ambiente”, corresponde ao dia em que foi 
realizada esta conferência. 



 
 
A ausência de uma crítica radical e classista à problemática ambiental 
tem possibilitado aos ideólogos da ordem, a construção de um 
consenso que unifica os interesses dos trabalhadores, dos 
empresários e do Estado em torno da defesa de uma ‘pretensa 
sustentabilidade’, sustentabilidade esta, impossível de ser alcançada 
na sociedade do capital que resiste a qualquer tipo de controle sobre 
a destrutividade social e material que lhe é inerente. (MOTA; SILVA, 
2009: 39) 

 

Dentre outros seminários e fóruns sobre meio ambiente, motivados e 

desenvolvidos por encontros e órgãos internacionais, podemos destacar a 

Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no Estado do 

Rio de Janeiro em 1992, conhecida como ECO 92 ou RIO 92, que teve como 

resultado a elaboração da Agenda Global 21, também incentivadoras do 

processo de educação ambiental (DIAS, 2007:36).  

A Agenda 21 foi um documento proposto na tentativa de incentivar uma 

reflexão e um comprometimento global, incluindo as diversas esferas públicas 

e privadas da sociedade, na busca pela solução de problemas socioambientais 

baseada na Política de Desenvolvimento Sustentável (FERREIRA, 2003). 

Seguindo esse processo, podemos relembrar a Declaração de 

Johanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável e do Compromisso de 

Johanesburgo para um Desenvolvimento Sustentável, resultantes da “Rio +10” 

em 2002,  estes também considerados como significativos documentos. Porém, 

seus objetivos não foram alcançados, de acordo com os participantes da 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) 22.    

Como consequência da Agenda 21, depois de vinte anos da Conferência 

de Estocolmo (1972), o Brasil sediou, em junho de 2012, mais um encontro de 

nível mundial para debater os problemas ambientais, na Conferência 

denominada como “Rio + 20” (SILVA, 2012). 

Desde a década de 70, a proposta de educação ambiental foi expandida 

nos meios de comunicação, buscando sensibilizar e conseguir adeptos que 

consintam e reproduzam acriticamente suas propostas, sem perceber que as 

mesmas estão ainda aliadas à ideologia dominante, ou seja, à política 

neoliberal, que é conivente com a desumanização intensificada pela lógica do 

capital.  
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 Ver: DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e Meio Ambiente. São Paulo:Atlas, 2007, p.38. 



Apesar de a Política de meio ambiente ser entendida e divulgada como 

exercício do direito ao meio ambiente saudável, sendo este incluído como um 

direito fundamental da pessoa humana na Constituição Federal do Brasil 

(1988), para que a mesma proporcione de forma justa e igualitária uma 

melhoria efetiva e que reflita realmente a qualidade dos seres humanos é 

imprescindível preconizar o bem comum que contemple o meio ambiente e 

todos os seres vivos que o compõem e não somente preservar parte desse 

complexo. 

Nessa perspectiva, podemos defender a ideia que a educação ambiental 

deve estar em constante diálogo e em oposição com o princípio da democracia 

liberal, resgatando os valores reais e essenciais da natureza da humanidade e 

sua relação com o meio ambiente, destacando-se as relações desiguais na 

sociedade. O Assistente Social é uma categoria profissional que possui grande 

aproximação com essa demanda, tendo em vista que atua na busca de 

defender e ampliar os direitos sociais, aliado ao princípio de cidadania e justiça 

social. 

A questão ambiental não tem só relevância ecológica, mas também 

política, pois perpassa por questões que envolvem as condições da sociedade 

e, portanto, implica em várias correlações de forças existentes.  

Reconhecendo que as conquistas legais e as iniciativas emergenciais 

referentes ao meio ambiente são resultados das mobilizações diante do 

agravamento da degradação ambiental, interessa-nos entender que – com 

base na Política Nacional de Educação Ambiental - a educação ambiental é 

considerada um direito instituído por lei, objetivando a democratização de 

informações ambientais, bem como o fortalecimento da análise crítica sobre a 

problemática ambiental.  

Nesse sentido, é indispensável ressaltar que a participação individual e 

coletiva para a promoção e defesa da preservação da qualidade ambiental, 

incentivados pelos princípios referentes à educação ambiental não isentam o 

Poder Público, bem como seus órgãos e entidades, de arcarem com as 

responsabilidades, contribuindo através de ações com vistas a promover a 



conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, de forma ativa e 

democrática, além das suas demais atribuições23.  

Na direção dessas regulamentações legais, foi instituído o Decreto n° 

4.281, de 25 de junho de 2002, atribuindo aos órgãos públicos municipais, o 

envolvimento de suas entidades públicas, além de seus demais dispositivos 

integrantes e segmentos, a incumbência de promover a execução da Política 

Nacional de Educação Ambiental, em observância do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA).  No entanto, resta afirmar: se as políticas públicas 

de Educação Ambiental forem pautadas pela sustentabilidade capitalista, 

estaremos caminhando em direção a mais uma falácia. Embora algumas 

medidas positivas possam ser apresentadas.  
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resoluções, 2008, v.2. 



CAPÍTULO II 
 

O SERVIÇO SOCIAL E A INJUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL NA 

CONTEMPORÂNEIDADE  

  

 

A abordagem associando a problemática ambiental com a lógica 

capitalista, é reforçada pelas discussões do geógrafo brasileiro Carlos Walter 

(2004), sobre os nexos entre a relação indissociável das determinações socio-

históricas com as formas de exploração e descaso com a natureza, ou seja, 

com o quadro de injustiça socioambiental dispostos na realidade.

 Concordando com o conteúdo das reflexões desse autor, é importante 

frisar que ao longo da busca incessante da classe dominante em acumular 

riquezas, incluindo aí o próprio sistema capitalista, fruto dessas determinações, 

a dinâmica das imposições hegemônicas tendem a priorizar os interesses 

econômicos em detrimento das essenciais necessidades humanas.  

Nesse processo de submissão às imposições dominantes, em que as 

formas de dominação da natureza se reproduzem naturalizando e impondo 

uma posição de passividade à natureza, para atender aos interesses 

mesquinhos inerentes da lógica capitalista. Paralelo a esta forma opressora de 

dominação da natureza, circunscreve-se tanto as interferências e 

transformações no aspecto natural do próprio meio ambiente, como também os 

reflexos dessas mesmas alterações nas condições de vida dos seres humanos.

 Podemos ainda incluir como rebatimentos recorrentes dessa lógica 

superficial no meio ambiente, associadas aos impactos atuais no cenário 

ambiental, as recorrentes interferências estruturais no conjunto do espaço 

urbano, incluindo o meio ambiente, financiados por essa lógica superficial, 

fazendo-nos admitir que além da exploração do espaço florestal, existe a 

exploração do espaço natural no meio urbano (GONÇALVES, 2004).   

 Nessa conjuntura de exploração desigual, torna-se importante 

compreender que diante do persistente ideal elitista no comando das 

determinações na sociedade, financiando grande parte das modificações 

socioambientais, que as pretensões dominantes repercutem nas alternativas 

propostas para o “enfretamento” dos problemas ambientais. Não é por mero 



acaso que propostas de cunho reformistas e paliativas tem sido o foco de 

propagandas e eventos globais. Os avanços da ideia de desenvolvimento 

sustentável é uma prova dessa tentativa de amenizar os impactos no meio 

ambiente sem prejudicar a dinâmica mercadológica. No entanto, ao 

interligarmos a Educação Ambiental com as propostas voltadas à 

sustentabilidade, podemos refletir sobre as tendências privilegiadas nesse 

frequente debate, diante de perspectivas que discutem criticamente esses 

modelos de desenvolvimento. Sendo assim,  

 

 

A idéia de progresso – e a sua versão mais atual, desenvolvimento - 
é, rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! Portanto, 
aquilo que o ambientalismo apresentará como desafio é, exatamente, 
o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões 
hegemônicas, acredita ser a solução: a idéia de dominação da 
natureza. O ambientalismo coloca-nos diante da questão de que há 
limites para a dominação da natureza. Assim, além de um desafio 
técnico, estamos diante de um desafio político e, mesmo, civilizatório. 
(GONÇALVES, 2004, p. 24) 

 

 

O mesmo autor completa ainda mais adiante: 

 

 

Desenvolvimento é o nome-síntese da ideia de dominação da 
natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, 
enfim, ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque 
diante de constructos humanos, como a cidade, como a indústria. 
Assim, a critica à ideia de desenvolvimento exigia que se 
imaginassem outras perspectivas que não as liberais ou socialistas 
ou, pelo menos, que essas se libertassem do desenvolvimentismo 
que as atravessa (GONÇALVES, 2004, p. 24). 

 

 

Portanto, podemos concluir que superar os ocultos interesses e os 

limitados alcances dessa simulada proposta, bem como os prejuízos 

ambientais e sociais não contidos por ela, se configura como um grande 

desafio na atualidade.  Nesse sentido, o autor reforça o quanto é preciso refletir 

criticamente sobre ações e concepções teóricas com essa roupagem.    

    



2.1. A “NOVA” QUESTÃO URBANA E O EMPREENDEDORISMO  

Para desenvolvermos esse tópico, vale retomarmos as considerações de 

Harvey (2005) em relação ao empreendedorismo, e Vainer (2011) sobre o 

planejamento estratégico urbano. 

No livro “A produção capitalista do espaço”, Harvey (2005) esclarece que 

a construção da cidade é produto e condição de processos sociais desde 

remoto desenvolvimento da civilização, e ainda de transformações em 

andamento, relembrando que na fase de transição do feudalismo para o 

capitalismo, as cidades já se constituíam como cenários de contínuas 

controvérsias.  

Embora seja extremamente relevante analisar o contexto urbano, 

frequentemente o estudo do processo de urbanização se distancia de uma 

associação mais clara e aprofundada frente às determinações econômicas e 

implicações socioambientais.  

Portanto, ciente do quanto é inegável dizer que é conveniente refletir 

sobre os nexos que interligam essas três condições (sociais, econômicas e 

ambientais), em 1985 alguns acadêmicos e empresários de países capitalistas 

reuniram-se em um seminário em Orleans, com a finalidade de avaliar as 

posturas dos governos urbanos frente às adversidades no setor econômico de 

vários centros urbanos na conjuntura do capitalismo avançado (HARVEY, 

2005). 

Diante de diversos questionamentos, no seminário acima citado, um 

grande consenso se estabeleceu defendendo a necessidade dos governos 

urbanos em atuarem de forma inovadora, esgotando todas as possibilidades 

que assegurassem um futuro melhor para a população e minimizasse os 

infortúnios24 que pairavam no ar. Foi então que as abordagens meramente 

administrativas adotadas na década de sessenta, foram substituídas pelas 

posturas empreendedoras adotadas e disseminadas pelas governanças 

urbanas, imprimindo um perfil empresarial viável para promover a dinâmica 

industrial e tecnológica (HARVEY, 2005). 
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  Existem consensos afirmando que essas mudanças e propostas têm a ver com a crise da 
economia capitalista com a recessão de 1973, levadas ainda pela tendência neoliberal de 
privatização e racionalização de mercado (HARVEY, 2005: 168). 



Não foi inútil Harvey ter considerado que “a transformação na 

governança urbana teve raízes e implicações macroeconômicas importantes”25 

(HARVEY, 2005), ao passo que junto ao processo de urbanização se 

estabelecem vários arranjos políticos, econômicos  e institucionais que rebatem 

diretamente nas esfera social e implicando no cenário ambiental. Sendo assim, 

temos que reconhecer como tais efeitos a fragmentação do espaço social em 

zonas, regiões e comunidades que traduzem significados específicos, e que a 

formas apresentadas de problemática urbana se conjuga com a problemática 

ecológica.  Aliando essas reflexões ao posicionamento de Vainer (2011), pode-

se dizer que enquanto a “questão urbana” se limitava aos aspectos voltados 

para “crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, [...] 

movimentos sociais urbanos”, e outros, a “nova” questão urbana, possui como 

eixo central a competitividade entre os centros urbanos. A adesão a esse novo 

perfil é efeito inspirado no planejamento empresarial, submetendo a gestão das 

cidades aos mesmos desafios e metas adotadas pelas empresas. Desta forma, 

a dinâmica competitiva entre os centros urbanos torna-se o caminho para a 

aplicação desse modelo, tendo em vista que esse planejamento estratégico 

baseia-se no discurso que a cidade é simultaneamente mercadoria, empresa e 

pátria (VAINER, 2011). 

Todavia, este projeto mercadológico de cidade, não implica somente na 

submissão das cidades aos interesses empresariais, como também interfere 

significantemente na efetivação da cidadania. 

Nesse sentido, a cidade converteu-se, em larga escala, em mercadoria a 

ser vendida, e inserida no mercado competitivo, justificando o sentido da ideia 

de marketing urbano e fazendo entender o perfil adotado por várias prefeituras, 

e de seus dirigentes políticos. Podemos questionar: o que está em jogo quando 

uma cidade é posta à venda como uma mercadoria? Crendo que essa resposta 

além de complexa e extensa, pode-se - a partir de uma visão mais crítica - 

declarar que nesse processo os interesses do capital são os insumos 

privilegiados e resguardados. 
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 Harvey relata que “a ascenção do empreendedorismo urbano talvez tenha tido um papel 
importante na transição geral da dinâmica do capitalismo de um regime fordista keynesiano de 
acumulação capitalista para um regime de ‘acumulação flexível”. (HARVEY, 2005: 168-169). 
 



Avaliando essa dinâmica de marketing urbano instaurado na atual 

conjuntura, verifica-se que as cidades se oferecem no mercado através dos 

atributos que as mesmas dispõem para serem vendidos, que podem variar 

quanto aos recursos e serviços de saúde, religião, cultura, educação e 

entretenimento disponibilizados, guiado pela obra de Vainer (2011) ao 

compartilhar que:  

 

[...] no chamado marketing urbano enfatizam a necessidade de, a 

partir do diagnóstico das características de cada cidade e dos 

infinitos mercados nos quais ela pode ser vendida, examinar 

adequadamente o tipo de consumidor virtualmente sensível aos 

atributos locacionais que a cidade oferece ou pode vir a oferecer. 

(KOTLER, HAIDER, REIN apud VAINER, 2011:79).  

 

Com essa mentalidade, os governos locais tentam a todo custo investir 

na promoção de uma imagem positiva (e superficial) de suas cidades, a fim que 

os atributos viáveis para competir no mercado, possam ser oferecidos de forma 

atraente, garantindo mais investidores e consumidores, bem como sua 

permanência da cidade como objeto a ser vendido nesse cenário ambulante. 

Ao conferir essa nova identidade de empresa à cidade, a mesma assume um 

perfil de sujeito ativo, saindo da posição passiva de objeto (VAINER, 2011). Em 

síntese, pode-se acreditar que as cidades mercadorias possuem públicos 

consumidores especialmente visados, ou seja, a cidade vendida como 

mercadoria é destinada a um grupo que tem um potencial de consumo 

considerado. Os grupos e indivíduos sem potencial de compra suficiente, não é 

interessante para essa lógica.   

Podemos concluir que a cidade que adere a postura de empresa, 

configura-se como agente econômico funcional no mercado, atendendo 

prioritariamente os interesses e expectativas da dinâmica capitalista, ou seja, a 

cidade vira serva do mercado e impõe a população a se adaptar e aceitar as 

consequências infelizes dessa submissão. 

No entanto, para facilitar a difusão dessas “estratégias econômicas 

locais” (VAINER, 2011:87) dominantes, os setores governamentais aliam-se ao 

setor privado através de parcerias público-privadas (PPP’s) na tentativa de 



assegurar os interesses do mercado de forma mais abrangente possível. Tal 

aliança é experimentada no processo de planejamento e gestão de várias 

cidades, incluindo os municípios de pequeno porte, em que empresários e 

capitalistas participam e influenciam efetivamente nas decisões e iniciativas 

políticas “públicas”. 

Assim como Vainer (2011) podemos sem medo declarar o quanto é 

ilusório e até ofensivo qualificar as políticas como públicas em sua totalidade.  

Para reforçar o raciocínio crítico aqui intencionado, é significante 

ressaltar a menção do autor: “a integração da cidade-empresa constitui, em 

tudo e por tudo, uma negação radical da cidade enquanto espaço político- 

enquanto polis” (VAINER, 2011:91). E nessa conjuntura, compreende-se a 

promoção de um sentimento patriota26 em relação à cidade para instaurar e 

consentir o discurso traiçoeiro e falacioso do governo local, que por sua vez 

tem suas propostas e iniciativas ditadas pela lógica maliciosa do mercado.  

Contudo, é inegável a existência de uma acirrada competição entre as 

cidades inseridas nessa dinâmica guiada pelo planejamento estratégico de 

cunho empresarial. E essa competição entre as cidades se exprime através da 

disputa dos empresários na busca de localizações vantajosas para atuarem e 

instalar suas empresas, sem a sincera preocupação com as necessidades 

socioambientais nesses espaços. Nessa linha de raciocínio, é evidente que a 

dinâmica de concorrência urbana e interurbana apontadas por Vainer (2011), 

se interliga com as concepções sobre o empreendedorismo urbano explanado 

por Harvey (2005). Afinal, o empreendedorismo tem como base o incentivo às 

respectivas Parcerias Públicas Privadas, ou PPP’s(Anexo C).  
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 VAINER, Carlos B. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do 
planejamentos estratégico urbano. In. ARANTES, Otilia; VAINER, Carlos e MARICATO, 
Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 
2011. 
  



2.2. UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS NEXOS ENTRE 
EMPREENDEDORISMO URBANO E INSUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL  

 

 

 Porém, o espaço não é apenas a paisagem, mas também a vida que 
a anima. Os objetos materiais que formam a paisagem não possuem 
vida própria, dentre estes estão os objetos e eventos frutos da 
dinâmica específica da natureza e da dinâmica artificial do homem 
sobre a natureza. O espaço é esse acúmulo histórico de paisagens e 
também os conteúdos sociais atribuídos, recriados, destruídos, 
subordinados pela sociedade ao longo do tempo sobre estas mesmas 
paisagens. (SANTOS apud CARDOSO, 2009:91) 

 

 

A partir da citação de Santos27, podemos atentar para a associação 

entre os espaços e os elementos que os compõem, preocupação que, segundo 

o mesmo autor, também está presente nas reflexões de Lefebvre28. 

Percebe-se que ao lado da dinâmica ambiental, incluindo aí as relações 

estabelecidas no espaço urbano e as modificações advindas para o processo 

de expansão das cidades, mencionadas no primeiro capítulo, surgiram29 com o 

tempo propostas diversificadas de planejamento urbano. No entanto, dentre as 

propostas disseminadas, se encontram aquelas com base nas gestões 

empresariais, aderidas estas de formas variadas por algumas cidades, com 

vistas a atrair maiores investimentos e consolidar melhor posição econômica 

regional, nacional ou internacional. (COMPANS, 2005)  

Dentre as estratégias de competitividade desenvolvidas nesse processo 

de incentivo ao “marketing das cidades” (ALCSERAD apud COMPANS, 2005, p.11) 

mencionado em Compans30, podemos destacar o surgimento de modelos 
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 Intelectual e geógrafo renomado, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e 
Letras da USP (FFLCH), consultor da OIT (Organização Internacional do Trabalho), da OEA 
(Organização dos Estados Americanos) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura), que faleceu aos 75 anos em 2001. 
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 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 2. ed. São Paulo, Centauro, 2001. Lefebvre pensa a 
relação natureza-sociedade a partir do conceito de práxis que pressupõe, de um lado, a 
articulação entre o sensível e a atividade criadora e, de outro, a centralidade do trabalho neste 
exercício de articulação.  
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 A partir de 1989, com a eleição de Fernando Collor para presidente, a ascensão do 
neoliberalismo no plano nacional, inserindo uma intensa postura competitiva, afetou o 
investimento para as infraestruturas urbanas com a redução de gastos sociais. O imperativo da 
competitividade ampliou a concorrência por investimentos financeiros entre os estados e 
municípios, promovendo assim distintas concepções e condutas de competição urbana e de 
gestões nas cidades brasileiras. (COMPANS, 2005, p. 15-17). 
30

 Arquiteta e doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ. 
 



aliados à noção de desenvolvimento sustentável, com vistas à implementação 

da Agenda 21, mencionado no capítulo anterior. Nessa perspectiva, Compans 

(2005), vai afirmar que no estado do Rio de Janeiro, a partir de 1993, se 

evidenciou a redefinição do poder do poder público municipal e de seu vínculo 

com a sociedade local, a fim de ampliar as vantagens e garantias econômicas. 

  

 

Em que se pese poder-se afirmar que, em face dos fatores 
macroeconômicos globais, tal objetivo é compartilhado por quase 
todos os governantes de cidades do mundo, o modo pelo qual é 
perseguido obedece a um padrão de comportamento dos atores 
locais, em particular do poder público municipal, que também se 
observa em outras localidades. (COMPANS, 2005:20)  

 
 

Ainda nessa direção, Compans acrescenta que:  

 

 

O planejamento estratégico se constitui no principal instrumento de 
adaptação das formas institucionais locais aos objetivos da inserção 
competitiva, ao referenciar a proposição de uma agenda de 
intervenções físicas e de modificações na estrutura legal e 
administrativa a [sic] tendências mercadológicas observadas na 
dinâmica da economia global. Atribuindo relevância estratégica a 
determinadas ações e projetos, exclui a possibilidade de que outras, 
não incluídas nesta agenda, sejam efetivadas ou mesmo 
reivindicadas. Por outro lado, o planejamento estratégico favorece a 
construção de alianças políticas com segmentos médios e 
empresariais e o marketing público, ambos conferindo legitimidade às 
prioridades estabelecidas à participação do setor privado na gestão 
dos negócios públicos. Desta forma, torna-se um veículo privilegiado 
para a adoção do empreendedorismo competitivo na gestão das 
cidades. (COMPANS, 2005: 23) 
 

 

De encontro com essas observações, podemos deduzir o processo de 

ascensão do pressuposto modelo empreendedor estimulado pelos poderes 

públicos locais. Protótipo competitivo este que reflete substancialmente na 

relação entre Estado e sociedade, ou seja, nos serviços, ações e investimentos 

públicos oferecidos que, consequentemente, refletem nas condições de vida da 

população.   

Daí em diante a cidade passa a se enquadrar com um perfil de 

mercadoria, incluindo também o seu espaço natural, o que contribui para a 

intensificação das fragmentações territoriais e sociais, bem como o 

aparecimento de novos impactos e prejuízos ambientais. Tudo isso porque o 



planejamento urbano fomentado através do planejamento estratégico 

empreendedor é desigual, induzindo a uma insustentabilidade socioambiental.

 E nesse sentido, a cidade é traduzida “como um bem a ser consumido”, 

omitindo a ideal interpretação da mesma como um direito (CARDOSO, 

2009:90). 

Tal análise confirma a tendência desigual e excludente da lógica 

hegemônica, que insiste em negar a consolidação de uma sociedade que 

experimente integralmente os princípios de cidadania.  

Contudo, nessa conjuntura a estrutura da “cadeia produtiva do turismo” e 

do entretenimento como plano estratégico da lógica do consumo na e da 

cidade se torna prioritária. Impõe-se que “a condição de sucesso de tais 

políticas de empreendedorismo urbano é a transformação da cidade em ‘cidade 

empresa’ e em ‘cidade mercadoria’’’. (COMPANS, VAINER e SANCHES, apud 

CARDOSO, 2009:96). 

O fato é que a organização dos espaços em termos de formas e 

conteúdos, incluindo aí o meio ambiente urbano, torna-se contraditoriamente 

subordinado às políticas de empreendedorismo urbano e à indústria do turismo 

(CARDOSO, 2009:90). Resumindo esse raciocínio, podemos afirmar que a 

gestão urbana de muitas cidades se baseia “pela formulação de uma política 

de ‘marketing urbano’ através da qual a cidade se coloca na ‘vitrine’ do 

mercado mundial”. (VAINER31 apud CARDOSO, 2009:96)  

A partir deste registro, podemos refletir sobre o aspecto turístico 

empreendedor de cidades localizadas em regiões com intenso fluxo de turismo, 

como por exemplo, a Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, em 

especial a cidade de Rio das Ostras. Todavia, para análise deste trabalho é 

importante considerar os nexos relacionados entre poder público e sociedade, 

tendo como referência as políticas de meio ambiente desenvolvidas no 

município. Até porque, 
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 VAINER, Carlos B. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do 
planejamento estratégico urbano. In. ARANTES, Otilia; VAINER, Carlos e MARICATO, Ermínia. 
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É importante destacar que as formas históricas assumidas pela 
relação sociedade-natureza também se empiricizam no espaço de 
forma a compor esta mesma paisagem. Estas formas-conteúdo 
assumidas pela natureza no espaço são resultados de eventos 
sociais e não apenas naturais. Ou seja, dependem, por exemplo, da 
maior ou menor presença de regulações e instituições políticas 
criadas para proteger ambientalmente o território considerado em 
escala global e/ou local. Assim, a depender do perfil desta relação e 
dos interesses que ela representa, podemos ter paisagens de maior 
ou menor devastação e/ou preservação do meio ambiente natural. 
(CARDOSO, 2009:93) 
 
 

Torna-se importante relembrar o documento resultante da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 

1972, onde as propostas que envolviam desenvolvimento e conservação 

ambiental, apresentadas pelos países membros da ONU, basearam-se em 

uma pretensa neutralidade. (CARDOSO, 2009:108) 

Concordando com a reiteração de Cardoso, é preciso desmitificar, 

conforme Loureiro32, a neutralidade da “questão ambiental” e a compatibilidade 

entre o desenvolvimento capitalista, preservação da natureza e justiça social. 

Concepção33 ideológica esta, que concilia desenvolvimento da lógica capitalista 

mundial com a “preservação” da natureza. (CARDOSO, 2009:93)  

Conforme as análises de Compans (2005), acerca dos investimentos 

nos modelos cidades-mercadorias, viáveis para a lógica dominante, com as 

considerações de Carlos Walter (2004) sobre subalternidade da natureza 

imposta pela dinâmica  de acumulação do capital,  somada às abordagens de 

Vainer (2011) e Harvey(2005), somos levados a crer que as iniciativas de 

preservação ambiental, instituídas pela Política de Educação Ambiental ainda 

estão aliadas às estratégias de aquisição de vantagens econômicas inerentes 
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 LOUREIRO, Carlos Frederico B. O movimento ambientalista e o pensamento crítico – uma 
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aos interesses capitalistas. Nesse processo, as estratégias de 

empreendedorismo urbano de algumas cidades se concentram em iniciativas 

desenvolvidas pelo poder público para organizar e estruturar o espaço urbano, 

incluindo seu espaço natural, de modo que atraia e amplie o lucro, como é caso 

do paisagismo, da expansão comercial, e da divulgação de pontos turísticos 

das cidades, entrando  no ritmo da competitividade urbana associada à ideia de 

aparente da melhora  de qualidade de vida. Podemos ter uma breve noção 

desse panorama artificial, a partir da organização estrutural das cidades que 

concentram na sua gestão, políticas e iniciativas públicas que não interfiram no 

desenvolvimento da dinâmica competitiva que se inseriram, dedicando maior 

atenção nos setores que proporcione retornos econômicos. 

Finalmente, partindo da existente articulação entre a tendência 

empreendedora de mercado com o privilegiado aspecto turístico, reproduzido 

por tantas outras cidades, precisamos ter em mente que as atividades turísticas 

não se mantêm apenas de patrimônios históricos e culturais, mas também no 

conjunto de beleza natural oferecido como elemento fortemente atrativo para o 

fluxo dessa dinâmica econômica. Não é casual que Cardoso ressalte: 

 

 

[...] seja porque a natureza e o meio-ambiente construído de valor 
histórico- cultural são tidos pela cadeia produtiva como elementos 
fundamentais e definidores da própria cidade e da atividade 
econômica do turismo e do lazer e, neste sentido, é necessário 
preservá-los ou reduzir os riscos de sua degradação/extinção; ou, 
ainda, porque a natureza e o patrimônio são também produtos desta 
atividade econômica e, neste caso, tornam-se objetos a serem 
vendidos e consumidos no circuito das trocas mercantis deste 
negócio. (CARDOSO, 2009:95) 
 

 

Portanto, os prejuízos e problemáticas socioambientais decorrentes da 

priorização dessa dinâmica se camuflam diante do fluxo das atividades 

comerciais e dos entretenimentos oferecidos por meio de eventos, espetáculos 

culturais e esportivos, sendo estes frutos da política empreendedora local.  

Com a constatação da condição de subordinação do meio ambiente 

urbano em relação às determinações dominantes, podemos deduzir que o 

próprio meio ambiente adquire valor de troca para o cumprimento da lógica de 

mercado, ou seja, as ações de preservação do meio ambiente urbano estão 



intimamente ligadas à pretensão turística local. Nesse sentido, neste trabalho 

cabe destacar a influência e os nexos dessa lógica dominante intencional, com 

as políticas públicas desenvolvidas no município de Rio das Ostras. 

 

 

2.3. SERVIÇO SOCIAL E INJUSTIÇA AMBIENTAL: LIMITES E 

POSSIBILIDADES     

 

Dando prosseguimento a essas considerações, e avaliando os alcances 

atuais da proposta de desenvolvimento sustentável articulados com a urgente 

necessidade de estabelecer uma relação equilibrada dos seres humanos com a 

natureza, incluindo o atendimento das necessidades indispensáveis dos 

mesmos, é inevitável pensar que o conceito de sustentabilidade encontra-se 

distanciado de uma concepção crítica capaz de priorizar as demandas sociais e 

ambientais interligadas, com vistas a propiciar uma considerável melhora na 

qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Diante desse movimento do 

capital, que interfere na dinâmica do espaço urbano e nas condições do meio 

ambiente, revelam-se os prejuízos socioambientais que afetam negativamente 

nas condições do espaço natural e na qualidade de vida geral da população, ou 

de determinados segmentos. Pretendendo analisar os nexos da “questão 

ambiental” com a “questão social”, podemos afirmar, resumidamente, que a 

lógica financiadora de ambas tem origem nas determinações sócio-históricas, 

atravessadas pelas correlações de força, em que predomina a lógica de 

proteção dos interesses econômicos de uma minoria conferindo-lhes o título de 

detentora de poder. Baseada no conceito de que a questão social é 

considerada como o conjunto das expressões relação conflituosa entre capital 

e trabalho, ou seja, entre as necessidades do trabalhador e o modo de 

produção (IAMAMOTO, 2010), presumimos que a exploração desigual da 

sociedade e dos recursos naturais, imposta pela lógica dominante se configura 

como estratégia de dominação com vistas a defender a todo custo o propósito 

de acumulação capitalista. Ao longo do processo histórico de fortalecimento 

dos ditames do capitalismo, com o surgimento paralelo de formas de 

enfretamento dos conflitos entre capital e classe trabalhadora, a questão social 



adquiriu múltiplas expressões no panorama social. Prosseguindo nessas 

reflexões, é importante resgatar mentalmente as considerações feitas por 

Iamamoto (2008), para explicar o surgimento e desenvolvimento do Serviço 

Social, já que a profissão não se inseriu ao acaso enquanto profissão no 

âmbito da sociedade. Seguido esse resgate, a partir da justificativa, de que a 

questão social fomentou o surgimento do Serviço Social, para intervir junto às 

expressões das relações contraditórias no capitalismo, podemos admitir que a 

problemática ambiental, se configura também como um reflexo  das 

determinações hegemônicas no contexto sócio-histórico,  sentida  até  os dias 

atuais. Assim, ao passo que esses reflexos são frutos de uma mesma fonte 

dominante conivente com a exploração desigual da natureza para atender aos 

interesses de uma minoria opressora, a temática ambiental está intimamente 

vinculada com a temática social.  E é assim que a “questão ambiental”, admitida 

como uma dentre outras variáveis expressões da “questão social”, se constitui 

como uma das áreas onde o assistente social se insere e pode intervir, com 

uma visão crítica mesclada com iniciativas propositivas em obediência aos 

princípios éticos, atuais, da profissão. No entanto, assim como a exploração do 

trabalhador e da natureza são provas de uma relação desigual e opressora 

conduzida pela lógica dominante, é importante admitir que os campos de 

atuação os assistentes sociais se circunscrevem como áreas conflitantes pelas 

correlações de forças encontradas.  

Sendo assim, crendo que o meio ambiente e suas condições reais 

refletem na qualidade de vida dos seres humanos, e que o Serviço Social tem 

na área ambiental, um espaço ocupacional com inúmeras possibilidades para 

realizar pesquisas, sistematizar dados, propor iniciativas coletivas de 

enfretamento e desenvolver projetos que contribuam a garantia dos direitos 

sociais vinculados às condições ambientais, a fim de possibilitar a melhora da 

qualidade de vida da população, fundamental é reconhecer e avaliar 

criticamente essas correlações de força, bem como criar estratégias de 

superação das mesmas.  Sobre esse aspecto é relevante destacar que ao 

mesmo tempo em que a Educação Ambiental tem possibilidades de se tornar 

um instrumento pedagógico valioso que colabore para comprovar os prejuízos 

socioambientais gerados pela lógica do consumo e para fortalecer uma 

perspectiva crítica diante das contradições no cenário atual, existe o risco 



dessa política de meio ambiente reafirmar e consentir equivocadamente a 

lógica agressiva do capital, não incentivando uma revisão do atual modelo 

econômico, capaz de promover uma resistência coletiva aos ditames da lógica 

consumista. 

A respeito da tendência em aliar as propostas ecológicas aos interesses 

econômicos do capital, podemos interligar com as contribuições de Karl Marx            

(FOSTER, 2005) sobre a vocação exploradora do sistema capitalista, apesar 

de polêmicas34 em torno de interpretações sobre a posição desse pensador.  

O importante é reconhecer que essa lógica dominante desvendada por 

Marx35, que visa o lucro a qualquer custo, financiando a competitividade 

compulsiva nos variados âmbitos públicos, privados, individual e coletivo, é a 

mesma que dita o limite das alternativas e ações a serem de fato 

desenvolvidas na sociedade. Limitações essas que também estão presentes 

nos serviços e políticas públicas disponibilizadas pelo poder público, em suas 

variadas esferas (federal, estaduais e municipais), dentre as quais podemos 

incluir os projetos e medidas relacionados ao meio ambiente. Não é pra menos 

que: 

 
[...] em muitos e significativos casos, supõem que há uma ‘crise 
ambiental’ em curso, de proporções avassaladoras, que coloca em 
risco, em prazo relativamente curto, a própria sobrevivência da 
humanidade. Suposição que, além disso, não identifica a crise 
ambiental com a reestruturação produtiva do capitalismo e indica 
alternativas de solução centralizadas na convicção de inteira 
possibilidade de transformações expressivas do comportamento 
individual com a adoção de uma nova ética, de cunho ecológico e 
humanista, marcada pelo altruísmo e pelo senso de responsabilidade 
coletiva. (COUTINHO, 2009:22) 
 

 

Porém, a presente reflexão aqui apresentada não pretende correr o risco 

de defender equivocadamente ações e discursos superficiais de conservação e 

sustentabilidade ambientais legitimadas pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (1999), sem qualquer compreensão da necessidade de esperançosa 

busca da superação do modo de produção e determinações capitalistas. 
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 Apesar de alguns conferirem a Marx uma fama de pensador antiecológico, Foster a partir de 
estudos aprofundados conseguiu interpretá-lo diferente, reconhecendo a existência de uma 
preocupação incluindo o meio ambiente, através da constatação de uma consciência ecológica 
presente em vários pontos da obra do polêmico autor. FOSTER, J.B. A ecologia de Marx: 
materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
35

 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro Primeiro, o processo de produção 
do capital. 12.ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988, v.2.  



Entretanto, o paradigma de desenvolvimento sustentável ainda é propagado 

mundialmente escondendo suas contradições diante da sua afinidade com 

interesse econômico de acumulação capitalista. Sendo assim, não é a toa que 

Coutinho defende quanto é valioso retomar a análise das obras de Marx, como 

é o caso do “O Capital”, considerando que: 

 
 

O metabolismo estabelecido pelo capital em sua relação com o meio 
ambiente pressupõe riscos ambientais crescentes, inerentes a um 
modo de produção que necessita destruir a natureza para transformá-
la em mercadoria. (COUTINHO, 2009:23) 
 
 

Foster defende que foi na obra marxista acima citada, “que a concepção 

materialista de natureza [...] alcançou plena integração com a sua concepção 

materialista de história” (FOSTER, 2010: 201), reforçada por concepção de 

metabolismo de Marx36. 

A análise de Foster (2005) sobre as reflexões de Marx conhecida como 

teoria da “falha metabólica”37, nos leva a crer que o processo de urbanização 

interfere na interação metabólica entre o ser humano e a terra, e 

consequentemente nas condições naturais e de vida da população ao mesmo 

tempo em que sugere a reestruturação de ambos os aspectos, ou seja, 

aumenta a necessidade de intervenções que contemplem simultaneamente o 

meio ambiente e a realidade social.  Conforme Marx (apud FOSTER, 2005), é 

importante reconhecer que essas contradições são inerentes à lógica destrutiva 

do capital, que busca incessantemente manter sua hegemonia por meio da 

exploração do homem e da natureza.  

A partir das considerações de Marx (apud FOSTER, 2005), podemos 

reforçar mais ainda noção da indissociável relação existente entre “Questão 

Ambiental” e questão social, somada à concepção de que o trabalho38, ao 
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 Marx adaptou o conceito de metabolismo científico, em suas concepções sobre a relação 
dialética entre a natureza e sociedade, reconhecendo o vínculo histórico da insustentabilidade 
socioecológico com o desenvolvimento histórico do sistema capitalista (CLARK; FOSTER, 
2010, p. 21-29).   
37

 FOSTER, John B. Referência à perturbação da interação entre homem e natureza, 
provocada pelo contraditório desenvolvimento capitalista, através da exploração da terra e do 
trabalhador. Marx adaptou o conceito de metabolismo ao processo de trabalho ao associar a 
relação do homem com a natureza fazendo o uso desse conceito em variados contexto de 
suas obras.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 218-228. 
38

 “O trabalho real é a apropriação da natureza para a satisfação das necessidades humanas, a 
atividade através da qual o metabolismo entre o homem e a natureza é mediado”. Citação de 
Marx encontrada na obra Manuscrito econômico de 1861-63. (FOSTER, 2005, p. 222) 



mesmo tempo em que se fundamente como um processo metabólico entre o 

homem e a natureza, é o processo conflitante com o Capital, razão para a 

existente noção da questão social.    

Sendo assim, é significante entender que a concepção de natureza não 

é desconsiderada em absoluto pela concepção prática e materialista de Marx, 

visto que o mesmo empregava o conceito de metabolismo39 “para se referir a 

interação metabólica entre homem e a natureza e a sociedade através do 

trabalho humano” como também “para descrever o conjunto complexo, 

dinâmico, interdependente, das necessidades e relações geradas e 

constantemente reproduzidas de forma alienada no capitalismo”, ampliando a 

correspondência entre o significado ecológico e o aspecto social (FOSTER, 

2005, p. 222 e 223). Portanto, tomando conhecimento que o termo 

“metabolismo” foi atribuído primeiramente ao contexto social, ou seja, à 

sociedade, por Marx e Engels, nos faz compreender as razões para que tal 

conceito seja adotado inclusive em abordagens que envolvem a análise da 

“troca material entre campo e cidade” e articulado com termo “metabolismo 

industrial” aplicado por teóricos ambientalistas (FOSTER, 2005:228). No que se 

refere a essas considerações, é importante ter em mente que “este 

metabolismo é regulado do lado da natureza por leis naturais que governam os 

vários processos físicos envolvidos, e do lado da sociedade, por normas 

institucionalizadas”(TIM HAYWARD apud FOSTER, 2005:224). Foster 

(2005:23) afirma inclusive que “desde o princípio, a noção de Marx da 

alienação do trabalho humano esteve conectada a uma compreensão da 

alienação dos seres humanos em relação à natureza”. Com essa concepção do 

“caráter alienado da sociedade burguesa” em que se fundamenta a crítica de 

Marx, chegamos à conclusão que o sentido da “falha” metabólica apontada 

pelo autor, intencionava frisar a alienação material dos seres humanos na 

sociedade capitalista, apontando que a sustentabilidade socioambiental natural 
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  Segundo Foster, o termo “metabolismo” que remonta de 1815, foi adotado  nas décadas de 
1830 e 1840 por fisiologistas alemães associado à ideia de trocas de elementos no organismo, 
em especial à respiração. Na sequência, o mesmo conceito foi adquirindo uma noção mais 
generalizada no meio científico, e Marx acompanhando esses debates e influenciado por 
personalidades da área da ciência, adotou o termo posteriormente em suas obras. Na 
atualidade o termo “metabolismo” é empregado por ecologistas para interligar os processos 
biológicos que se circunscrevem no organismo dos seres até o ecossistema. (FOSTER, 2005, 
p. 224) 
 



teria sido violada pelos interesses do capital (FOSTER, 2005). Nessa direção, 

Marx ao reconhecer a contradição existente na concepção de valor de uso e 

valor de troca, considerando esta uma incoerência presente na dialética do 

capital, contestava a visão proposta por Malthus de que “o meio ambiente era 

um dom da natureza ao homem”. Segundo Foster (2005:232), o próprio Marx 

considerava insuficiente as iniciativas de conservação diante do ritmo 

crescente da exploração da natureza ao longo do suposto desenvolvimento da 

civilização, ciente que os produtos resultantes da produção industrial não foram 

e nem são construídos pela natureza.  E assim, baseada na incompatibilidade 

da lógica de mercado com “as exigências de preservação do meio ambiente” 

(LÖWY, 2010: 37), que a corrente ecossocialista40 e seus adeptos tentaram 

articular as ideias fundamentais dos postulados marxistas com a crítica 

ecológica (LÖWY, 2010). 

Porém, é relevante salientar, conforme Löwy41 e Fonseca42, que os 

movimentos surgidos em prol da causa ecológica, devido a falta de uma 

homogeneidade absoluta, não constroem uma estrutura sólida e coesa, capaz 

de ameaçar sensivelmente os ditames do capital, ao ponto de superá-lo social, 

econômico, político e ecologicamente.  

Diante desse impasse e do agravamento dos prejuízos socioambientais, 

permeados por extremas desigualdades, como constatamos no contexto 

histórico e atual da sociedade brasileira e de outros países, a temática da 

justiça ambiental43 tem adquirido um enfoque em dimensões nacionais e 

internacionais.  

Contudo, as grandes injustiças socioambientais brasileiras são 

naturalizadas e encobrem a injusta apropriação dos recursos naturais e o 

desigual desenvolvimento estrutural e socioeconômico no país, impostos pela 

classe dominante. Essa proposta elitista, baseada em interesses econômicos, 

permite que a maioria da população fique exposta aos riscos ambientais em 
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 LÖWY, Michael. Crise ecológica, capitalismo, altermundialismo: um ponto de vista 
ecossocialista. Dossiê: imperialismo, ecologia e crise estrutural. São Paulo: Boitempo, 2010, 
p.37-38. 
41

 Id. p.40. 
42

 FONSECA, J.R.D.da. Os ecossocialistas e a unidade necessária. Revista Ecossocialista. 

São Paulo: Fundação Lauro Campos, ano 4, n. 11, jun de 2012, p.9-10. 
43

 Definição encontrada em: ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, J.A. Justiça 
ambiental e cidadania: a injustiça ambiental e  a dinâmica das lutas socioambientais no Brasil-
uma introdução. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 9-13. 



seus variados graus, sobretudo a população pobre. Dessa forma, podemos 

concluir que os riscos ambientais são reflexos da exclusão e discriminação 

social, em que o desprezo pelas classes populares, também acaba se 

apresentando em forma de desprezo do meio ambiente como espaço comum 

de direito (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004). 

Ainda de acordo com a referência acima, tendo em vista o alto grau de 

injustiça socioambiental disseminado pelo Brasil, a busca por medidas de 

proteção ambiental e políticas que proporcionem um ambiente saudável, acaba 

representando a luta pela efetivação da cidadania, visando garantir os direitos 

e as condições dignas de sobrevivência, ao passo que o estado do meio 

ambiente, a situação ambiental estão intimamente ligadas às condições de 

saúde da população. Essa orientação não deixa de se vincular aos 

fundamentos do Serviço Social, justificando sua atuação no campo ambiental. 

Todavia, é importante destacar que a inserção nessa área, além de não ser 

prioridade dos Assistentes Sociais, as possíveis soluções e interferências não 

está exclusivamente sob sua responsabilidade. 

Sendo assim, ao contrário do que alguns autores44 enfatizam, o 

profissional de Serviço Social não pode ser um mero orientador de conceitos e 

propostas sustentáveis para o meio ambiente, e bem somente dos valores 

viáveis para efetivação dessa proposta. O Assistente Social não pode se limitar 

em tentar despertar consciência ecológica apenas, sua formação profissional 

demanda mais do que democratizar informações. Até porque, como vimos 

anteriormente, tais propostas ainda se encontram aliadas à lógica injusta e 

destruidora do sistema capitalista.  

É preciso refletir criticamente diante da reprodução de tais medidas, 

buscando articular com a ética profissional, dialogando com outras categorias 

profissionais, desenvolver pesquisas objetivando obter e comparar dados 

sistematizados da realidade e suas contradições. Mediante tais condutas, o 

profissional precisa saber direcionar suas ações, resultado de aproximações 

profissionais estabelecidas, de pesquisas realizadas, em respeito ao seu 
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 Menção ao texto de Pérez sobre as “Necessidades de formação do assistente social no 
campo ambiental” em: GÓMEZ, J.A.D.; AGUADO, O.V.; PÉREZ, A.G. Serviço Social e meio 
ambiente. São Paulo: Cortez, 2007, p.27-45.  



código de ética45, criando subsídios para a defesa intransigente dos direitos 

humanos. 

Valendo-se dos princípios de educação ambiental – numa perspectiva 

crítica -, o Assistente Social pode democratizar informações sobre programas e 

projetos disponíveis para a população, tendo em vista o compromisso com a 

qualidade desses serviços prestados.  Mas, para que atuação profissional 

contribua para consolidação da cidadania, os profissionais precisam mais 

frequentemente dialogar com outras áreas e profissionais, para, 

construtivamente, elaborar conhecimentos, propostas e ações e cumprir com o 

dever de incentivar a prática interdisciplinar. 

É preciso também que o Assistente Social se empenhe no  

compartilhamento de conhecimentos, passando a integrar, frequentemente, 

variados espaços institucionais e diferentes áreas de atuação do Serviço 

Social, visto que as demandas e necessidades da população estão 

intimamente vinculadas. Seria um equívoco desassociar essas demandas, pois 

como verificamos são faíscas de um problema estrutural que atinge vários 

setores da sociedade. Portanto, atuar desconsiderando esse complexo, não é 

suficiente para viabilizar dignas condições de vida para a população.  

Além disso, torna-se relevante ampliar o diálogo entre “Questão Social”, 

novos movimentos sociais e a centralidade da ecologia crítica a fim de 

fundamentar a atuação e inserção profissional  de forma mais qualificada e 

condizente com as demandas de combate ao Capitalismo.  

A propósito, é preciso resgatar o verdadeiro sentido público das políticas 

sociais, transformando-as em políticas educativas preventivas e não em 

medidas paliativas de alcances limitados, compensatórias e que desconsidere 

certa parte da população.  
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  Considerando as insuficiências do código de 1986, a partir da revisão do mesmo, foi 
aprovado em 15 de março de 1993 por decisão do conjunto CFESS/CRESS, o código 
profissional atual, se pauta nos valores defensores da liberdade, democracia, cidadania, justiça 
e igualdade social. 



CAPÍTULO III  
 

 

A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE NO ESPAÇO URBANO: AS ESTRATÉGIAS 

DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

 

 

Rio das Ostras, cidade da Região dos Lagos do estado do Rio de 

Janeiro, teve seu processo de desenvolvimento urbano iniciado ao redor da 

Igreja Matriz, constituindo-se, ao longo tempo, como principal rota para as 

cidades vizinhas de Campos e Macaé. No entanto, foi com a construção da 

Rodovia Amaral Peixoto46, que o fluxo de pessoas aumentou, impulsionando 

sua expansão urbana, seu crescimento demográfico e a valorização do seu 

potencial turístico na região. Localizada a cento e setenta quilômetros da 

capital do estado, as praias que compõem sua extensa área costeira, formam 

paisagens naturais propagadas como atrações turísticas da cidade. A 

instalação da Petrobrás47 em Macaé, também é apontada como outro fator que 

contribuiu para o aumento populacional (Anexo D) no e em torno do município, 

contribuindo para a ampliação da zona urbana da cidade. Conquistando sua 

emancipação político-administrativa, do município de Casimiro de Abreu, em 10 

de abril de 1992, e contando com uma área territorial correspondendo a quase 

duzentos e trinta quilômetros, Rio das Ostras é divulgada como uma das 

cidades que mais cresce do interior do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a 

cidade, além de ter sua imagem turística reconhecida nacionalmente e 

internacionalmente, concentra mais de noventa por cento (90%) de sua 

população48 na zona urbana (Apêndice E).  Viável para as intenções do 

mercado, o considerável avanço da imagem turística da cidade, mediante as 
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 A  Rodovia Amaral Peixoto ou RJ-106, é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro. com 

duzentos quilômetros de extensão,considerada uma das mais importantes rodovias da Região 
dos Lagos, sempre com grande movimento de veículos, sobretudo durante o verão.  

47
 A instalação da Petrobrás, a partir dos anos 70, foi considerada um marco na expansão e 

desenvolvimento econômico regional.  
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 Informações baseadas no resultado do censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas: < http://www.ibge.gov.br /cidadesat/topwindow.htm?1> Pesquisa 
realizada em 08 de jul de 2012. 
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investidas e pretensões do poder público do município fomentou também a 

expansão do cenário comercial no espaço urbano, e consequentemente o 

aumento populacional.   

Sobre esse aspecto, vale destacar a ideia mencionada em Carlos Walter 

(2004) de que a expansão mercantil e populacional acaba “impondo mudanças 

significativas no modo de organização do espaço em todo o mundo”.   

 

3.1. O CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO DAS 

OSTRAS 

Com referência às reflexões já expostas, acerca do desenvolvimento do 

espaço urbano em Rio das Ostras, nos conduz não somente a refletir sobre as 

modificações no cenário ambiental, decorrentes ao longo desse processo, mas 

também sobre as estratégias adotadas para conter os possíveis danos. Nessa 

conjuntura de expansão do espaço urbano no município e aumento paralelo da 

degradação ambiental, a Prefeitura Municipal, em conjunto com a Câmara 

Municipal e participação publica, resolveu criar medidas que amenizassem os 

prejuízos ambientais, conquistando a permissão de conceder licença ambiental 

com mais autonomia. O efeito disso foi a instituição do Código Municipal de 

Meio Ambiente de Rio das Ostras49, em novembro de 2008, com vistas a 

estabelecer normas gerais da gestão da qualidade ambiental em seu território, 

cabendo à administração municipal atender aos princípios gerais que regem a 

Política Municipal do Meio Ambiente. Membro representante dos órgãos locais 

e componente da estrutura básica do SISNAMA, os órgãos municipais se 

tornam responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades degradantes do 

meio ambiente, atendendo as normas da Política Nacional de Meio Ambiente. 

(Lei 6.938/81) 

Aliando essas informações, a Política Municipal de Meio Ambiente além 

de ter por finalidade a promoção do equilíbrio ecológico do meio ambiente 

sintonizada com a melhora da qualidade de vida, exige do Poder Público e da 
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coletividade o dever de preservar o meio ambiente para futuras gerações.

 Torna-se relevante identificar, que dentre os enumerados princípios do 

Código em questão, defende-se a busca pela promoção da educação 

ambiental, como podemos ver: 

 

 

Art. 2º A Política Municipal do Meio Ambiente, respeitadas as 
competências da União e do Estado, realizar-se-á com a observância 
dos seguintes Princípios: I – gestão e atuação do Município na 
promoção, manutenção e controle do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, entendido como bem de uso comum da coletividade; II – 
gerenciamento da utilização adequada dos recursos naturais, 
baseada na ação conjunta do Poder Público e da coletividade, 
visando proteger, conservar e recuperar a qualidade ambiental 
adequada à vida, garantindo o desenvolvimento sustentado; III – 
prevenção dos danos e degradações ambientais, por meio da adoção 
de medidas preventivas que neutralizem ou minimizem para níveis 
tecnicamente seguros os efeitos indesejáveis; IV – organização e 
utilização adequada do solo urbano e rural, objetivando compatibilizar 
sua ocupação com as condições exigidas para a conservação, 
recuperação e melhoria da qualidade ambiental; V – proteção dos 
ecossistemas, das unidades de conservação, da fauna e da flora; VI – 
realização de planejamento e zoneamento ambientais, bem como o 
controle e fiscalização das atividades potenciais ou efetivamente 
degradadoras; VII – promoção de estímulos e incentivos às ações 
que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente; 
VIII – articulação, coordenação e integração da ação pública entre os 
órgãos e entidades do Município com os dos demais níveis de 
governo, bem como a realização de parcerias com o setor privado e 
organizações da sociedade civil, visando a recuperação, preservação 
e melhoria da qualidade do meio ambiente; IX – promoção da 
educação ambiental. X – acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; XI – ao condicionamento do uso da propriedade à sua 
função social e ambiental. (Lei Complementar nº 005/2008 do Código 
Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras) 

 

Assim, em obediência às determinações do código municipal de meio 

ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SEMAP) de Rio 

das Ostras, órgão integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente50 (SIMA), 

fica com a responsabilidade da gestão das Unidades51 de Conservação 

Ambiental do município, bem como pela informação e mobilização popular 

sobre as questões ambientais. Na tentativa de atender a política ambiental, a 
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seguindo as disposições da PNMA e a (Lei nº. 6.938, 1981).  
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SEMAP (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca) concentra sua 

atuação em torno das propostas de Educação Ambiental e gestão de resíduos, 

apesar de lhe serem atribuídas também outras responsabilidades52. 

É válido lembrar que, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio 

das Ostras, instituído através da Lei Municipal nº335/1998, teve sua primeira 

composição eleita em abril de 1998, na Primeira Conferência Municipal de Meio 

Ambiente, atendendo as determinações da Constituição Federal, bem como da 

própria Lei Orgânica Municipal (LOM), com a finalidade de ampliar a 

aproximação da sociedade civil com as questões políticas do município, no 

tocante às questões ambientais. Referente aos Conselhos Municipais, Farias 

destaca em sua pesquisa que:  

 

 Estes órgãos se configuraram, com maior ou menor importância, nos 

espaços mais democráticos do município para que houvesse uma 

aproximação da sociedade com as questões ambientais locais, 

devendo ser preenchidos por representantes das camadas da 

sociedade, do executivo e do setor privado que pudessem estar 

implicados na resolução de problemas das esferas educacional e 

ambiental. Porém, essa participação é questionada nos estudos de 

Souza (2008) et al, pois a constituição dos CMMAs não refletiria 

evolução das práticas democráticas, com a representação popular 

podendo interferir na promoção da justiça ambiental. (FARIAS, 2010: 

117-139). 

 

 

Acrescentando também que: 
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[...] os conselhos seriam organizações de fachadas e legitimadoras 

das práticas capitalistas depredadoras e degradadoras[sic] do meio 

ambiente.[...] Souza (2008) lembra que os Conselhos de Meio 

Ambiente se disseminaram pelo país em meio a processos de 

descentralização e de desconcentração da gestão ambiental,num 

contexto não apenas marcado em função do apelo da Constituição 

Federal em torno da importância dos mecanismos de participação 

popular, mas, especialmente como um dos desdobramentos da 

Conferência das nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como “Rio 92”.[...] Contudo, 

não podemos deixar esquecer que na criação destes conselhos a 

participação social não foi requerida, não surgindo de uma 

manifestação pública por maior participação democrática na 

formulação das políticas setoriais, sendo formados verticalmente por 

iniciativa do Governo Federal simplesmente em observância as leis e 

não às necessidades de democratização da gestão pública. Este 

aspecto nos remete ao fato de que: seria possível uma organização 

social como o CMMA, que é estruturado e organiza-se a partir de 

uma formalização do poder público, contrapor a sociedade política e 

contrariar interesses capitalistas, considerando práticas 

preservacionistas e conceitos referentes ao desenvolvimento 

sustentável?  (FARIAS, 2010: 117-139). 

 

 

No entanto, a pesquisa aqui apresentada constatou que na dimensão da 

prática, a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concentra “suas” 

iniciativas em ações que inibam (parcialmente) o aumento de resíduos na 

cidade, elaborando ações de gerenciamento de resíduos no espaço urbano de 

Rio das Ostras.   

 

3.2. AS CONTRADIÇÕES DO CONTEXTO AMBIENTAL NO ESPAÇO 

URBANO DE RIO DAS OSTRAS  

 

Na primeira entrevista realizada na Secretaria de Meio Ambiente do 

município de Rio das Ostras, quando a profissional menciona: - “Se a gente for 

pensar em Rio das Ostras [...] há dez anos atrás [sic] e o que ela é hoje, você 

verá que os dados referentes ao tamanho da população são 

alarmantes”(Entrevista 1). Em seguida a mesma ainda acrescenta que: - “É 

preocupante o crescimento da população. [...] Um crescimento inesperado [...] 

em menos de dez anos”. (Entrevista 1) 

Durante as pesquisas realizadas, quando perguntado quais seriam os 

principais prejuízos ambientais atribuídos ao processo de desenvolvimento do 



município de Rio das Ostras, os entrevistados (Entrevistas 1, 3 e 4) apontaram 

para  o aumento do volume de resíduos sólidos descartados em espaços 

impróprios, como é o caso das praias, como sendo um dos principais desafios 

a serem superados, afirmando que estes são os fatores que geram maiores 

prejuízos ao meio ambiente do município. Portanto, nas entrevistas descritas 

acima, o crescimento populacional foi indicado como o impulsionador dessa 

lesão ambiental.  

Ainda com base em entrevistas realizadas (Entrevista 1), segundo uma 

das profissionais, a proteção ambiental na faixa litorânea é a mais desafiadora, 

além de sofrer com os prejuízos do descarte inadequado de resíduos sólidos já 

em sua extensão, e também porque nessa área de grande especulação 

imobiliária estão situadas muitas unidades de conservação ambiental do 

município.  Não é à toa que a mesma destaca dizendo que “[...] a pressão em 

cima dessa área é muito grande [...] e cada dia que passa a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente tem tido uma responsabilidade ainda maior de 

fiscalizar e monitorar essas áreas”. (Entrevista 1) Na opinião da mesma 

entrevistada, “A lagoa de Iriry é uma das que mais sofrem com isso”.  

Em nenhum momento foi levado em consideração o quanto a população 

menos favorecida – economicamente -, residente no município, é atingida em 

termos dos prejuízos ambientais existentes.    

Em síntese, o aspecto considerado na maioria dos depoimentos 

coletados (Entrevistas 1, 3 e 4) é que a problemática ambiental apresentada no 

espaço urbano da cidade de Rio das Ostras gira em torno dos prejuízos 

causados pelo aumento da quantidade de resíduos sólidos descartados 

indevidamente pela população.  

Contudo, esses nexos entre prejuízo ambiental e aumento populacional 

identificados nas entrevistas (Entrevista 1, 3 e 4) expressam uma ideia limitada 

e desprovida de uma perspectiva crítica mais ampla. Vale ressaltar que essas 

restritas considerações a respeito da situação do meio ambiente em Rio das 

Ostras foram coletadas nos setores responsáveis pelo desenvolvimento das 

ações53 e elaboração de propostas voltadas para a preservação ambiental no 

município. Porém, é inegável o quanto as concepções repassadas ignoram o 

vínculo existente entre a situação ambiental e com as condições de vida da 
                                                           

 



população, dando a impressão que estes fatores estão desarticulados um do 

outro. Podemos perceber isso pelo exemplo de uma das entrevistadas 

(Entrevista 1), quando a mesma afirma ser a Lagoa de Iriry  a maior vítima dos 

impactos, desconsiderando os efeitos nocivos desses impactos ambientais 

para a população, bem como sob outros aspectos das condições do meio 

ambiente. 

No entanto, nada impede que possamos direcionar para questões 

possíveis de serem repensadas. Uma prova dessa necessidade são os 

impactos ambientais resultantes da insuficiente e tardia instalação de redes 

coletoras de esgoto na cidade. Prejuízos estes que refletem tanto nas 

condições ambientais, como também na qualidade de vida da população, 

principalmente na saúde, item fundamental para a manutenção da 

sobrevivência humana, que até então parece não ter sido alvo essencial nos 

investimentos, em detrimento ao atendimento dos interesses viáveis para a 

estratégia de mercado incorporada pela cidade.  

Como se não bastasse, além da visão limitada sobre os fatores 

considerados prejudiciais ao meio ambiente, demonstrando uma preocupação 

superficial danos ambientais, parece que segundo a maioria das entrevistas os 

impactos ambientais estão associados somente ao aumento do descarte 

inadequado  dos resíduos sólidos, desconsiderando os efeitos desastrosos de 

uma destinação ineficaz e imprópria dos resíduos líquidos, uma deplorável 

situação ainda não solucionada de forma eficiente até os dias atuais, no meio 

urbano.  

Referente a essa questão, Davis (2006) trás à tona a contradição 

existente entre a busca pelo “avanço urbano” e a ausência de ações eficientes 

no setor de saneamento básico. Não é à toa que o autor relembra que o 

descaso com as questões de esgotamento sanitário, fato este persistente 

desde antigas gerações, bem como a ainda existente carência de implantação 

e  desiguais distribuições das redes de esgoto são justificadas pela  injusta e 

excludente lógica dominante. Nessa perspectiva, o autor tenta fazer um 

breve resgate das determinações históricas que repercutem nas condições de 

vida da população, e mais agressivamente sobre à parcela menos favorecida 

economicamente,  defendendo a ideia de que “a crise sanitária” experimentada 

por muitos países  tem  raízes fincadas inclusive no colonialismo. Davis 



também considera que a partir desse  contexto,  muitas nações continuam até 

hoje adotando e reproduzindo alternativas superficiais e distantes do real 

sentido da palavra sanear, sendo coniventes portanto, com a fragmentação e 

exclusão social, já que a maioria das ações e propostas financiadas se aliam à 

lógica do capital. (DAVIS, 2006)  

Na entrevista realizada no Departamento de Saneamento Básico do 

Município (Entrevista 2), confirmou-se que em Rio das Ostras, além da zona 

rural, o espaço urbano também não foi totalmente contemplado com a devida 

rede coletora de esgoto:  

 
  

Entrevistado 2:  - O solo de Rio das ostras é muito encharcado, [...] 

e se tem muito ainda em Rio das Ostras fossa, filtro e sumidouro e 

em outros lugares fossa negra, um buraco sem concreto no fundo 

onde era jogado o esgoto bruto. (Entrevista realizada em 07/11/2012) 

 

 

Desta forma, podemos não somente concluir que os serviços de 

saneamento básico disponíveis na cidade, no que diz respeito à distribuição de 

rede coletora de esgoto, além de não atender ainda a real demanda da 

população, já que não há alguns bairros (principalmente os mais periféricos) 

não possuem a estrutura básica ideal para sanear. Podemos nos perguntar 

então: Qual dimensão da qualidade de vida as propagandas da cidade se 

referem? Para quem? Essa realidade contraditória é confirmada pela própria 

funcionária da SEMAP (Entrevista 1) ao revelar que o bairro onde reside (Nova 

Cidade) também não havia sido contemplado com a essa rede básica.   

Como se não bastasse, além dos prejuízos socioambientais, não há uma 

preocupação e iniciativa do poder público municipal, em oferecer uma 

orientação devida à população carente ou desconhecedora dos serviços de 

saneamento disponíveis. As revelações anteriores, nos leva a crer que os 

serviços relacionados à coleta de esgoto além de ainda não suprirem a 

demanda total da população da cidade, não mantém se quer um diálogo com 

os setores voltados para o meio ambiente, e que de fato reflete nas condições 

socioambientais na realidade do município, podendo adquirir largas 

proporções. Na segunda entrevista (Entrevista 2), foi tomado o conhecimento 



que a coleta de esgoto domiciliar em bairros sem a rede coletora, realizada por 

caminhões, não mais estão vinculados ao departamento de saneamento 

básico, como era anteriormente, e faria mais sentido. Tais alternativas foram 

transferidas do departamento pelo poder público municipal para serem 

prestadas pelo setor privado. Essa informação remete à polêmica PPP54, que 

desfalca os cofres do município e consequentemente subtrai dos possíveis 

investimentos em políticas públicas.  

 
 
Entrevistado 2: - Nos últimos 8 anos o município [...]houve sim um 
investimento, [...] que foi à custa de uma parceria pública privada, a 
PPP, [...] assinada em 2004[...],que foi o maior prejuízo para Rio das 
Ostras, porque o município se endividou e paga todo mês[...]valores 
absurdos.(Entrevista realizada em 07/11/2012)  

 

 

Nessa direção, no que diz respeito às estratégias propostas pela 

globalização, Costa (2008), chama a atenção para os aspectos da concorrência 

empresarial, o fomento das privatizações e terceirizações de serviços em 

instâncias nacionais e internacionais, sendo que estes são modelos estruturais 

de organização reproduzidos de maneira conivente com desequilíbrio entre o 

avanço econômico e social.  Não é por acaso que a Revista Época (2011) e o 

jornal O Globo (2012), disponibilizem matérias declarando que a situação do 

saneamento básico no Brasil, ainda permanece como uma questão 

contraditória diante dos avanços econômicos e tecnológicos atingidos. Este 

paradoxo socioambiental, exemplificados pela precariedade ou total carência 

de serviços básicos para a população, remetem ao camuflado 

subdesenvolvimento financiado em larga escala. Vale acrescentar que a 

entrevistada do Departamento Municipal de Saneamento Básico, citada 

anteriormente, questiona a fraguimentação dos serviços de saneamento básico 

disponíveis na cidade, visto que estes também deveriam ser prestados pelo 

departamento referente. Sintetizando, podemos elucidar que apesar do 
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propósito geral do Saneamento Básico55, estar vinculado à responsabilidade da 

coleta de resíduos, esgotamento sanitário, dentre outros serviços, em Rio das 

Ostras os serviços de coleta de resíduos sólidos e coleta de resíduos líquidos 

são geridos por setores diferentes.    

Contudo, enquanto o Departamento Municipal de Saneamento de Rio 

das Ostras está burocraticamente vinculado com a Secretaria Municipal de 

Saúde, segundo os relatos da funcionária do setor, é conferido ao 

departamento somente a competência de realizar os serviços de vistorias para 

liberação de empreendimentos imobiliários na cidade; a coleta de resíduos 

sólidos interligada à SEMAP(Secretaria de Meio Ambiente , Agricultura e 

Pesca), é prestada pelo setor privado. Portanto, essas ações além de serem 

prestadas pelo setor privado, estão vinculadas às secretarias diferentes e pelo 

que indicam as informações, estas não mantêm um devido diálogo. 

As constatações até aqui refletidas, resumidamente, representam 

assuntos de extrema relevância socioambiental sobre vários aspectos, ou seja, 

tanto no que se refere à questão ambiental, quanto à questão social, possíveis 

de serem aprofundados em futuras pesquisas e discussões. Todavia, como 

podemos verificar, anteriormente, os serviços de manejo de resíduos sólidos, 

incluída na Política Federal de Saneamento Básico, está sob o controle da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, enquanto o 

esgotamento sanitário incluído na mesma política está vinculado à Secretaria 

de Saúde. Diante da real expansão urbana de Rio das Ostras, e 

consequentemente da ampliação da necessidade de  intervenção sobre o 

aspecto socioambiental, é importante destacar que compreender o meio 

ambiente em sua totalidade, avaliar programas e projetos voltados para o meio 

ambiente, e a pretensão em atender  a demanda de variados seguimentos da 

sociedade relacionadas com à problemática ambiental, são propostas 

presentes na Política Nacional de Educação Ambiental. Mas como propor e 

efetivar uma Política  de Educação Ambiental eficaz, desconsiderando em suas 

ações e pesquisas, as condições  de saneamento que conforme o próprio 

nome diz, é “básico”?  
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3.3. O PROPÓSITO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA 

NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  

 

Atendendo às competências estabelecidas pelo Código Municipal de 

Meio Ambiente, a SEMAP, integrada aos programas de preservação, 

conservação e recuperação do meio ambiente, promove ações de educação 

ambiental através do seu Núcleo de Educação Ambiental (NEAM)56. Todavia, 

as iniciativas de promoção da educação ambiental no município, executadas 

pelo Núcleo, estão principalmente voltadas para o incentivo de 

reaproveitamento e noção do descarte adequado dos resíduos sólidos. 

Nessa perspectiva, a execução de ações dessa natureza, se efetiva 

mais precisamente a partir da parceria estabelecida com a Secretaria de 

Educação57, tentando sensibilizar a população quanto aos impactos 

relacionados com o descarte inadequado de resíduos, a partir do exercício de 

orientação das crianças inseridas na rede pública de ensino do município.                

Na entrevista realizada na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (Entrevista 1), sobre as ações de Educação Ambiental desenvolvidas no 

município,  e as maneiras de tentar sensibilizar a população sobre as questões 

que envolvem o meio ambiente, aliadas aos princípios da Política Nacional de 

Educação Ambiental, foi esclarecido que: 

 

 

Entrevistado 1: - A gente tenta fazer trabalhos de educação 
ambiental, orientando as pessoas como elas devem se portar [...], 
mas se você for ver a quantidade de pessoas que tem na cidade, a 
quantidade de turistas que a cidade recebe. Pra você fazer esse 
trabalho de educação ambiental com todo mundo é muito difícil. 
(Entrevista realizada em 31/10/2012) 
 
 

É importante ressalvar que o fluxo de turistas é mais intenso nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro. A seguir podemos conferir que após a 

entrevistada ter sinalizado as dificuldades diante das tentativas de 

sensibilização da população sobre questões que envolvem o meio ambiente, 
                                                           
56

 Id. 
7 

57
 A promoção da Educação Ambiental (EA) no município de Rio das Ostras se realiza a partir 

das ações conjuntas da SEMAP, com o Núcleo de Educação Ambiental e Secretaria de 
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ao longo da pesquisa foi acrescentado que o trabalho de educação ambiental 

promovido pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEAM) da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca(SEMAP) se pauta no 

exercício de orientação dos alunos da rede pública, das crianças 

especialmente. 

 

 

Entrevistado 1: - Tem etapas também do Projeto “Rua Limpa, 

Cidade Limpa”, que envolvem as crianças, envolve a participação de 
escolas. As crianças vão de casa em casa, orientando as pessoas 
quais os locais que elas têm que descartar o lixo, na rua pro 
caminhão vir retirar. Elas participam de gincanas [...] que envolvem a 
questão da reciclagem, a questão do lixo mesmo, quais riscos 
ambientais que causam [...] E a gente acredita que as crianças são os 
principais transmissores de informação [...]eles são multiplicadores de 
ideias. Então, surte bastante efeito. (Entrevista realizada em 
31/10/2012) 

 

Essa ação coordenada pela SEMAP e executada pelos funcionários da 

prestadora58 de serviços públicos, em parceria com a Secretaria de Educação, 

reforça o pretenso destaque dado à proposta de reciclagem de resíduos 

domiciliares que são incentivadas pelo NEAM de Rio das Ostras. Pretensão 

esta que também desencadeou a inauguração do primeiro Ecoponto59, situado 

em torno do Parque dos Pássaros, em outubro deste ano (2012). Fato este, 

divulgado60 como uma grande proposta de educação ambiental, incluída no 

Projeto “Rua Limpa Cidade Limpa” do município. Partindo dos pontos já 

identificados, acerca dos prejuízos ambientais que até então foram acima 

atribuídos aos resíduos descartados pela população que interferem nas 

condições do meio ambiente urbano, acrescenta informações sobre o projeto 

mencionado dizendo: 
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 Sinal Construtora empresa prestadora de serviços considerados públicos em Rio das Ostras. 
59

 Posto fixo para receber materiais possíveis de serem reciclados ou reaproveitados, sendo 
que estes precisam ser levados pela população. O Ecoponto funciona de 9h às 17h no Parque 
dos Pássaros, com acesso pela rua Duque de Caxias. 
60

 Disponível em: <http://riodasostrasjornal.blogspot.com.br/2012/10/ecoponto-em-rio-das-
ostras-funciona-no.html>. Acessado em 25 de outubro de 2012. 
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Entrevistado 1:  - Com relação à limpeza da cidade, porque o lixo 

também é uma das coisas que, como eu falei pra você, afeta e muito 
as áreas

61
 de conservação, principalmente  porque a maioria delas 

estão situadas na zona urbana”,então... zona urbana as pessoas 
jogam lixo no chão, na rua, o vento leva, e vai parar lá também.  a 
gente tem um projeto que é “Rua Limpa, Cidade Limpa”,   ele tem 
uma frequência mensal. Esse projeto atua em bairros da cidade, e 
presta vários serviços: varrição de rua mais intensa, poda de árvore, 
retirada de galhada, entulho de obra, bagulho, resto de móvel e tudo. 
Principalmente eu posso destacar essas duas ações que envolvam 
diretamente o trabalho na cidade.(Entrevista realizada em 
31/10/2012) 

 

 

Em relação ao destino dos resíduos recicláveis depositados nos 

Ecopontos, atualmente parte desses resíduos é recolhida e gerenciada pela 

ONG Maré62 através de sua parceria com o Núcleo de Educação Ambiental do 

município, enquanto que os resíduos sólidos domiciliares não selecionados são 

direcionados ao aterro sanitário63 da cidade após serem recolhidos pela 

prestadora (privada) de serviços. Quanto às possibilidades de 

reaproveitamento dos resíduos sólidos realizadas, vale considerar que apesar 

de ser uma ação válida, merece impulsionar uma visão crítica em relação à 

lógica do consumo. Outro fator importante, seria pensar nessa tendência atual 

dos serviços que competem ao poder público serem mediados pelo setor 

privado. Sobre tal questão, caberia perguntar: o que motiva o poder público a 

transferir sua responsabilidade, contratando o setor privado para executar o 

que o próprio poder público poderia investir e oferecer? Outra contradição a ser 

reconhecida é a inexistência de uma coleta seletiva domiciliar e  de uma usina 

de reciclagem, pois os resíduos levados para o aterro sanitário da cidade não 

passam por nenhum critério de separação para um posterior reaproveitamento 

ou reciclagem , tornando fictícia a proposta de coleta seletiva defendida pela 

política de educação ambiental  e incentivada pela SEMAP.  
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 A Organização Não Governamental MARE – Meio Ambiente Respeito e Esporte – trabalha 
há dez anos aproximadamente na confecção artesanal a partir materiais recicláveis, no 
município de Rio das Ostras. 
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  O Aterro Sanitário de Rio das Ostras é o espaço para onde  é direcionado os resíduos 

sólidos e de esgoto domiciliar (trazidos pelos caminhões específicos de coleta), operando por 

meio de geo bags.  

 



Podemos então considerar que o propósito da Educação Ambiental 

desenvolvida em Rio das Ostras, se limita a fomentar ações de cunho 

individualista, cujos efeitos são paliativos, desconsiderando que a degradação 

ambiental e as estratégias de “superação”  , incluindo aí as gestões de 

serviços, está intimamente ligada com a forma  de organização predominante 

da sociedade. De acordo com o livro “Princípios básicos de saneamento do 

meio” de Anésio Rodrigues de Carvalho e Mariá Vendramini Castrignano de 

Oliveira, “sanear é ‘tornar são, habitável, respirável, agradável’”. (CARVALHO; 

CASTRIGNANO, 2003, Nota do Editor). Então, podemos concluir que para os 

seres humanos conquistarem condições dignas de sobrevivência, é 

indispensável que o meio, o espaço que ocupam,  esteja  o mais habitável 

possível. O fato é que não podemos nos contentar diante de propagandas 

superficiais que incentivam iniciativas individualistas, nem nos darmos por 

satisfeitos com ações destituídas de um fundamento crítico sobre a raiz da 

problemática ambiental.  

A forte influência da ideologia conservadora é percebida quando uma 

das entrevistadas resume que a Educação Ambiental desenvolvida nas escolas 

pretende “mudar as pessoas” (Entrevista 4). Enquanto isso, os impactos e 

responsabilidades que cabem ao setor privado são “esquecidos”, ou seja, não 

são contestadas e devidamente levadas em consideração. É por isso que 

nossas capacidades de refletir criticamente sobre a reprodução banal do termo 

“desenvolvimento” não podem ficar anestesiadas, visto que o termo 

mencionado tende a transmitir uma ideia positiva das mudanças ocorridas no 

cenário social, político e econômico, e que a estrutura dominante finge 

proporcionar. Essa concepção dominante tenta passar uma falsa impressão de 

que as propostas dominantes derivadas desse processo são plenamente 

capazes de reverter o panorama socioambiental disposto na atualidade. O teor 

de superficialidade das propostas predominante nas propagandas são 

exemplos da aliança da própria mídia com o capital, definida por Löwy (2012), 

como insensibilidade ecológica, pois para ele também o combate crítico à 

lógica do consumo, ou seja, do sistema capitalista é ignorado. Porém, é 

importante considerar que na contramão desse modelo, há outro discurso que 

se esforça em resgatar os valores de justiça social e ambiental, na tentativa de 



romper com a lógica capitalista. Resposta para a crise socioecológica está 

representada pela proposta radical ecossocialista(LÖWY, 2012).   

Ciente que ainda não superamos em totalidade a crise socioambiental 

global nos resta pensar que as medidas guiadas por uma perspectiva que visa 

priorizar o incremento da dinâmica de mercado, estão na verdade 

descomprometidas com uma tentativa mais justa e eficaz em termos 

ambientais e sociais. Na contramão, propostas ecodesenvolvimentistas ou 

ecocapitalistas defendidas pela denominada Economia Verde64, por exemplo, 

ainda prevalecem nas decisões nacionais e internacionais e acabam 

contaminando vários setores da sociedade. Difundidas, estas se alinham 

perfeitamente à lógica destrutiva do capital.   

Em síntese, a Parceria Pública Privada (PPP), mencionada 

anteriormente, não deixa de ser fruto da influência de uma economia 

globalizada e descompromissada com um investimento justo que priorize o 

meio ambiente, e que permita uma melhora qualitativa das condições de vida 

dos seres humanos. Tal fato serve para afirmar o quanto o setor público está 

mais harmonizado com os interesses do setor privado que com a esfera pública 

propriamente dita. Não podemos nos conformar diante de discursos superficiais 

que ao invés de estarem preocupados e comprometidos com a conservação 

ambiental, invertem os fundamentos do sentido universal das políticas públicas 

para permitirem a reprodução de delirantes propostas ambientais.    
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 A proposta da Economia Verde visa compatibilizar a preservação ambienta  com os 
interesses do capital . ARRUDA, Marcos; QUINTELA, Sandra. A economia cinzenta pode virar 
verde? Revista Ecossocialista: Fundação Lauro Campos, ano IV, n. 11, junho de 2012, p.11-12.   



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base nas reflexões apresentadas até aqui, é possível considerar 

que a análise do panorama ambiental, não pode estar desassociada do 

contexto social, ou seja, as condições ambientais não devem salientar somente 

os processos naturais, mas também o processo histórico de desenvolvimento 

das relações sociais, incluindo os fatores econômicos, políticos, culturais e 

ideológicos que os determinaram. O vínculo existente entre as condições que 

se apresentam no âmbito social e o cenário ambiental, o debate em torno do 

meio ambiente deve ampliar sua atenção para o conjunto da dinâmica 

consumista fortemente financiada pela lógica capitalista na atualidade. Nessa 

direção, as discussões que englobam o meio ambiente não possui relevância 

apenas repensar sobre os aspectos relacionados com as disposições da fauna, 

flora e território urbano. Mas, também para a dimensão da cidade, tendo em 

vista que o processo acelerado de urbanização não leva em conta a totalidade 

das contradições e rebatimentos socioambientais advindos desse processo.    

 Ao associarmos a “questão ambiental” com a dinâmica econômica do 

capital, o resgate das considerações de Marx sobre a lógica de exploração da 

produção capitalista tem para a temática ecológica imenso valor, independente 

dos conflitos encontrados em alguns debates teóricos sobre marxismo e meio 

ambiente.  O mais importante é entender os antigos nexos de exploração da 

natureza e dos seres humanos ainda permanecem ditando as determinações 

na sociedade, essa compreensão se torna fundamental para criar uma 

mentalidade crítica e resistente que idealize o necessário rompimento com 

essa lógica conservadora.  Compreendendo as reais pretensões da dinâmica 

de mercado,  promovendo um  desenvolvimento insustentável,  é importante  a 

construção de medidas que superam a  problemática ambiental postas como 

um desafio global na atualidade. Nesse processo, a Educação Ambiental 

interpretada como modelo de prática pedagógica, precisa estar aliada com uma 

concepção crítica em relação às propostas adaptadas aos interesses 

dominantes. Nessa dimensão, que se insere o Serviço Social, é importante 

analisar a atuação dos profissionais, para que a atuação profissional não se 



limite a reproduzir de forma mecânica desprovida de uma interpretação crítica 

diante de propostas e iniciativas baseadas na naturalização de uma concepção 

individualista e excludente. 

Utilizando como exemplo as propostas ambientais desenvolvidas no 

município de Rio das Ostras, podemos constatar  que dentre as políticas 

públicas de meio ambiente, a Educação Ambiental ainda é dirigida por uma 

lógica econômica, à medida que o foco das atenções estão voltadas para uma 

abordagem paliativa, acrítica, de cunho individualista, dando ênfase aos fatores 

que podem prejudicar mais a  imagem    da cidade, ou seja, o seu potencial 

competitivo.  Dessa forma, podemos entender que a efetivação de políticas 

sociais  universalizantes são postas em questão, já que as reais necessidades 

sociais e ambientais  não se constituem  alvos das iniciativas do poder público.

 Ao reproduzir uma mentalidade restrita pautada na ideia que os 

prejuízos ambientais são efeitos somente da indisciplina da população, pode-se 

constatar o financiamento de uma injustiça socioambiental.  Afinal, qual seria a 

parcela da população mais apontada por tais prejuízos e mais excluídas de 

ações mais abrangentes? Claro que direta ou indiretamente, todos os que 

possuem o direito de condições dignas de vida são afetados (direta ou 

indiretamente), mas aqueles que não somam significantemente para a lógica 

de mercado não são alvos de preocupação do Estado, ao passo que “a 

pobreza é” banalmente “associada a sujeira, a fedor, a feiura,[...] a negligência, 

a incultura, e a morte.” (TAKEUTI apud GERMANO, 1998: 35) Importante 

destacar que ao mesmo tempo em que os investimentos públicos priorizam o 

prestígio competitivo das  cidades, buscando elevar seu perfil como uma 

mercadoria desejada na dinâmica do consumo,  como diz Compans (2005),  os 

prejuízos e desafios ambientais são apontados pelos representantes do poder 

publico como resultado do desenvolvimento e consequentemente aumento 

populacional. Contraditório, não é mesmo? Então, como investir em 

propaganda e no perfil turístico sem motivar e intencionar outra coisa se não 

expansão populacional? No entanto, o ideal seria que na mesma medida que 

se investe em empreendedorismo urbano, se invista em políticas públicas 

eficientes e universais que atendam o aumento das possíveis demandas 

socioambientais. Isto reafirma a face excludente, estigmatizante e falaciosa das 



propostas ambientais que não rompem definitivamente com os interesses da 

lógica dominante.   

Para pensar em medidas sustentáveis, é necessário refletir sobre as 

necessidades fundamentais que permitam a preservação da própria natureza e 

manutenção da vida dos seres humanos dessa e de futuras gerações, o que 

será inviável com a permanência de um modelo econômico insustentável como 

o capitalismo. Constatando que a reprodução de propostas aliadas a uma 

concepção equivocada de sustentabilidade tem se mostrado frequente na 

atualidade, podemos concluir que o termo sustentável, distante do seu ideal 

sentido, se firma como uma farsa ideológica viável para a lógica dominante, por 

não questionar a exploração ambiental e determinações capitalistas. Sem 

dúvida, uma proposta avessa à consolidação da cidadania.  

Importante compreender que o planejamento desigual no espaço urbano 

combinado o aumento das demandas sociais, contribuem para o agravamento 

dos prejuízos ambientais - conforme verificamos no capítulo anterior, na 

abordagem sobre alguns aspectos relacionados ao saneamento básico.

 Portanto, caso houvesse um investimento equilibrado em setores 

fundamentais, como é o caso do meio ambiente, saúde e infraestrutura, 

capazes de acompanhar o ritmo das necessidades sociais e ambientais, muitos 

prejuízos seriam evitados.  Porém, à medida que se privilegia notadamente a 

ótica de mercado, ignorando essa preocupação no processo de gestão e 

organização estrutural  das cidades, permite-se que significativas parcelas da 

população fiquem sujeitos como principais alvos da insalubridade ambiental, à 

medida que essas não tem acesso aos serviços e às estruturas ideais para 

conter os efeitos desse descaso.  Este fato nos faz concluir que a gestão de 

cidades, que aderem ao modelo empreendedor, visa priorizar ampliação dos 

benefícios econômicos, em detrimento das condições socioambientais que 

garantam uma melhor qualidade de vida para a população a partir de uma 

coerência e integração das políticas públicas desenvolvidas. 

O desafio ambiental está além dos debates postos pela mídia, 

requerendo uma reflexão crítica integrada entre várias áreas do conhecimento, 

pois “questionar sobre a dominação da natureza [...] é estar no centro da crítica 

do modo de organização societário” (GONÇALVES, 2004:166) refletindo sobre 

lógica exploradora e opressora da classe dominante na trajetória histórica da 



humanidade. Tais reflexões nos levam a crer que se para alcançar uma 

autêntica sustentabilidade socioambiental, é necessário romper com a lógica 

desumana do capital, concordando com Carlos Walter (2004) que a qualidade 

de vida de futuras gerações depende da construção de uma nova relação com 

a própria natureza. Para isso é preciso que as propostas e as atuações 

profissionais estejam aliadas com uma perspectiva que vise à construção de 

um modelo político e econômico sustentável do ponto de vista ambiental e 

social, optando por uma Educação popular transformadora e não reformadora.  

 Por fim, guiada pela interpretação que as questões ambientais e 

urbanas, nada mais são do que uma das expressões da questão social cabe 

aqui considerar que diante da perspectiva contemporânea de 

“desenvolvimento”, não é de se admirar que a proposta de Educação Ambiental 

desenvolvida em Rio das Ostras esteja distante de uma concepção crítica 

diante dos nexos que afirmam o perfil empreendedor adotado pela cidade.   
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APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE  A – Questionário sobre meio ambiente aplicado na 
Entrevista 1. 

 
1. Tendo em vista as transformações advindas com o avanço e 

desenvolvimento do perfil turístico da cidade, como poderia classificar a 

biodiversidade atual do Município de Rio das Ostras? 

 

2. Para se chegar a esse atual cenário, ocorreram modificações pelos avanços 

e impactos. Considerando tais fatores, quais foram as principais modificações 

no cenário ambiental do Município até os dias de hoje, e quais os consideráveis 

agentes desse processo?  

 

3. Quais são os principais impactos ambientais considerados no cenário atual 

do Município e seus respectivos precursores? 

4.   Cientes de que a pesquisa é um instrumento indispensável para o 

conhecimento das reais condições do meio ambiente no âmbito de uma 

localidade, como o Município promove e incentiva essa pesquisa e quais são 

os parceiros nesse processo?  

 

5. Como o Município promove capacitações para os profissionais que atuam na 

área ambiental? 

 

6. Quais são as iniciativas do poder público municipal que visam à proteção e 

conservação ambiental realizadas no Município?  Quais os atores envolvidos 

nesse processo?  

 

7. Qual ou quais são as principais demandas reivindicadas pela população no 

quesito ambiental? Quais dessas são contempladas e quais são as 

consideradas mais emergenciais e mais desafiadoras? Quais os principais 

desafios? 

8. Como essas ações integradas à política de educação ambiental podem 

melhorar a qualidade de vida da população local?   

 



9. Quais os mecanismos de participação pública em processos decisórios 

referentes ao meio ambiente no município? 

 

10. Qual o percentual do orçamento municipal (fundo municipal) que foi 

aprovado para o setor de meio ambiente em 2011, quanto foi utilizado e como 

foi divulgado? 

11. Como as condições ambientais atuais do Município, afetam a vida da 

população?  

12. Como se estabelece o diálogo com outras secretarias municipais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE B – Questionário sobre saneamento básico aplicado na 
Entrevista 2.  
  
1. Para se chegar a esse atual cenário, ocorreram modificações pelos avanços 

e impactos. Considerando tais fatores, quais foram os principais rebatimentos 

do saneamento básico para o meio ambiente da cidade?  

 

2.   Cientes de que a pesquisa é um instrumento significante para o 

conhecimento das reais condições do meio ambiente no âmbito de uma 

localidade, como o município promove e incentiva pesquisas e fiscalizações 

sobre as condições do saneamento básico no município? 

  

3. Como o Município estimula capacitações dos profissionais que atuam no 

Departamento de Saneamento Básico?  

 

4. Qual ou quais as principais demandas relacionadas ao saneamento básico 

no município? Quais dessas foram já atendidas, e quais estão em andamento? 

Quais dessas são consideradas mais urgentes e prejudiciais para o meio 

ambiente?Quais os principais desafios? 

5. Como os serviços de saneamento básico oferecidos pelo município, 

implicam na  qualidade de vida da população?   

 

6. Quais os mecanismos de participação pública para solicitar serviços e 

denunciar os prejuízos à população e ao Meio Ambiente? 

 

7. Em um momento em que a questão do saneamento básico ganha dimensão 

ainda maior com a promulgação da lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabelece os marcos regulatórios do setor, nos seus quatro componentes: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

manejo de águas pluviais. nesse quesito,os sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento satário possuem licenciamento ambiental?  

 



8. Como se desenvolve ações para a implantação e expansão de projetos de 

saneamento no município? 

 

9. Quais os prestadores de serviços de saneamento básico no município? qual 

a frequência da coleta de resíduos sólidos nos bairros? há programas e/ou 

projetos associados de reaproveitamento desses resíduos? quais?  

 

10. Quais bairros possuem mais carência de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no município? 

 

11.Quais formas alternativas de atendimento à população no que se refere 

esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de resíduos 

sólidos no espaço urbano? 

22. Somando o alcance da emancipação político-administrativa(10 de abril de 

1992), que provocou um aumento populacional  ( 90% na zona urbana do 

município), com a base do modelo de desenvolvimento atual da sociedade  que 

estimula ao consumo desenfreado, que gera grandes impactos ambientais, 

como é refletido essa lógica frentes as ações públicas e a população, visto que 

a cidade tem um perfil turístico muito forte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C – Questionário sobre Educação Ambiental aplicado 
na Entrevista 3.  
  

 

1. Como considera o quadro geral do meio ambiente na cidade de Rio das 

Ostras? 

 

2. Qual o principal foco da Política de Educação Ambiental desenvolvida em 

parceria com a Secretaria de Educação no Município de Rio das Ostras 

(SEMED) atualmente? Quais as principais abordagens relacionadas? 

 

3. Como essas ações acabam repercutindo na população e no meio ambiente 

do      Município? 

 

4. Quais projetos vinculados com a proposta de Educação ambiental em 

parceria com a Secretaria de Educação são efetivados no Município de Rio das 

Ostras? Quais os interrompidos e os intencionados? Quais as principais 

limitações que refletem nestes? Como são realizadas as avaliações e 

planejamento dessas ações? 

 

5. Dentre os enfoques e iniciativas mencionados acima, são considerados mais 

urgentes de serem desenvolvidos no Município. Quais as intervenções mais 

reivindicadas pela população? E destas últimas quais são contemplados?  

 

6. De onde provem as verbas e principais investimentos reservados para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental junto às escolas no município? Como 

essas informações são disponibilizadas para a população? 

 7. Quais as parcerias públicas e/ou privadas estabelecidas para promover a 

Educação Ambiental em Rio das Ostras?  

 

8. Como é estimulada a qualificação dos profissionais envolvidos com essa 

proposta ambiental?   

 



9. Qual o público alvo das ações de Educação Ambiental do Município? E qual 

a frequência dessas ações? 

 

10. Como a demanda populacional (local) rebate nesse setor?  Quais os 

mecanismos de participação pública nos processos que contemplam o 

gerenciamento da Educação Ambiental junto às escolas do Município? Como 

essas ações são compartilhadas entre Sociedade Civil e Prefeitura em Rio das 

Ostras? 

 

11. Como a Educação Ambiental contempla o Saneamento Básico em Rio das 

Ostras? 

 

12. De que forma o princípio de “Desenvolvimento sustentável”, rebate nos 

planejamentos e desenvolvimento de ações estabelecidas pela Política de 

Educação Ambiental, no Município? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE D – Questionário sobre Educação Ambiental aplicado 
na Entrevista 4.  
  

 

1. Como considera o quadro geral do meio ambiente na cidade de Rio das 
Ostras? 
 
2.Qual o principal foco da Política de Educação Ambiental desenvolvida em 

parceria com a Secretaria de Educação no Município de Rio das Ostras 

atualmente? Quais as principais abordagens relacionadas? 

3. Como essas ações acabam repercutindo na população e no meio ambiente 

do      Município? 

 

4. Quais projetos vinculados com a proposta de Educação ambiental em 

parceria com a Secretaria de Educação são efetivados no Município de Rio das 

Ostras? Quais os interrompidos e os intencionados? Quais as principais 

limitações que refletem nestes? Como são realizadas as avaliações e 

planejamento dessas ações? 

 

5. Dentre os enfoques e iniciativas mencionados acima, são considerados mais 

urgentes de serem desenvolvidos no Município. Quais as intervenções mais 

reivindicadas pela população? E destas últimas quais são contemplados?  

 

6. De onde provem as verbas e principais investimentos reservados para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental junto às escolas no município? Como 

essas informações são disponibilizadas para a população? 

 7. Quais as parcerias públicas e/ou privadas estabelecidas para promover a 

Educação Ambiental em Rio das Ostras?  

 

8. Como é estimulada a qualificação dos profissionais envolvidos com essa 

proposta ambiental?   

 

9. Qual o público alvo das ações de Educação Ambiental do Município? E qual 

a frequência dessas ações? 

 



10. Como a demanda populacional (local) rebate nesse setor?  Quais os 

mecanismos de participação pública nos processos que contemplam o 

gerenciamento da Educação Ambiental junto às escolas do Município? Como 

essas ações são compartilhadas entre Sociedade Civil e Prefeitura em Rio das 

Ostras? 

 

11. Como a Educação Ambiental contempla o Saneamento Básico em Rio das 

Ostras? 

 

12. De que forma o princípio de “Desenvolvimento sustentável”, rebate nos 

planejamentos e desenvolvimento de ações estabelecidas pela Política de 

Educação Ambiental, no Município? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE  E– Gráfico da População de Rio das Ostras segundo 
censo 2010 do IBGE. 

  
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                             Fonte: IBGE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

População do Município de Rio das Ostras 
Total 105.676 

População urbana 99.903  

 População rural 5.773   
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ANEXO A- Modelo do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (1a 

via) 
 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Esta pesquisa integra a Trabalho de Conclusão de Curso da aluna                                                                                                        

___________________________________________________________,exig

ência parcial para a obtenção nível Bacharel em Serviço Social sob orientação 

do prof°. __________________________________________ que pode ser 

contactado através do e-mail ________________________________ e 

telefone___________________________. 

Para o desenvolvimento de tal trabalho será necessária a realização de 

entrevistas e aplicação de questionários, que serão gravados. 

Vale ressaltar que sua participação é voluntária sendo resguardada a 

liberdade de recusar-se a participar ou de retirar o consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem que seja penalizado ou que implique em qualquer tipo 

de prejuízo. 

As informações coletadas serão tratadas de forma confidencial 

garantindo-se o anonimato de cada participante. 

A pesquisadora se compromete ainda a prestar quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários antes e durante o desenvolvimento 

da pesquisa, bem como apresentar os resultados obtidos, caso haja interesse 

dos envolvidos. 

 

Agradeço a sua atenção e colaboração. 

 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
___________________________________________ 

  Aluna: 



ANEXO B- Modelo do termo de Consentimento Livre e Esclarecido(2a 

via) 
 
 

Termo de Consentimento 

 
 
 
 
Eu,___________________________________________________, 
 

Autorizo a realização da pesquisa desenvolvida pela aluna da 
Graduação em Serviço Social, ______________________________________. 

Declaro ter sido devidamente informado(a) sobre objetivos e 
procedimentos do estudo em questão, e estou ciente que serão resguardados 
todos os procedimentos éticos da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
____________________(local), _____, ________________de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C – Notícia virtual sobre a dívida contraída por Rio das 
Ostras com a Parceria Pública Privada 

 

PPP: dívida não para de crescer  

 

Os investimentos feitos pela Prefeitura de Rio das Ostras em saúde, 

educação e qualificação profissional parecem ser menos importantes do que os 

gastos para pagar a famosa dívida da falada Parceria Público-Privada (PPP), 

que consome grande parte do dinheiro dos royalties do petróleo. A tão falada 

PPP, feita para uma obra que atende basicamente a infraestrutura da 

localidade Cidade Praiana, custa aos cofres públicos mais do que os 

investimentos em setores considerados primordiais para o município. Segundo 

dados retirados do site Transparência no dia 30 de agosto 

(http://transparencia.riodasostras.rj.gov.br/pronimtb/), as parcelas da PPP 

custaram ao governo municipal somente ate este mês, cerca de R$51milhões, 

com previsão de atingir 90 milhões ate o fim do ano. Já a habitação popular 

não recebeu nenhum investimento este ano. E mesmo com a demanda de 

várias novas empresas se instalando na Zona Especial de Negócios (ZEN) e 

em Macaé e apesar dos grandes empreendimentos que estão sendo 

construídos no Estado do Rio como o Complexo Petroquímico (Comperj) e o 

Porto do Açu, a qualificação profissional teve investimentos irrisórios durante o 

ano: apenas R$100mil.  Enquanto isso, não menos importante do que a PPP, a 

área de saúde vem passando por sérios problemas, como superlotação no 

Pronto Socorro e Hospital Municipal, demissões e falta de médicos em áreas 

como ortopedia e ainda psiquiatria, psicologia e fisioterapia no Centro de 

Reabilitação. Mesmo assim, o investimento em saúde no mesmo período foi de 

R$38 milhões. Além dos problemas que esses centros de referência vêm 

sofrendo, o Programa de Saúde da Família (PSF), implantando em quase 

todos os municípios do estado, desde quando foi inaugurado no Praia Âncora 

em 2009, ainda não ganhou núcleos em outras localidades. Outros problemas 



são a falta de remédios distribuídos pela prefeitura e a demora na marcação de 

cirurgias. A área de educação, sempre usada pela Prefeitura de Rio das Ostras 

como referência em publicidade, recebeu ainda menos dinheiro do que a saúde 

e o pagamento da dívida da PPP. Foram destinados para a educação 

aproximadamente R$34 milhões. Mesmo com o anúncio de que serão 

construídas novas escolas, a educação passa por sérios problemas como o 

aluguel de módulos (em forma de containers), na ausência de novas salas de 

aula desde 2009. Falta investimento em novas unidades que atendam as novas 

matrículas com o constante crescimento da cidade. A rede recebeu nos últimos 

três anos 6.292 novas matrículas, sendo que 3.120 alunos estudam em 

módulos. Há três anos Rio das Ostras não recebe uma nova escola, mesmo 

com a demanda crescente de alunos.  Enquanto a saúde e a educação 

recebem menos investimentos do que os pagamentos feitos a empresa Foz de 

Rio das Ostras, uma “representante” da gigante Odebrechet que foi criada para 

administrar a obra no município, recebe grande parte da receita do município.

 Vale ressaltar, que o próprio vice-prefeito, Wilton Broder, alegou em 

declaração recente ao RJ News, que caso Rio das Ostras perca o repasse dos 

royalties, o município poderá dar um “calote institucional” na empresa credora. 

PPP- O pagamento das parcelas da Parceria Público-Privada (PPP) de Rio das 

Ostras é um mistério. Apesar de termos a informação de que o investimento na 

obra foi de R$ 375,9 milhões, consta no orçamento oficial da Prefeitura de Rio 

das Ostras que aproximadamente R$90 milhões, de cerca de R$500 milhões 

anuais, serão destinados para o pagamento da PPP. Essas informações foram 

divulgadas na época em que foi firmado o contrato através do Diário Oficial.

 Embora o custo da obra tenha sido na ordem de R$375,9 milhões, o 

pagamento seria feito em 17 anos renováveis por mais 17 anos totalizando 34 

anos de pagamento da divida da PPP, e ao final do pagamento a estimativa é 

que a obra custe aos munícipes mais de R$ 1 bilhão de reais. 

 

 

Notícia divulgada pelo Jornal Rio das Ostrasnews, em 15 de set de 2011. Disponível em: 
<http://www.riodasostrasnews.com.br/ver_not.php?id=53124&ed=Geral&cat=Not%EDcias> 
Acessada em 08 de nov de 2012. 
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ANEXO D- Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 – 2011  

 

Sua emancipação político-administrativa ocorreu em 10 de abril de 1992. 

Desde então, seu crescimento populacional é considerado o maior do Estado, 

cerca de 10% ao ano. A população está distribuída em uma área territorial de 

230,62 Km² de extensão, com mais de 90% na zona urbana do município. 

O resultado do Censo 2010, realizado pelo IBGE, indica 105.757 

pessoas em Rio das Ostras em 1º de agosto de 2010, data de referencia. Em 

comparação com o Censo 2000, ocorreu um aumento de 69.338 pessoas.

 Esse número demonstra que o crescimento da população riostrense no 

período foi de 190,39%, ainda maior do que o observado na década anterior 

(100,16% entre 1991 e 2000). O Censo 2010 mostra também que a população 

urbana permanece com o mesmo percentual; tanto em 2000 quanto em 2010, 

95% da população riostrense vive na área urbana.  

 

 

 
 
 
 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Ano 2000 - Censo Demográfico 
Ano 2007 - Contagem Populacional 
Anos 2001 a 2006 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 2000 
Anos 2008 e 2009 - Estratificação baseada na Contagem Populacional 2007 
Ano 2010 - Censo Demográfico 
Ano 2011 - Estratificação baseada no censo Demográfico 2010 

 
 
Disponível em <http://www.riodasostras.rj.gov.br/> Acessado em agosto de 
2012. 
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