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Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me 

adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um 

certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que 

tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes. (Paulo Freire) 

 
 
Resumo: O presente trabalho visa mostrar uma reflexão sobre o Serviço de Proteção 
Integral às Famílias – PAIF no incentivo a participação popular no que tange às questões 
ambientais abordadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O trabalho do 
PAIF influencia diretamente no exercício do Serviço Social no CRAS e possibilita destacar a 
importância da atuação profissional no incentivo à participação da população quanto à 
proteção ao meio ambiente, utilizando como abordagem metodológica, a pedagogia da 
problematização de Paulo Freire. 
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Abstract: This paper aims to show a reflection on the Integral Protection Service to Families 
- PAIF encouraging popular participation in relation to environmental issues addressed in the 
Reference Center for Social Assistance (CRAS). The work of the PAIF directly influences the 
Office of Social Work in CRAS and enables highlight the importance of professional practice 
in encouraging citizen participation in protecting the environment, used as a methodological 
approach to problem posing pedagogy of Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 
 
          A Política Nacional de Assistência Social foi aprovada pela resolução nº145, de 15 de 

outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS e se propõe a 

materializar as diretrizes preconizadas pela Lei Orgânica de Assistência Social e dos 

princípios inseridos na Constituição Federal de 1988 que destaca a assistência social como 

uma política social e um direito de cidadania.  

         A PNAS (2004) indica a Assistência Social como Proteção Básica não contributiva que 
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se apresenta em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Os 

serviços da Proteção Social Básica devem ser oferecidos pelos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) que atuam “com famílias e indivíduos em seu contexto 

comunitário, visando à orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Nesse sentido, é 

responsável pela oferta do Serviço de Proteção Integral às Famílias – PAIF” (PNAS, 

2004:35). O PAIF é realizado através do trabalho social que se efetiva na reflexão de temas 

com as famílias, como por exemplo, a proteção ao meio ambiente e tem a finalidade, 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), “de fortalecer a 

função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de direitos e contribuir com a melhoria de sua qualidade de vida”. Obrigatoriamente 

o assistente social compõe a equipe de referência da Proteção Social Básica (NOB-

RH/SUAS, 2006) e, portanto, deve trabalhar no desenvolvimento do PAIF. 

              Diante do exposto, o Serviço de Proteção Integral às Famílias, um dos principais 

programas desenvolvidos pelo CRAS e preconizados na Política Nacional de Assistência 

Social visa contribuir com o fortalecimento e a materialização da assistência social enquanto 

política social na perspectiva da participação dos cidadãos na transformação da realidade 

social, inclusive das questões ambientais.  

 

 

1. POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: A PROTEÇÃO BÁSICA E 
ESPECIAL  
 

 

            A Política Nacional de Assistência Social – PNAS visa incorporar as demandas 

presentes na sociedade no que se refere à responsabilidade política na busca pela 

efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado.  

           A PNAS refere-se à importância da “matricialidade sociofamiliar”, ou seja, a 

centralidade da família1 como núcleo fundamental para efetividade dos serviços oferecidos. 

Além disso, a rede socioassistencial deve estar voltada para atender às necessidades da 

família, seus membros e indivíduos e é organizada por tipo de Proteção - Básica e Especial, 

conforme a natureza da proteção social e por níveis de complexidade do atendimento.  

       Na perspectiva de promover maior efetividade das ações dessa Política, aumentando 

sua cobertura, que se configurou o Sistema Único da Assistência Social – SUAS. No SUAS, 

                                                 
1 A família, segundo a PNAS, é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade onde 

há compartilhamento de renda e/ou dependência econômica cuja sobrevivência e reprodução social indicam obrigações 

recíprocas. 
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os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social são reorganizados por 

níveis de proteção, em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, tendo por base o 

território, de acordo com sua complexidade, respeitada a diversidade regional e local.  

           Considerando a Proteção Social Básica e Especial, se constitui como público usuário 

da Política Nacional de Assistência Social: 

 

... cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e 
indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de 
vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 
psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (PNAS, 2004:31). 

 

           A Proteção Social Especial deve ofertar atenções na ocorrência de situações de risco 

pessoal e social por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violência 

física/psicológica/sexual, discriminações sociais e restrições à plena vida com autonomia e 

exercício de capacidades, prestando atendimento prioritário a crianças, adolescentes vítimas 

de abuso e exploração sexual; vítimas de violência doméstica (violência física, psicológica, 

sexual, negligência); e suas famílias. O Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS, como integrante do Sistema Único de Assistência Social, deve se constituir 

como pólo de referência, coordenador e articulador da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, sendo responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e 

continuados de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados, mas 

sem rompimento de vínculos. Já a Proteção Social Básica cujos serviços são ofertados pelo 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) tem como objetivos: 

 

... prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos 

serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento 
social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (PNAS, 2004:31). 

 

        Nesse sentido, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que oferece serviços socioassistenciais de 

caráter protetivo, preventivo e proativo a fim de fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, ampliando o acesso dos usuários aos direitos de cidadania e minimizando as 

desigualdades sociais. O CRAS é a única unidade de proteção básica que oferece o 

Serviço de Proteção Integral às Famílias – PAIF que tem por objetivo o fortalecimento dos 

vínculos comunitários, a democratização dos direitos, contribuindo também para 

participação popular nas questões ambientais. 
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2. QUESTÃO AMBIENTAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

          As profundas desigualdades sociais propiciam a separação de ricos e pobres também 

no espaço, favorecendo o surgimento de bairros nobres e a criação de empregos. Na busca 

por esses empregos, a população pobre tenta residir próximo ao local de trabalho, 

contribuindo com a criação e proliferação de favelas e de loteamentos irregulares em locais 

de proteção ambiental. A ocupação de encostas incentiva os processos erosivos, 

potencializando a ação da água de escoamento superficial, ocasionando deslizamentos e 

inundações que muitas vezes culminam em perdas materiais e mortes. O grande desafio é 

conciliar a preservação do sistema ambiental tão divulgada hoje nos discursos políticos e 

trabalhar na diminuição efetiva das desigualdades sociais do Brasil (Abreu, 1992). 

         Uma outra questão, segundo Acselrad (2010), é a pressão predatória exercida sobre 

os pobres através da “chantagem locacional dos investimentos” sendo um mecanismo 

importante para a imposição de riscos ambientais e de emprego às populações destituídas. 

Sendo assim, a condição de destituição de certos grupos sociais é um fator que favorece a 

rentabilização de investimentos em processos poluentes e perigosos: 

 

A ausência de políticas ambientais de licenciamento e fiscalização de atividades apropriadas e sem 
políticas sociais e de empregos consistentes, as populações mais pobres e desorganizadas tenderiam a 
sucumbir às promessas de emprego “quaisquer que sejam seus custos” (Acselrad, 2010, 114:115) 

 

             Acserald (2010) enfatiza que na compreensão dos setores populares nas lutas 

ambientais é cada vez mais nítida a fusão entre risco ambiental e insegurança social. Sendo 

necessárias estratégias das lutas sociais inovadoras em busca de fazer do ambiente um 

espaço de construção de justiça e de defesa dos direitos a uma proteção ambiental de 

acesso equânime e contra os interesses econômicos fortes do mercado. Assim, a união 

estratégica entre justiça social e ambiental se efetiva através da proteção dos mais fracos 

para parar a pressão destrutiva sobre o ambiente de todos. 

            Outro autor que destaca a importância da participação popular nas questões 

ambientais é o professor da UFRJ José Sergio Leite Lopes em seu artigo “Sobre processos 

de “ambientalização” dos conflitos e sobre dilemas da participação”. Nesse artigo, Lopes 

(2010) indica a educação ambiental como novo código de conduta individual e coletivo que é 

uma atividade escolar, mas também comporta formas de divulgação através dos meios de 

comunicação. A educação ambiental fornece uma série de informações cotidianas, tais como 

uso correto da água na higiene corporal, lavagem de pratos e de roupa, disposição do lixo, 
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além de informações sobre o meio ambiente, as ameaças à natureza, à paisagem e à saúde 

humana. O envolvimento da população com as questões ambientais, desde as condutas 

cotidianas individuais de educação ambiental propicia a legitimação da participação popular. 

É importante destacar que, segundo Coimbra (1985), o meio ambiente é: 

 

o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, 
individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades 
humanas, à preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro de 
padrões de qualidade definidos (Coimbra,1985). 

 

          A consolidação da educação ambiental como campo social no Brasil se intensificou na 

última década e é reflexo de um movimento histórico promovido por diferentes setores da 

sociedade, portadores de discursos às vezes antagônicos, que expressam o modo como 

compreendem, produzem e apreendem a ‘questão ambiental’ e atuam no enfrentamento dos 

problemas contemporâneos por meio da educação (Loureiro, Layargues,2013 apud Lima 

2011). Sua origem remete a meados da década de 1980 e início dos anos 1990 com o 

processo de redemocratização da sociedade brasileira, sendo uma conjuntura favorável a 

um maior diálogo entre movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores da educação, 

educadores em geral e ambientalistas. A educação ambiental passou então a ser 

identificada como um processo contínuo de aprendizagem em que cidadãos tomam 

consciência do ambiente por meio da produção e transmissão de conhecimentos, valores, 

habilidades e atitudes. 

          Segundo (Loureiro e Layargues, 2013), a educação ambiental crítica se baseia em 

pelo menos três situações pedagógicas:  

a) efetuar uma consistente análise da conjuntura complexa da realidade a fim de ter os fundamentos 
necessários para questionar os condicionantes sociais historicamente produzidos que implicam a 
reprodução social e geram a desigualdade e os conflitos ambientais; 
b) trabalhar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais ante as relações de expropriação, opressão e 
dominação próprias da modernidade capitalista; 
c) implantar a transformação mais radical possível do padrão societário dominante, no qual se definem a 
situação de degradação intensiva da natureza e. em seu interior, da condição humana (Loureiro e 
Layargues, 2013:64). 

 
 

          Na perspectiva crítica, baseando-se na pedagogia libertadora de Paulo Freire (1997), 

o conceito central do ato educativo deixa de ser a transmissão de conhecimentos e passa a 

ser a indissociabilidade teoria–prática na atividade humana consciente de transformação do 

mundo e de autotransformação, favorecendo a contínua reflexão das condições de vida, 

como parte inerente do processo societário e como elemento indispensável para a 

promoção da transformação social. 
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        A pedagogia da problematização de Paulo Freire que, se adotada como abordagem 

metodológica (Brasil, 2012), contribui para o cumprimento dos objetivos do trabalho social 

com famílias do Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF) no sentido de estimular a 

compreensão das famílias e seus membros sobre sua presença no mundo, auxiliando-as a 

problematizá-la. Nessa direção, é preciso auxiliar as famílias a problematizar as 

contradições presentes no território, reconhecer o dever estatal de assegurar direitos e 

incentivar sua inserção em canais de participação social. 

          A publicação “As orientações técnicas sobre o PAIF (2012)”, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sugere a pedagogia da problematização como 

uma das abordagens metodológicas indicadas para o trabalho do PAIF, pois essa 

metodologia estabelece uma relação horizontal/dialógica entre profissionais e usuários do 

Serviço, baseada no respeito, na problematização e na igualdade de saber entre técnicos e 

usuários. 

 
 

3. SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF): ESTRATÉGIAS PARA 
A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS QUESTÕES AMBIENTAIS 
 
 
          O Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF consiste no trabalho social com 

famílias em prol da promoção de suas potencialidades e identificando as necessidades e 

vulnerabilidades vivenciadas. Esse programa é desenvolvido por assistentes sociais e 

outros profissionais no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Cada CRAS 

deve ter quatro assistentes sociais de acordo com a NOB/RH/SUAS (2006).  

           Os usuários do PAIF são famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, do precário ou não acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos 

sociais e de pertencimento ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social na 

área de abrangência do CRAS de referência. Dentre os objetivos do programa, destacam-

se: o fortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência 

de renda e serviços socioassistenciais; e o apoio a famílias com indivíduos que necessitam 

de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 

familiares (Brasil, 2009), contribuindo assim para o protagonismo e autonomia dos usuários 

e a superação das vulnerabilidades através da participação popular. Segundo Loureiro e 

Layargues (2013) 
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E isso significa dizer que não só a participação é fundamental, mas que a participação popular é 
determinante, posto ser a construção de processos em que os grupos expropriados e discriminados 
adquiram centralidade a condição para que as contradições e os conflitos da sociedade sejam 
explicitados, enfrentados e superados pelo protagonismo daqueles que portam materialmente o que é 
distinto do poder hegemônico – portanto, a alternativa possível concretamente (Loureiro e Layargues, 
2013:65). 

 

           O CRAS é a porta de entrada da proteção básica do Sistema Único de Assistência 

Social, mas também pode ser a “porta de saída” quando há a superação das 

vulnerabilidades. Por isso, é importante o cuidado com as famílias e o acompanhamento 

qualificado pautado no desenvolvimento de um plano de ação em conjunto com o usuário 

onde sejam indicadas as vulnerabilidades e as possíveis estratégias para sua superação, 

contribuindo para o surgimento de um novo paradigma. Segundo Boff (1999:142), “a 

consolidação de uma sociedade mundial globalizada e o surgimento de um novo paradigma 

civilizacional passa pelo cuidado com os pobres, marginalizados e excluídos”.     

            As reuniões com as famílias realizadas no CRAS podem sim contribuir na ampliação 

do acesso dos usuários aos direitos sociais e na participação popular no que tange às 

questões ambientais e por isso, é importante a articulação com as demais políticas públicas 

e sociais locais, contribuindo com o desenvolvimento de ações interesetoriais. 

         Faz-se necessário também estruturar processos participativos que propiciem a 

superação das relações de poder consolidadas e garantir o exercício da cidadania, 

principalmente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade 

socioambiental (Loureiro e Layargues, 2013 apud Loureiro, Azaziel e Franca, 2007)   

          O trabalho do assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

no Serviço de Proteção Integral às Famílias – PAIF é realizado em prol da contribuição da 

superação das vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias e se executa de diversas formas 

(através de acolhida, entrevistas aos usuários, reunião com famílias e com a equipe do 

CRAS, estudo de casos, visitas domiciliares, reuniões institucionais, encaminhamentos, 

articulação da rede, busca de parcerias com cursos e projetos de capacitação profissional e 

geração de renda, ações nas comunidades, participação em eventos visando à qualificação 

profissional).  Nesse sentido, a atuação profissional se materializa através de ações técnicas 

em prol da efetiva participação dos usuários inseridos no Programa nas questões ambientais 

a fim de fortalecer os vínculos comunitários. Nas palavras de Diegues (2000), 

 

A participação comunitária na definição de área protegida em como deveria ser manejada, e no interesse 
de quais atores, implica mudança de uma participação mais passiva, consultiva, para uma forma de 
participação mais interativa e mais atribuidora de poder (Diegues, 2000:216). 

 

            O trabalho social com famílias requer uma escuta qualificada e cuidadosa, buscando 
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entender as reais demandas dos usuários, a fim de identificar os pontos de vulnerabilidade, 

mas também a existência de recursos disponíveis para preservação do meio ambiente. A 

família constrói sua própria história em que expressa a explicação da realidade vivida, com 

base nos elementos objetivos e subjetivos da cultura em que vive (Sarti, 2008). A família 

precisa se sentir acolhida e confortável para expor suas vulnerabilidades e se sentir como 

parte integrante da vida comunitária e das questões ambientais em que estão inseridas. É 

preciso aprender a escutar, adotando a ferramenta dialógica, baseada no diálogo: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 
palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 
mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na ação-reflexão (Paulo Freire, 2005, p. 90). 

 
      A intervenção requer ações inovadoras, que contribuam com transformações na 

realidade a partir de uma análise crítica das relações sociais a fim de “... transformar os 

espaços de trabalho em espaços efetivamente públicos, a serviço dos interesses da 

coletividade” (Iamamoto, 2003: 40). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      As discussões sobre as políticas sociais e a responsabilidade do Estado na 

implementação dessas políticas para proteção social estão presentes na 

contemporaneidade.  É importante “reinventar a emancipação social” (Santos, 2002), onde a 

política social se efetive no sentido de romper com a ideia que a assistência é um campo 

precário. A política social deve ser estratégica objetivando a emancipação da população, a 

preservação socioambiental e a “qualidade política” (Demo, 2003). A sociedade brasileira 

precisa através de seus movimentos, da inserção nos espaços públicos democráticos, lutar 

por um Estado, onde os direitos preconizados não só pela Lei Orgânica da Assistência 

Social, mas também pela Constituição Federal, sejam inseridos no cotidiano das famílias.  

        O meio ambiente dever ser um espaço de construção de justiça e de defesa dos 

direitos a uma proteção de acesso equânime e contra os interesses econômicos do 

mercado e para isso é necessária uma educação ambiental crítica e de qualidade. 

         Nesse sentido, há grandes desafios para trabalho no Serviço de Proteção Integral às 

Famílias (PAIF) desenvolvido pelos Centros de Referências de Assistência Social para a 

contribuição do enfrentamento das situações concretas de sobrevivência da família e sua 
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inserção no mundo contemporâneo vislumbrando à preservação do meio ambiente.  

          O trabalho do assistente social nesses órgãos deve se pautar na escuta (Sarti, 2008) 

no diálogo, adotando a ferramenta dialógica, na perspectiva da metodologia da pedagogia 

da problematização de acordo com os pensamentos de Paulo Freire, onde o usuário pode 

expor sua própria história, seus pontos de vulnerabilidades e construir, em conjunto com os 

assistentes sociais, alternativas de transformação da realidade ambiental. 

         Além disso, o trabalho pode ser desenvolvido através do cuidado, da reflexão crítica e 

da compreensão do contexto sócio-histórico em que está inserido o usuário. O cuidado 

entendido enquanto atitude de atenção e preocupação com as famílias visando o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a democratização dos direitos sociais.  

         Segundo a Política Nacional de Assistência Social (2004:35), a intervenção no grupo 

familiar requer considerar sua “singularidade, sua vulnerabilidade no contexto social, além 

de seus recursos simbólicos e afetivos, bem como sua disponibilidade para se transformar e 

dar conta de suas atribuições”. Nesse sentido, o assistente social pode desenvolver um 

trabalho em conjunto com as famílias potencializando-as para serem pro - ativas nas 

discussões da transformação de suas próprias realidades através de reflexões críticas sobre 

as vulnerabilidades vivenciadas e as estratégias de participação para preservação do meio 

ambiente em que vivem. 
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