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1. RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre a importância da preservação e manutenção dos 

recursos naturais finitos como garantia de qualidade de vida do ser humano perante 

a atual sociedade da informação e vislumbra a inserção de um plano real de 

sustentabilidade ambiental no atual modelo econômico através de políticas públicas 

educacionais e fiscais voltadas ao consumo consciente da população.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O tema “CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: O COLAPSO ENTRE O 

CRESCIMENTO ECONÔMICO, A BASE FINITA DOS RECURSOS NATURAIS E A 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO” busca compreender como o consumo desenfreado 

e carência de métodos sustentáveis e viáveis para a conservação dos recursos 

naturais finitos afetam negativamente o bem-estar da sociedade globalizada.  

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo estudar o impacto ambiental do crescimento 

populacional assim como os danos gerados pelos países industrializados por não se 

comprometerem efetivamente às políticas de redução de poluição – gerando dessa 

forma o agravamento do efeito estufa, esgotamento dos recursos naturais não 

renováveis e acumulação de lixo – e os futuros problemas que ocorrerão em 

detrimento da industrialização das demais sociedades em situação de pobreza e 

com baixo nível educacional.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia consiste em análise bibliográfica, análise de revistas e documentários 

pertinentes ao tema, pesquisas em tratados e convenções internacionais 

relacionadas à proteção do meio ambiente e demais políticas de incentivo à 

reciclagem e às fontes sustentáveis e alternativas de geração de energia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, pelo levantamento normativo e bibliográfico, observamos 

que a todo o momento interagimos com um conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento de nossas vidas em todas 



suas formas. A integração destes elementos busca assumir uma concepção unitária 

de ambiente.  

Desta forma, a qualidade do meio ambiente transforma-se em um bem ou 

patrimônio, cuja sua preservação, a recuperação e a revitalização constituem uma 

preocupação do Poder Público, do Direito e da sociedade, pois ele forma a 

indeterminação na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana.  

Essa indeterminação pode ser observada em nossa própria história evolutiva, onde 

inicialmente o homem vivia em bandos – como tantos outros animais – para ter 

maiores chances de sobrevivência em detrimento de um meio ambiente hostil e 

imprevisível, porém ao descobrir como manipular e dominar os elementos da 

Natureza, o homem saiu do seu estado de vida primitivo. Assim, como resultado 

dessa experiência evolutiva, chegamos à atual sociedade complexa, com governos 

e regimes de poderes diversos, ideologias e filosofias de vida que se comunicam, 

completam ou se diferenciam. 

Contudo, independente do modelo social e econômico das diversas sociedades, 

existe um fator muito claro e perceptível que une todos os seres humanos de forma 

completa: a necessidade de consumir. 

Partindo desse princípio, torna-se visível que o objetivo do desenvolvimento 

socioeconômico é a produção de bens e serviços à procura de um mercado 

consumidor, assim os investimentos são planejados em função do número de 

usuários potenciais, e não de seres humanos. Não há nada de incorreto nisso, pois 

o patamar de vida digna que se deseja estender a toda a população supõe aumento 

de consumo e ampliação de mercado, para que se possa atender à demanda de 

bens e serviços necessários ao desenvolvimento humano. O que preocupa, e que 

também constitui aberração do desenvolvimento humano é o culto ao consumismo. 

São inúmeros e muito variados os fatores que provocam a compulsão do consumo 

para além das necessidades reais, essa atitude de desrespeito ao bom senso e 

prática irracional do próprio indivíduo consumista, pode não só lesar o meio 

ambiente natural, mas o seu próprio bem-estar, como por exemplo: endividamentos. 

Não obstante, o consumo descomedido de parcela da população somado a falta de 

políticas públicas de manutenção e preservação dos recursos finitos acabam por 

incrementar ainda mais o número de populações que carecem do mínimo essencial 

para sobreviver com dignidade. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesta fase da pesquisa temos como resultados preliminares a confirmação que o 

atual desenvolvimento econômico tem consistido na aplicação direta de toda 

tecnologia que dispomos no sentido de criar formas de substituir o que é oferecido 

pela Natureza à obtenção de lucro em forma de dinheiro; e ter mais ou menos 

dinheiro é, muitas vezes, confundido com melhor qualidade de vida. 

Contudo, mesmo que o objetivo da política econômica seja o crescimento, as 

necessidades humanas estão exaurindo a capacidade de exploração de sistemas 

biológicos, aumentando em todas as esferas os níveis de poluição e minguando a 

cada dia que passa os recursos naturais não renováveis, cabe nos lembrarmos do 

petróleo como lição, pois o uso contínuo desse recurso não renovável 

inevitavelmente promoverá a sua futura escassez, que, se somada com a falta de 

combustíveis alternativos acessíveis em larga escala, causará o declínio forçado do 

consumo global de energia, assim, com a elevação de seu valor no mercado 

mundial, muitos países sem recursos financeiros ou energéticos próprios serão 

forçados a contrair dívidas externas para não entrarem em iminente crise 

socioeconômica. 

Por fim, a presente pesquisa encontra os primeiros passos para que seja evitado um 

futuro colapso socioambiental: a educação para o consumo consciente e a 

separação correta dos materiais recicláveis destinados à coleta seletiva. A partir da 

conscientização real da população poderemos enfim, realizar grandes mudanças. 
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