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Resumo: O presente artigo enseja apresentar reflexões teóricas sobre a intervenção do 
Serviço Social mediante as novas demandas postas a profissão, entre as quais vem tendo 
suas atribuições rebatidas pela questão socioambiental. O objetivo da pesquisa delinea 
analisar o exercício profissional de Assistente Social diante dessa questão a partir no 
método dialético para estudar os fundamentos da profissão e o seu papel em face ao 
enfrentamento da questão socioambiental e as suas multiplas expressões na 
contemporaneidade. 
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Abstract: This article presents theoretical reflections on the intervention of the Social Work 
through the new demands placed on the profession, among which its attributions have been 
battered by the socio - environmental issue. The objective of the research delineates the 
analysis of the professional practice of Social Worker in front of this question starting from 
the dialectical method to study the fundamentals of the profession and its role in facing the 
socioenvironmental question and its multiple expressions in contemporaneity. 
Key-words: Socio-environmental question; Social word; Professional work. 

  

 

1.Introdução 

 
Com o advento da crise ecológica a partir da sua caracterização refletida pela 

questão socioambiental na contemporaneidade, desponta o Serviço Social que enquanto 

profissão não deve ficar alheio a esta questão, pois realiza as suas ações no bojo das 

questões inseridas no tecido das relações sociais, orientado por um projeto ético-político 

profissional que defende uma nova ordem societária para que garanta a liberdade dos 

sujeitos sociais a construírem sua própria história, através da emancipação humana, social e 

política.  

Desse modo, este ensaio tem por finalidade apresentar elementos extraídos do 

conteúdo da pesquisa bibliográfica construída para a dissertação de Mestrado do curso de 

Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 

Filho” – UNESP/FCHS, concluída no ano 2016 e intitulada Questão socioambiental e suas 

inter-relações com o Serviço Social, para ser realizado uma análise dialética acerca do 
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trabalho profissional do(a) assistente social frente a questão socioambiental posta na 

atualidade. 

 

 2. Os fundamentos do Serviço Social: uma breve análise   

 

O Serviço Social tem sua gênese marcada pelas “[...] demandas sócio-históricas que 

incidem sobre o enfrentamento das sequelas da ‘questão social’ por parte do Estado e das 

classes dominantes, no contexto do capitalismo moderno.” (BARROCO, 2007, p. 73, grifo do 

autor). Desse modo, o Serviço Social é uma profissão permeada pelas relações sócio-

históricas e tendo suas dimensões interligadas pela dinâmica tecida por meio dessas 

relações e nos processos sociais que determinam a vida em sociedade.  

 
Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões cotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência 
social pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também 
rebeldia por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela 
resistem, se opõem. [...] a questão social, cujas múltiplas expressões são o 
objeto do trabalho cotidiano do Serviço Social. (IAMAMOTO, 2005, p. 28-
29, grifo nosso). 

 

 A autora também enfatiza em seus estudos que:  
 

A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma 
arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente 
produzidas. Suas expressões condensam suas múltiplas desigualdades 
mediadas por disparidades nas relações de gênero, características éticos-
raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais, colocando 
em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da 
civilização. (IAMAMOTO, 2009a, p. 27, grifo do autor). 

 

Hoje, os países vêm sofrendo os impactos do ajuste da reestruturação produtiva em 

torno das suas políticas sociais. No Brasil, as políticas públicas estão vivenciando mudanças 

adjuntas ao desmonte dos direitos democráticos promulgados na sua Carta Magna – 

Constituição Federal de 1988. Foram conquistas e lutas do povo brasileiro, mas que estão 

sendo espoliadas pela a atual conjuntura política, econômica e social. 

 

Em síntese, no caso brasileiro, a expansão monopolista faz-se, mantendo, 
de um lado, a dominação imperialista e outro, a desigualdade interna do 
desenvolvimento da sociedade nacional. Ela aprofunda as disparidades 
econômicas, sociais e regionais, na medida em que favorece a 
concentração social, regional e racial da renda, prestígio e poder. Engendra 
uma forma de dominação política, de cunho contra revolucionário, em que o 
Estado assume o um papel decisivo não só na unificação do interesses das 
frações e classes burguesas, como na imposição de seus interesses, 
valores e ideologias para o conjunto da sociedade. (IANNI, 1984 apud 
IAMAMOTO, 2007, p. 132). 
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Por isso, a fragilidade nas políticas públicas vem representando mudanças que 

demarcam a constituição de: políticas compensatórias; programas focalizados; manutenção 

aparente do equilíbrio social; privatização dos direitos sociais; políticas eminentemente 

seletivas; participação e resolução individualistas dos problemas sociais e ambientais.  

São conotações resultantes da reestruturação produtiva do capital moderno a partir 

de políticas de ajuste estrutural. É importante levar em consideração que seus avanços 

atravessaram fronteiras, onde o atual projeto ideo-político neoliberal orientam os países na 

sua organização social:  

 Segundo Iamamoto (2005, p. 9) as resultantes dessa política delegam à 

concentração do “capital, renda e poder” da atual conjuntura do país, acarretando o “[...] 

agravamento da questão social, que tem no emprego e subemprego suas mais nítidas 

expressões.” Com isso, certifica-se uma precarização dos elementos essenciais da condição 

de vida da maior parte dos segmentos da população brasileira.   

Ao apreender essa realidade no trabalho cotidiano, o(a) assistente social3 intervém 

em prol dessa população pauperizada nas suas “[...] múltiplas expressões da questão 

social.” (IAMAMOTO, 2005, p. 18). Pois, “[...] o Serviço Social é uma especialização do 

trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo da 

sociedade.” (IAMAMOTO, 2005, p. 22, grifo do autor). E também pela “[...] chamada ‘prática 

profissional’ profundamente condicionada pelas relações entre o Estado e a Sociedade Civil, 

ou seja, pelas relações entre classes na sociedade, rompendo com endógena no Serviço 

Social.” (IAMAMOTO, 2005, p. 23, grifo do autor). 

 
O assistente social ingressa nas instituições empregadoras como parte de 
um coletivo de trabalhadores que implementa as ações institucionais, cujo 
resultado final é fruto de um trabalho combinado ou cooperativo, que 
assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. (IAMAMOTO, 
2007, p. 421). 
 

Mediante esta tarefa, os(as) assistentes sociais constituem contundentes balizas nas 

suas relações de trabalho por meio do seu projeto ético político profissional, da qual 

embasam as suas intencionalidades e os entraves através de um cunho teórico-

metodológico, técnico-operativo e ético-político que fundamenta e ao mesmo tempo conduz 

sua mediação em direção às rupturas, o que equivale à abolição da sociedade pelo domínio 

do sistema capitalista. À vista disso, a categoria profissional realiza ações para novas 

formas de promover mudanças e reflexões para além de si mesmas. Por isso, se torna 

                                                 
3 “[...] atua no âmbito das relações sociais, junto a indivíduos, grupos, famílias, comunidade e 

movimentos sociais, desenvolvendo ações que fortaleçam sua autonomia, participação e exercício de 
cidadania, com vistas à mudança nas suas condições de vida. Os princípios de defesa dos direitos 
humanos e justiça social são elementos fundamentais para o trabalho social, com vistas à superação 
da desigualdade social e de situações de violência, opressão, pobreza, fome e desemprego.” 
(CFESS, 2010). 
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essencial que profissionais vislumbrem suas intervenções cotidianas para a construção de 

uma sociedade alternativa ao cenário contemporâneo. 

 
O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha 
competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 
para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
profissionais. Requer ir além de rotinas institucionais para buscar 
apreender, no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali 
presentes, passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas 
e transformadas em projetos de trabalho. (IAMAMOTO, 2007, p. 25). 

 
Segundo Paulo Netto (1999, p. 95), os projetos societários representam os projetos 

construídos no coletivo, em que “[...] seu traço peculiar reside no fato de se constituírem 

como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto da sociedade”, para que 

estes projetos possam refletir também noutros elementos sociais, como, os de: gênero, 

raciais, culturais, étnicas, e etc. Ou seja, os projetos societários são os projetos da vida 

social, onde o Serviço Social enquanto profissão partilha dos projetos que apresentam 

valores legítimos socialmente; que tenha finalidade com a transformação social e a luta de 

classes. Outrossim, nos termos de Paulo Netto (1999, p. 95), os projetos profissionais “[...] 

apresentam a auto imagem da profissão [...]”, onde são definidos valores profissionais que 

os viabilizem socialmente; que sejam determinados os seus objetivos e funções, das quais 

são elaborados requisitos técnicos, institucionais e práticas a serem desempenhadas; 

também são prescritas as normas de conduta e estabelecidas a natureza da relação com os 

usuários dos seus serviços e com outras profissões e as organizações, públicas e privadas. 

  

Pensar o projeto profissional supõe articular uma dupla dimensão: de um 
lado, as condições macros-societárias, que estabelecem o terreno sócio-
histórico em que se exerce a profissão, seus limites e possibilidades, e, de 
outro, as respostas sócio-históricas, ético-políticas e técnicas de agentes 
profissionais a esse contexto, as quais traduzem como esses limites e 
possibilidades são analisados, apropriados e projetados pelos assistentes 
sociais. (IAMAMOTO, 2007, p. 222, grifo do autor). 

 
Por isso, essa categoria profissional trabalha sob o intermédio do seu código de ética 

profissional4, sendo este um documento legal em que o(a) assistente social constitui entre 

os seus princípios o compromisso com a liberdade, autonomia e emancipação dos 

indivíduos e do coletivo. 

Sobremodo, para que sejam estabelecidas práticas de emancipação, subentendemos 

que a emancipação social constitui-se como parte nesse processo, da qual também 

representa o seu próprio resultado. Desse modo, os(as) assistentes sociais fundamentam sua 

atuação por meio de valores éticos críticos, leitura contextual da história movimentada pela 

                                                 
4 Código de Ética Profissional do Assistente Social, resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 

1993. 
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investigação e argumento de defesa vinculada à emancipação como processo essencial para 

desvendar as características mascaradas a humanidade e suas consequências desumanas.  

 
Para chegar a constituir uma revolução processual serão necessários 
procedimentos intermediarias, consideradas como ‘rupturas moleculares’, 
como, por exemplo: a elevação cultural das massas, a propagação de 
perspectivas pedagógicas críticas, a ocupação de posição na sociedade 
civil, organizações sociais e demais categorias [...]. (LUIZ, 2013, p. 112, 
grifo do autor).  

 
De acordo com Abreu (2002, p. 17), o processo pedagógico, incita que a prática 

profissional do(a) assistente social dispõe da materialização de sua função pedagógica 

(educativa) mediada pelas políticas públicas e pelos processos de organização cultural, 

onde tal função deve ser exercida nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, na relação 

cotidiana com os usuários, interferindo na formação de subjetividades e normas de conduta, 

consubstancia-se no terreno da elaboração e difusão ideológica dos elementos moleculares 

de uma cultura, entendida no sentido gramsciano como sociabilidade. 

 
[...] a função pedagógica do assistente social em suas diversidades é 
determinada pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes 
sociais e se materializa, fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação 
profissional na maneira de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos 
processos da prática. (ABREU, 2002, p. 17). 

 
Significando, com isso, que o Serviço Social possui desafios nos quais permeia a 

expansão da pedagogia emancipatória frente às mediações profissionais para além de sua 

imediaticidade, com ações da práxis transformadora que demandam a construção da 

participação, da formação e o pleno exercício da cidadania. 

 

2. Questão socioambiental e os desafios postos ao Serviço Social 

 

Mediante o trabalho profissional do(a) assistente social se configurar de acordo com 

as transformações e demandas sócio-históricas, denotamos que estas se apresentam à 

profissão entre os conjuntos generalizados das sequelas produzidas pela questão social. 

Não obstante, à questão socioambiental também se coloca a profissão como sendo uma 

das suas expressões, pois 

 
[...] 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. (OLIVEIRA, 2013, p. 41). 

 
De acordo com Maria das Graças Silva (2010, p. 147), constata-se nos seus estudos 

que “[...] a exacerbação da questão ambiental e de suas múltiplas expressões vem 
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configurando um novo campo de intervenção profissional, mediado pela incorporação dessa 

temática ao universo das empresas, das ONG’s e do Estado.” A temática vem instigando o 

Serviço Social brasileiro a contemplar novos estudos e intervenções nessa área, devido ao 

surgimento de novas demandas postas à profissão. 

O Serviço Social é uma profissão que luta por melhor qualidade de vida no que tange 

à condição da habitação, trabalho, saúde, educação, lazer, e etc, que similarmente deve 

estar interligado a um ambiente sadio e preservado, a fim de possibilitar que as presentes e 

futuras gerações possam suprir as suas necessidades e usufruir das suas riquezas naturais, 

ou melhor, para que a vida se perpetue e não se acabe.  

E quando nos referimos ao termo qualidade de vida, buscamos compreendê-la 

através dos conceitos de Barroco (1999, p. 73), pois a autora a define como sendo uma 

noção que envolve duas grandes questões: a qualidade e a democratização dos acessos à 

condição de preservação do homem e do meio ambiente, uma vez que 

 
[...] a qualidade de vida é a possibilidade de melhor distribuição – e 
usufruto – da riqueza social e tecnológica dos cidadãos de uma 
comunidade; a garantia de um ambiente de desenvolvimento ecológico e 
participativo de respeito ao homem e a natureza, como o menor grau de 
degradação e precariedade. (BARROCO, 1999, p. 73-74). 

 
 Contudo, a crise ecológica contemporânea vem permeando um novo quadro na 

esfera social acrescido pelas manifestações da questão socioambiental, englobando os 

problemas sociais e os ambientais, significando uma indissociabilidade em que o primeiro 

está diretamente interligado ao outro. Desse modo, quando nos deparamos com questões 

particularizadas à miséria, pobreza, desigualdade social, violência, desemprego, 

precarização do trabalho, falta infraestrutura (saneamento básico) habitacional, subnutrição, 

proliferação de doenças, e entre outros, também poderá ser essa uma questão que estará 

diretamente relacionada a outras situações advindas da poluição, degradação ambiental, 

exploração desmedida da natureza, esgotamentos de recursos naturais, problemas 

originados do consumo de descartáveis, o descumprimento das leis de proteção ambiental, 

e, etc. 

 Esses elementos denotam a caracterização da desqualificação da qualidade 

ambiental, e, por conseguinte, sobre a qualidade de vida dos indivíduos e do coletivo, e vice-

versa.  

 Por isso, a (re)produção da questão ambiental e suas múltiplas expressões, quando 

acrescidas pela condição sócio-histórica, consequentemente, os seus efeitos têm passado a 

configurar o cotidiano de muitas pessoas. 

 A sua dimensão social, econômica, política, ideológica e cultural aparecem em cena 

de forma fragmentada da totalidade concreta, o que dissemina a integração necessária com 
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os diversos campos do saber, por se tratar de uma temática transversal entre as áreas das 

pesquisas, “[...] quais sejam: questão agrária e urbana, saneamento, populações 

tradicionais, formação profissional, mundo do trabalho, juventude etc.” (SILVA, M. G., 2010, 

p. 147). 

 O Serviço Social encontra-se entre as profissões aptas a captar o movimento da 

realidade para mediar intervenções em prol das demandas sociais e, também as ambientais, 

numa perspectiva que integre a interdisciplinaridade a partir da sua instrumentalidade. Isso 

vai exigir do(a) assistente social uma atuação que apreenda as dimensões socioambientais. 

“Essa proposta refere-se diretamente à necessidade dos cientistas e assistentes sociais de 

trabalhar em equipes multi e interdisciplinares.” (IRIGALBA, 2005, p. 15, grifo do autor). Em 

suma, para que os trabalhos sejam desenvolvidos por equipes multiprofissionais. 

 
Assim, algumas estratégias adotadas para fazer as mediações para 
transformar as múltiplas expressões da questão socioambiental em 
alternativas de intervenção profissional, passam pela abertura do diálogo 
interdisciplinar, pela mobilização e organização das comunidades, da 
sociedade civil organizada, identificando as articulações políticas em torno 
dos serviços socioambientais (sejam eles de moradia, educação, 
assistência, trabalho, lazer, dentre outros aspectos que possuem conexão 
com a questão socioambiental), a fim de que estes intervenham nos 
espaços institucionais, nas instâncias de controle social, tendo como 
horizonte universalizar os serviços, programas e políticas sociais, bem como 
fomentar seu protagonismo, sua participação efetiva na tomada das 
decisões que são fundamentais para a compreensão dos problemas 
socioambientais, uma vez que a qualidade do ambiente influi 
consideravelmente na qualidade de vida dos seus moradores. (NUNES, 
2012, p. 59). 

 
 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2012a, [p. 2]) publica o informativo 

em que descreve o Serviço Social enquanto profissão atenta a intervir junto à temática 

ambiental, de onde devem ser depreendidos os seus fundamentos a partir da realidade 

inscrita sob a égide do capital. Pois sobrevém numa “[...] dinâmica que beira a barbárie, [...] 

de forma crítica e ética, as possibilidades para a efetivação do nosso projeto profissional, 

sendo mais uma profissão a se inserir no amplo debate acerca da questão socioambiental.” 

Ou melhor, os(as) assistentes sociais reconhecem na qualidade de categoria profissional 

que se efetuem intervenções também nesse âmbito, visto que possuem na regulamentação 

da profissão5, as seguintes competências:  

 
[...] elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; II elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil; [...] V orientar indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; [...] VII 

                                                 
5 BRASIL, Lei n. 8.662, de 13 de março de 1933. 
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planejar, executar e avaliarpesquisas que possam contribuir para a análise 
da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias 
relacionadas no inciso; II deste artigo; IX  prestar assessoria e apoio aos 
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício 
e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; [...]. 
(CFESS, 1993). 

 

Também o CFESS (2012b) publicou o informe de que, para prestar socorro à 

população provenientes da situação de desastres, requerem a atuação dos(as) assistentes 

sociais. No tocante às intervenções neste âmbito, sobretudo, a categoria se coloca 

regulamentada pelo seu código de ética profissional (Artigo 3º, alínea d), em que prevê 

como dever do profissional: participar de programas em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 
Normalmente, em casos de tragédias, como enchentes ou desabamentos, 
assistentes sociais desenvolvem inúmeras atividades, como: assumem 
locais de abrigos temporários, participam de grupos de discussões sobre o 
acontecimento com a população atingida, com outras categorias 
profissionais e com as autoridades, fazem encaminhamentos das pessoas 
para atendimento médico e psicológico, atendem e cadastram as famílias, 
coletando dados sobre as perdas materiais e, principalmente, buscando 
informações sobre pessoas desaparecidas ou vítimas fatais, orientam a 
população quanto a seus direitos, entre outras atividades. (CFESS, 2012b). 

 

Ademais, no que diz respeito à atuação profissional, é sabido que as demandas 

postas à profissão se apresentam entre essas e outras expressões da questão 

socioambiental, pois traz em seu bojo situações da acelerada destrutividade social e 

ambiental sob os ditames do processo de acumulação, haja vista a sua interferência na vida 

dos indivíduos e da coletividade. Pois, quanto maior a força humana sobre as riquezas da 

Terra, maiores os embates previstos a respeito do esgotamento dos recursos naturais. 

Neste cenário, fomenta o aumento da fome, das guerras e da proliferação de doenças e, por 

fim, das migrações populacionais – os refugiados das “catástrofes” ambientais. Tudo isso 

acarretará danos irreversíveis à humanidade se nada for feito para mudar a atual interação 

estabelecida na sociedade com o meio ambiente.  

Assim sendo, o papel do Serviço Social objetiva o enfrentamento da questão 

socioambiental em que se possa tecer um caminho entre meio às mediações interventivas 

sobre o conjunto das sequelas da questão social, pois emergem entre si. Ou seja, que o(a) 

assistente social viabilize o seu exercício profissional “[...] como mediador entre o ‘ecológico’ 

e o ‘social’,  entre o ser humano e seu meio, entre o cidadão e a sociedade. Em suma, em 

facilitadores sociais de uma nova cultura: a participação social.” (IRIGALBA, 2005, p.17, 

grifo do autor).  
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A perspectiva é o fortalecimento da articulação com os movimentos sociais 
e da reflexão no âmbito da formação e do exercício profissional quanto à 
necessidade histórica da luta pelo direito ao meio ambiente e o 
compromisso com a defesa intransigente dos direitos da classe 
trabalhadora. (CFESS, 2012a, [p. 2]). 

 
 Por sua vez, o trabalho do(a) assistente social passa a incorporar a dimensão 

ambiental numa perspectiva recente da sua história profissional, tecendo gradualmente para 

o campo de pesquisas e intervenções e, aos poucos, ampliando o seu exercício profissional.  

Segundo Maria das Graças Silva (2010, p. 149) certifica-se que a profissão vem se inserindo 

com a sua intervenção no âmbito da gestão ambiental, trazendo maior destaque para os 

trabalhos mediados pelos instrumentais da educação ambiental. Com isso, seguindo a 

cultura ambientalista, onde a educação ambiental representa a base para os programas 

direcionados ao meio ambiente por intermédio “[...] de campanhas educativas, da realização 

de seminários, oficinas, reuniões e vem adquirindo visibilidade profissional seja no âmbito da 

pesquisa, criando novos objetivos de estudo, seja na intervenção profissional cotidianas em 

projetos e programas socioambientais.” Em sequência, a autora enfatiza que esse processo 

é refletido no mercado de trabalho, apresentando novas demandas e considerando o 

aspecto pedagógico da profissão para intervir nesse processo. Contudo, evidência que entre 

os diversos horizontes da qual permeiam a educação ambiental, verifica a presença 

simultânea de duas vertentes, onde estão situadas: aquela em que está vinculada à gestão 

da questão ambiental e à manutenção da suas vertentes, versus outra, que elabora a 

educação ambiental crítica, e que apresenta as concepções das contradições do sistema 

hegemônico e aponta uma perspectiva transformadora do sujeito.  

 
Tal como ocorre com a questão social, a “questão ambiental” recebe 
tratamento cuja mediação fundamental é, em sentido último, uma questão 
de classe: ora diz respeito à administração de suas manifestações sob o 
prisma da reprodução do capital, ora inscreve-se na perspectiva da 
superação do sistema e, neste caso, da construção de uma sociedade 
emancipada. (SILVA, M. G., 2010, p. 150, grifo do autor). 

 
 Por isso, a partir de tais considerações, depreendemos que “Um dos maiores 

desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar 

a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 

direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.” (IAMAMOTO, 2005, p. 20, grifo do 

autor). Esse pressuposto vai de encontro com a natureza pedagógica ou educativa da 

profissão, dando ênfase nesse momento às atividades da educação ambiental nas quais 

incidam na emancipação do sujeito. 

 
A educação ambiental referenciada numa perspectiva emancipatória – 
ainda que transite no âmbito das ações públicas ou mesmo privadas – 
realiza-se (ou busca realiza-se) como espaço de luta pela autodeterminação 
dos sujeitos, pela radical democracia do poder político e da riqueza social e 
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da necessária apropriação social (não privada) da natureza. (SILVA, M. G., 
2010, p. 151).   

 
Desse modo, a concepção da educação ambiental tem sua trajetória mediante o 

processo pedagógico, em que amplia a sua conotação diante a variedade teórico-

metodológica. Essa variável encontra-se justa posta a uma didática construtiva sobre cada 

localidade representada pela sua realidade territorial. Sendo assim, a educação ambiental 

gera a denominada mudança e/ou transformação social a partir das concepções que 

possam embasar o seu processo didático. 

Ainda que a questão ambiental não apresente um denominador de negação, existem 

várias divergências quanto a suas causas e os meios para o seu enfrentamento, dificultando 

a expansão da educação ambiental como fonte de política pública. Daí a importância do 

exercício da legislação como forma de viabilizar as concepções do direito ambiental, 

depositando nas autoridades governamentais a responsabilidade de solucionar questões 

similares a essa. 

Mas quando o assunto delega mudanças, também o incide sobre o campo dos 

interesses e conflitos, pois, o que e/ou quem será favorecido? Assim, a educação ambiental 

possui um papel importante para o enfrentamento da barbárie estabelecida através da sua 

capacidade pedagógica. Desse modo, torna-se imprescindível a formação de sujeitos 

ecológicos (indivíduos, famílias, profissionais, educadores, etc.) multiplicadores da 

consciência socioambiental, em que haja a apropriação para o diálogo da vida, numa 

perspectiva de espaço ético, pensando numa ética socioambiental para desconstruir e 

construir idéias que constituam a matéria da educação ambiental. Com isso, 

 
[...] o Serviço Social passa a integrar o escopo de profissionais interpeladas 
a oferecerem respostas ao agravamento da ‘questão ambiental’, a partir de 
uma forte mediação da educação ambiental, embora a mobilização e 
organização das comunidades de usuários institucionais também integrem 
as demandas postas à profissão. (SILVA, M. G., 2010, p. 157, grifo do 
autor). 

 
 Sob essa ótica, o Serviço Social delega novas possibilidades e contribuições no que 

tange a ações para efetivação e aplicação das políticas públicas ambientais, intermediado 

aos espaços sócio-ocupacionais, estando junto à população usuária e a instituição, entre a 

esfera pública e/ou a privada. À vista disso, “[...] novas possibilidades de trabalho se 

apresentam e necessitam ser apropriadas, decifradas e desenvolvidas [...].” (NUNES, 2013, 

p. 209). E que “[...] se os assistentes sociais não o fizerem, outros farão, absorvendo 

progressivamente espaços ocupacionais até então a eles reservados.” (IAMAMOTO, 2005, 

p. 48).  

 Afinal, o trabalho do(a) assistente social prorroga novos desafios contra o viés da 

falácia sob os rearranjos da estruturação produtiva incorporada ao capitalismo verde e pelo 
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atual serviço da classe pauperizada na qualidade de catadores de materiais descartáveis, 

como alternativa de acumulação ecologicamente sustentável e para a captação de matéria-

prima destinada ao processamento da (re)produção através da indústria de recicláveis. Este 

campo do fetiche se apresenta entre os renovados mecanismos que surgiram das sombras 

do interesse ecológico, mas o ditador da produtividade continua sendo o mesmo, 

acarretando com isso o agravamento da questão socioambiental e as suas múltiplas 

expressões. Em suma, cabe aos profissionais abarcar estratégias no seu exercício 

profissional, ampliando a formação profissional e continuada numa perspectiva 

socioambiental, a fim de que a dimensão ambiental deixe de ser apenas um campo novo de 

atuação e passe a representar o leque de mediações atribuídas à profissão, reforçando 

assim o seu projeto profissional, extraídas da sua dimensão ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativas, onde tais elementos constituem o instrumental 

necessário para o trabalho profissional e também referência para todos os profissionais que 

buscam incluir-se na empreitada socioambiental. 

 

4. Considerações Finais 

 

Ao delinearmos o papel profissional do Serviço Social como educador ambiental no 

enfrentamento da questão socioambiental, isso nos possibilitará incorporar conotações 

educativas da política pública ambiental, onde poderemos utilizar dos mecanismos da 

educação ambiental como meio para desenvolver ações atribuidas ao assistente social no 

tocante ao trabalho social a partir da conscientização através da tomada da consciência 

ambiental, estabelecendo um aprendizado novo que venha substituir essa cultura de não 

pertencimento a natureza, por outra que seja de respeito, interação, interdependência e 

solidariedade dos indivíduos e do coletivo com a vida planetária.  

Destarte, os desafios estão postos à profissão do Serviço Social para que sejam 

efetuadas intervenções também neste âmbito, pois esta questão não é devida a ser 

proposta somente através do poder público, mas da sociedade em geral. E o Serviço Social 

também possui esse papel, sendo dever e compromisso dos profissionais com relação à 

incumbência ao engajamento de lutas interventivas e espaços ocupacionais permanentes 

em que sejam viabilizados estudos e ações que impliquem conhecimentos e a apropriação 

epistemológica para desempenhar seu papel frente a questão socioambiental. 
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