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A RELAÇÃO SERVIÇO SOCIAL E PARADIGMA ECOLÓGICO: novas possibilidades de 

atuação profissional 

 

Tatiane Pereira da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo busca dialogar sobre a necessidade do 
Serviço Social inserir no seu universo um novo papel a 
desempenhar: o de educador ambiental. Pois, ao entendermos 
a necessidade da qualidade ambiental e os problemas 
relacionados à degradação dos recursos naturais determinadas 
pela própria ação humana, verifica-se a importância da 
Educação Ambiental como forma de conscientizar sobre a 
precisão de garantir as gerações presentes e futuras o direito 
de usufruir os recursos que desfrutamos hoje. E, o Serviço 
Social ao ter sua ação inserida no tecido das relações sociais 
não deve ficar alheio a esta questão, na qual deve também 
contribuir, buscando a participação social na luta pela 
preservação do meio ambiente.        
 
Palavras-chave: Serviço Social. Meio Ambiente. Educação 
Ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
This present article seeks to dialogue about the need for Social 
Services to enter their universe in a new role: the environmental 
educator. Therefore need to understand the environmental 
quality and the problems related to natural resource 
degradation determined by human action itself, there is the 
importance of environmental education as a way of raising 
awareness about the precision to ensure present and future 
generations the right to enjoy the resources we enjoy today. 
And Social Services to have your action inserted into the fabric 
of social relations should not remain indifferent to this issue, 
which should also contribute, seeking social participation in the 
struggle for the preservation of the environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas os países passaram por grandes mudanças no entorno do 

globo terrestre, representada pelas mudanças climáticas, o crescimento urbano acelerado, 

que por vezes ocorreram de forma desorganizada, além das mudanças econômicas e 

tecnológicas, que trouxeram consigo o aumento e a alteração dos hábitos de consumo das 

pessoas, gerando um descontrole no que tange o equilíbrio ambiental. Portanto, junto às 

estas mudanças se agravaram também os problemas ambientais, e isto, não foi 

acompanhada pela consciência da população mundial. A partir dessa situação, bem como 

da percepção de que os recursos naturais não são bens finitos, traz a necessidade de que a 

humanidade venha repensar a forma de como tem sido tratado o meio ambiente. 

 Partindo desse pressuposto, e pela precisão de garantir as gerações presentes e 

futuras o usufruto dos recursos naturais, bem como da consciência de que o homem 

necessita do meio ambiente para perpetuação da vida que o presente artigo foi realizado a 

partir das reflexões teóricas. E para tanto foi abordado sobre a necessidade de mudanças 

nas ações humanas para com o meio em que vive, e para isso, os profissionais de Serviço 

Social poderão contribuir atuando na questão ambiental, vindo a desempenhar um novo 

papel com o desenvolvimento de ações que promovam a Educação Ambiental.   

          

 

2. A NECESSIDADE DE INTEGRAR O ECOLÓGICO NO UNIVERSO DO SERVIÇO 

SOCIAL 

 
Sendo, o Serviço Social, uma profissão que se insere no tecido das relações sociais 

sempre buscando redimensionar suas ações de acordo com as demandas sócio-históricas, 

não deve ficar alheio a crise socioambiental instalada sobre o mundo, acrescida pelo atual 

fenômeno do aquecimento global. 

 
O aquecimento global está conduzindo a Terra a uma anunciada catástrofe. O 
chamado efeito estufa é um sintoma de que o planeta agredido reage como pode. 
Efeito estufa é o fenômeno natural de parte do calor do sol na atmosfera por um 
envelope de gases, como numa casa de vegetação. A queima de combustíveis 
fósseis lança mais desses gases na atmosfera, contribuído para aumentar a 
temperatura. A liberação de dióxido de carbono resultante esse fenômeno. (NALINI, 
2001, p.108) 

 

Crise, esta, que designamos socioambiental, pois engloba os problemas sociais e os 

ambientais significando que são indissociáveis, ou seja, um está diretamente ligado ao 

outro. Denota-se assim que pobreza, desigualdade social, falta de infra-estrutura e 
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saneamento básico, subnutrição, proliferação de doenças, precarização do trabalho e outros 

estão também diretamente relacionados à poluição, à degradação ambiental, aos 

desmatamentos, à exploração desmedida, à escassez de recursos, ao não cumprimento das 

leis em geral e etc. São fatores que incidem na destruição da qualidade ambiental que 

conseqüentemente afeta a qualidade de vida e vice-versa.  

Portanto, podemos afirmar que a questão do meio ambiente se coloca a profissão 

como uma das expressões da questão social, amplamente compreendida pela classe de 

assistentes sociais como o objeto de seu trabalho. Tal questão se constitui em uma 

categoria que expressa a contradição entre o capital e o trabalho, e que procura revelar as 

desigualdades advindas dessa relação e as formas de resistir, bem como de enfrentá-las. 

Como podemos denotar na concepção de Iamamoto (1997, p. 28 - 29):  

 
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. 

   

Vale ressaltar que durante a trajetória da profissão, nem sempre o seu objeto de 

trabalho foi à questão social, essa definição se deu após a apropriação da análise marxiana 

das relações sociais burguesas, no seu marco teórico. Assim, hoje podemos dizer que o 

objeto do Serviço Social se configura conforme as transformações e demandas sócio-

históricas que se apresentam a profissão como a questão socioambiental que se coloca tão 

presente e urgente em nossa atual conjuntura.  

 
O debate da questão social na contemporaneidade está ligado diretamente à 
compreensão de sua origem histórica, sendo uma categoria construída e expressa 
de formas distintas ao longo da história e cujo significado está em constante 
modificação de acordo com a conjuntura política, socioeconômica e cultural de 
determinado lugar e época. (ANDRADE; CRUZ; SILVA, 2007, p.77). 

  

 
 Portanto, há a necessidade de aproximarmos a profissão da questão ambiental e 

assim inseri-la em seu universo para buscarmos novas formas, alternativas e harmônicas de 

atuação que procurem integrar o ecológico ao social, assim descobrindo, estudando e 

passando a lidar com o socioambiental. “[...] Torna-se necessário, neste sentido, a busca 

pela construção de uma proposta alternativa capaz de unir indivíduo e natureza” 

(DORNELLES, 2004, p. 22). 

 É necessário que a categoria se interesse, estude e compreenda que esse mesmo 

sistema que explora e aliena os homens também depreda, destrói e polui a Terra. Portanto, 

não devemos fechar os olhos para esta situação, pelo contrário devemos nos dar conta do 
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quanto é importante estabelecermos esta relação, realizar uma mediação entre o ecológico 

e o social, destrinchando suas particularidades e singularidades para conhecer a realidade 

em sua totalidade. Afinal: 

  
A Terra também grita sob a máquina depredadora e mortífera de nosso modelo de 
sociedade e de desenvolvimento. Atender a estes dois gritos de forma articulada, 
vendo a mesma causa raiz que os produz, é realizar a libertação integral. O quadro 
sociopolítico para esta libertação integral é a democracia alargada e enriquecida. 
(BOFF, 2000,p. 175).   

 

E, desta forma, devemos compreender ainda que não há justiça social sem justiça 

ecológica ou vice e versa, pois como Boff (2000, p.21) nos advertiu: 

 

[...] que adianta garantir escola e merenda escolar às crianças da favela, se elas 
morrem porque continuam morando em favelas sem saneamento básico? Ou 
propiciar o uso de gás natural para os transportes públicos se nos bairros pobres da 
periferia nem linha de ônibus passa?  

 

Por esta razão não devemos ser reducionistas, enxergar só o social, fragmentar 

nosso pensamento, separando novamente homem e natureza. Devemos nos abrir para a 

questão ambiental, compreendendo que as duas estão interligadas e que a grave crise 

instaurada sobre o mundo depende da instauração de uma harmonia socioambiental. Logo, 

faz-se necessário contextualizar a abordagem ecológica em nossas pesquisas, 

metodologias e práticas para que junto à crítica marxista de exploração, alienação e busca 

pela emancipação dos sujeitos, amplamente difundida entre a categoria, possamos lutar 

também pela preservação e emancipação da natureza, entendendo que não podemos 

separar como já vimos em Boff à mesma causa raiz dessas questões. Assim devemos estar: 

 

[...] para além das abordagens clássicas, buscando junto à postura da crítica 
marxista, a análise e compreensão do espaço social como um todo interligado em 
suas partes, por mais diversas que estas possam parecer, ou seja, um pesquisador 
social, um profissional com uma visão de mundo ecológica que carregue o 
entendimento de uma sociedade complexa e integrada em sua sociodiversidade. 
(BORTOLETO; TRUGILHO; VIGNA, 2007, p. 346).  

    

Ademais, com o desenrolar do aquecimento global como já foi abordado, muito 

desastres estão previstos e desta forma novas demandas se colocarão para o Serviço 

Social e a categoria não poderá mais responder a isso com ações focalizadas no social, terá 

de criar estratégias que possibilitem intervenções integradas. É sabido pelo relatório do 

IPCC de 2007 que para o Brasil estão previstas chuvas mais intensas na região sul, 

substituição gradual da floresta tropical por savanas no leste da Amazônia, diminuição das 

áreas costeiras devido ao aumento do nível do mar e períodos mais prolongados de seca no 

nordeste, além de perda da biodiversidade. Tudo isto acarretará o aumento das migrações, 
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de conflitos internos e externos, de doenças, da fome, um terrível estado de calamidade, do 

qual presenciaremos se nada for feito para amenizar esses efeitos. E, principalmente, 

necessitamos estar preparados para atuar com propostas eficazes, as quais desde já devem 

ser planejadas e incorporadas, não somente por assistentes sociais, mas, sobretudo pela 

categoria que em seu Código de Ética2 (artigo 3º, alínea d), prevê como seu dever: participar 

de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e 

defesa de seus interesses e necessidades.  

Portanto, essa questão se coloca a profissão como um imperativo ético e também 

esta prevista na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu capítulo IV, cujo trata 

dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social, seção V 

dos projetos de enfrentamento da pobreza, onde constam que: 

 
Art. 25 - Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de 
investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, 
financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade 
produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 
do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua 
organização social.  
 

Afinal, o Serviço Social luta por uma melhor qualidade de vida3 para todos, e esta 

concepção nos remete tanto a melhora nas condições de trabalho, de saúde, de moradia, de 

lazer, mas também de um ambiente sadio e preservado que permita que as futuras 

gerações realizem as suas próprias necessidades, ou seja, que a vida se perpetue e não se 

acabe como está previsto.  

Também o CRESS/SP, Conselho Regional de Serviço Social do Estado de São 

Paulo, órgão de fiscalização do exercício profissional dos assistentes sociais, em seu 

informativo (2003) denota que: “Preservação do meio ambiente é um tema relacionado ao 

trabalho do Assistente Social, uma vez que a garantia da qualidade de vida e dos direitos 

básicos das populações depende diretamente da qualidade do meio ambiente em que elas 

estão inseridas”.  

Diante do exposto fica evidente a necessidade que temos de incluir o ecológico no 

universo do Serviço Social, e agora precisamos nos ater na maneira que acreditamos ser a 

mais adequada, para concretização do paradigma ecológico, trabalhar com a educação 

ambiental. 

                                                 
2
 Código de Ética do Assistente Social, resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993. 

3
 Quando nos referimos ao termo qualidade de vida buscamos compreendê-lo pela concepção de Barroco (1999, 

p. 73-74) que assim o define: a noção envolve duas grandes questões: a qualidade e a democratização dos 
acessos às condições de preservação do homem, da natureza e do meio ambiente [...] 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. 
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3. UM IMPORTANTE PAPEL A DESEMPENHAR: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Partindo do pressuposto que investir na educação ambiental constitui a melhor forma 

de se construir alguma mudança que realmente possa transformar mentes e mover 

corações em busca de um mundo melhor para todo o planeta e porque não dizer para todo 

o cosmos, afinal “Não vivemos sobre a Terra. Somos filhos e filhas da Terra, mas também 

membros do imenso cosmos”. (BOFF, 2000, p. 86). 

A concepção de educação ambiental hoje, enquanto processo pedagógico abrange 

uma grande variedade de abordagens, metodologias e enfoques, porque se configura em 

um processo contínuo que vá de encontro à realidade local de cada território. Em nosso 

trabalho buscamos empreender a concepção que consta no preâmbulo do Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, gerado no 

ECO-92 e ratificado por vários países como forma de orientar o desenvolvimento da 

educação ambiental, inclusive o Brasil é seu signatário e se baseou neste tratado para 

formular a Política Nacional de Educação Ambiental. O Tratado assim considera a educação 

ambiental: 

 
Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um 
processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de 
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre 
si relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual 
e coletiva a nível local, nacional e planetário. 

 

E é exatamente essa noção de pertencimento, de integração e interdependência de 

tudo com todos, sendo o homem compreendido como um fio dessa teia complexa que rege 

a vida, que devemos transmitir aos educandos. Sejam elas crianças, jovens e idosos, de 

classe baixa, média ou alta, procurando eliminar a cultura de pensamento fragmentado e 

reducionista a qual, separa homem-meio e reduz a natureza a recursos “inesgotáveis”, isso 

tem que acabar, porque a sobrevivência da humanidade depende da instauração do 

paradigma ecológico, esta necessidade é um imperativo de vida. 

 
Pensar em desenvolvimento sustentável ou em sustentabilidade pressupõe ações 
práticas e teóricas de educação ambiental. Uma política de desenvolvimento 
tecnológico, social e econômico deve ser precedida pela educação ambiental, ou 
seja, para alcançarmos o equilíbrio entre a desejada e inevitável evolução 
tecnológica do homem e a conservação e/ou preservação dos recursos naturais 
precisamos acreditar e investir em educação ambiental. (TEIXEIRA, 2007, vol. 
1,p.5, 2008). 
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Assim a educação ambiental surge como meio de viabilizar a construção do 

paradigma ecológico, e hoje é reconhecida como lei no Brasil devendo constar em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo como prescreve o art. 2 da lei nº 9.795/99: “A 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal”. Além disso, esta mesma lei apresenta como 

alguns de seus objetivos (art.5): “o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos”, o que 

revela seu caráter holístico, de visão global das implicações sociedade/meio-ambiente, 

significando uma nova forma de se pensar e agir com e na natureza.  E, ainda sobre os 

objetivos, a lei de educação ambiental também prevê “o fortalecimento da cidadania, 

autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da 

humanidade; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social”, ou seja, busca trabalhar de forma crítica transformadora e emancipatória 

o socioambiental, pontos cruciais onde o papel do Serviço Social poderá se definir e 

também contribuir. Com efeito, é de extrema relevância que o assistente social saiba que: 

 
A educação ambiental preocupa-se com a formação de uma consciência ecológica 
que seja, também, uma consciência social e política. A ação da educação ambiental 
não se restringe aos limites da proteção da natureza, avança e busca, numa 
perspectiva histórica construir a visão do futuro, evitando a repetição dos erros e 
enganos cometido no passado e no presente. 
[...] 
Através da educação ambiental é possível despertar no indivíduo uma vontade firme 
de mudar o presente e construir o futuro, a partir de atitudes e comportamentos 
individuais, com responsabilidade sobre suas ações, tornando-o responsável com o 
futuro histórico de Gaia. (NUNES, on-line).           

 

Portanto, trabalhar com a educação ambiental é imprescindível para os Assistentes 

Sociais, porque através dela é que se consegue desenvolver a conscientização, 

estabelecendo um aprendizado novo que venha substituir essa cultura de não 

pertencimento a natureza. E a partir desse novo aprendizado, criar também novos valores 

éticos, individuais e coletivos, os quais desenvolvam ações concretas no trato com o Planeta 

que desemboquem em respeito, equidade, prudência, responsabilidade e solidariedade. 

 Todavia, para se realizar essa tarefa com competência será indispensável que o 

profissional se interesse e passe a estudar a questão socioambiental, suas causas, 

conseqüências, implicações no local e no global, os acordos, tratados e documentos que 

surgiram devido a sua amplitude mundial e o que está sendo feito, planejado em políticas 

públicas em prol a mitigação dessa crise. Procurar saber também os conceitos, métodos e  

práticas que estão sendo construídas e utilizadas na edificação do paradigma da 
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sustentabilidade, buscando trabalhar com equipes mulit e interdisciplinares para a 

integração e ampliação de saberes. E, principalmente, deve-se internalizá-las e colocá-las 

em ação para contribuir com este processo, servindo de exemplo, afinal não se pode ser 

hipócrita, ter um discurso e realizar o inverso desse discurso, é preciso ser coerente e 

condizente com aquilo que se prega. 

 E quando esta empreitada estiver concluída, caberá aos Assistentes Sociais, junto 

com outras profissões (biólogos, ecólogos, pedagogos, psicólogos...), proporem e atuarem 

na reintegração da sociedade com a natureza e poderão realizar suas ações e intervenções 

em conformidade com os princípios da sustentabilidade, procurando atuar como educadores 

e sensibilizadores de novos pensamentos e comportamentos, mais sustentáveis e justos. 

 
Embora não seja uma tarefa fácil, e que necessite de práticas efetivas, alguns dos 
caminhos propostos e nos quais considero que o Serviço Social teria um papel 
importante a desempenhar, indubitavelmente, é o de contribuir no processo de 
educação ambiental. (DORNELLES, 2002, p.76). 

 

Assim, vale ressaltar que, além, de todas essas funções que os profissionais devem 

assumir como educadores, sensibilizadores, eles também devem informar e orientar a 

população sobre uma importante ferramenta de luta no enfrentamento desta crise: A 

Legislação Ambiental Brasileira mesmo sendo muito bem elaborada, porém pouco acionada, 

afinal eles são agentes socializadores de informação, lidam diretamente com a sua 

população usuária e também um dos poucos profissionais que ainda fazem visita domiciliar. 

“[...] são veiculadores privilegiados de informação, pois têm acesso a diferentes segmentos 

de classe, daí a necessidade de assumirem seu papel de agentes socializadores da 

informação”. (SANT´ANA , 1995, p. 122).  

 
O Serviço Social tem junto as questões ambientais um espaço que deve ser 
ocupado, dada a importância de que se revestem tais questões. Estas oportunizam 
inúmeras condições de intervenção do Serviço Social em ações de mobilização, 
organização das populações, quando ameaçadas pela degradação do seu Meio 
Ambiente, ou de educação dessa mesma população para sua preservação, bem 
como pelas inúmeras possibilidades de estudos interdisciplinares nessa área em 
que o assistente social pode contribuir com sua fundamentação teórico-
metodológica. (ANDRADE; CRUZ; SILVA, 2007, p. 84) 

 

Somente assim, os Assistentes Sociais conseguirão seu espaço sócio-ocupacional 

no trato com as questões socioambientais, pois se não abraçarem com coragem e 

determinação essa demanda, perderão a oportunidade de redimensionar sua práxis e de 

participar na construção de uma cidadania global sustentável.   

E, embora se tenha noção do quanto esse tema é relevante e necessária para a 

profissão, diante do que expomos até aqui, é notória a parca produção acerca do assunto e 

a realidade de profissionais que atuem sob esta perspectiva.  Hoje podemos dizer que o 
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Serviço Social está despertando para o tema, o que se pode notar através da publicação 

dos livros “Serviço Social e meio ambiente”(2005), de autoria espanhola, mas publicado no 

Brasil pela editora Cortez e traduzido para a língua portuguesa por Silvana Cobucci Leite e 

“Serviço Social e meio ambiente: um diálogo em construção”(2004, 2005), de volumes I e II, 

de vários autores, organizado por Denise Freitas Dornelles e Marisa Camargo, publicado 

pela editora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões localizada 

no estado do  Rio Grande do Sul. Há ainda também dentro do livro “Educação, ambiente e 

sociedade: novas idéias e práticas em debate” (2007), organizado por Vera Lúcia Bernabé; 

Sérgio Cláudio da Costa Rodrigues e Valéria Nichetti Santana dois ensaios dedicados à 

relação Serviço Social e meio ambiente, e também a mais recente obra “Questão Ambiental 

e Desenvolvmento Ambiental: um desafio ético-político ao Serviço Social”(2010) escrito por 

Maria das Graças e Silva. Nesta lista também temos alguns artigos publicados pelas 

Revistas “Temas sociais em expressão” e “Serviço Social & Sociedade”.  

Como se pode ver pelos exemplos citados, iniciativas estão surgindo, mas ainda são 

poucas, os outros cursos de Serviço Social precisam investir e se abrir mais para esse tema. 

Igualmente, passando a incluir na atividade curricular o item referente à questão ambiental, 

que isto possa ir além de trabalhos de conclusão de curso ao abordarem a questão, com 

iniciativas de projetos e grupo de pesquisa nesta área de estudo, para que a escolha do 

tema a ser estudado não seja somente de livre iniciativa do aluno, mas também pela 

disponibilidade a ser oferecida no curso.  E, isto, precisa ser pensado e implantado sem 

demora para que se formem, cada vez mais, profissionais conscientes e atuantes da e na 

crise socioambiental, com o intuito de contribuir na construção de uma cidadania sustentável 

local, nacional e global. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A consciência ambiental é algo que se adquire por meio de uma formação 

continuada, como também podemos dizer pela formação ambiental que seja diferenciada, 

na qual venha de encontro com uma relação solidária no que se refere ao meio ambiente, 

fazendo com que as pessoas venham se tornar além de humanos conscientes, venham ser 

agentes de transformação social e ambiental. Abraçando a partir disso uma participação 

social na atuação, implementação e execução das políticas públicas ambientais brasileiras, 

bem como fazer uso da legislação ambiental em prol da preservação e defesa, e ainda das 

próprias ações educativas para as mudanças socioambientais de toda a sociedade para 

como a questão ambiental. 
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Definir a partir disso, as alternativas não deve ser somente uma tarefa do poder 

público, mais sim da sociedade de forma geral. Do mesmo modo, o Serviço Social poderá 

representar através de sua categoria profissional, que na qual possui um projeto ético-

político comprometido com intervenção social, sendo a questão ambiental um das 

expressões da questão social, que pela qual é objeto de seu trabalho, também possui o 

dever e compromisso de promover ações em prol dessa questão, incluindo assim nas suas 

mediações o ecológico e o social, contribuindo através do papel de educador ambiental uma 

atuação que no trato das relações sociais também desenvolva ações da justiça social e da 

sustentabilidade ambiental como parte neste processo.   

Enfim, o que se pretendeu não foi esgotar o assunto tratado, mas apenas iniciar 

reflexões sobre tal necessidade, onde a humanidade precisa se envolver e conhecer sobre 

as questões ligadas ao meio ambiente, principalmente no que se refere às mudanças 

ambientais que vivemos e como temos agido para como a menciona questão, e da mesma 

forma buscando contribuições mult e interdisciplinares como parte deste processo, para que 

assim possa mobilizar ações de transformação e participação social de toda a sociedade.  
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