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RESUMO 
 
O artigo analisa a operacionalização da política de Assistência 
Social com foco na proteção social básica na área urbana dos 
municípios de Maués e Parintins no Baixo Amazonas, tendo 
como referência de análise a sustentabilidade social. Constitui-
se parte de uma dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 
Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do 
Amazonas. Os resultados da pesquisa deslindam que a 
Assistência Social é uma política com grandes potenciais para 
contribuir com os beneficiários dos serviços, contudo, sua 
operacionalização apresenta limites, fragilidades e desafios o 
que a qualifica numa ótica de (in)sustentabilidade social. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Sustentabilidade Social. 
Baixo Amazonas. 
 
ABSTRACT 
 
The article analyzes the operacionalização of the politics of 
Social Attendance with focus in the basic social protection in 
the urban area of the municipal districts of Maués and Parintins 
in Low Amazon, tends as analysis reference the social 
sustainability. It is constituted leaves of a dissertation of 
Master's degree presented to the Program of Masters degree in 
Social Service and Sustainability in the Amazonian of the 
Federal University of Amazon. The results of the research 
extricate that the Social Attendance is a politics with great 
potentials to contribute with the beneficiaries of the services, 
however, his/her operacionalização presents limits, fragilities 
and challenges that it qualifies her in an optics of social 
(in)sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

O início do século XXI marca um novo momento para a operacionalização da 

política de Assistência Social nas regiões brasileiras, cujas mudanças advém com a criação 

e sistematização de documentos legislacionais, visando melhor alcançar as populações que 

vivem em situação de vulnerabilidade social. Citam-se, entre outros: consolidação da 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), criação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS (2005), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

(2009), aprovação do SUAS como Lei e reformulação da Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS (2011), aprovação da Norma Operacional Básica – NOB/SUAS (2012).  

Observa-se nessa movimentação da Assistência Social uma preocupação em 

operacionalizar seus programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais na 

perspectiva da sustentabilidade, com isso, contribuir para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social que amealha grande parcela da população brasileira, bem como no 

desenvolvimento humano e social dos usuários da política.  

Em relação à sustentabilidade, é compreensível dizer que na atualidade não se 

tem um entendimento unívoco quanto seu aspecto conceitual, seja no âmbito acadêmico ou 

na mídia de um modo geral. Desse modo, seu debate perpassa por questões ligadas às 

dimensões ambientais, econômicas, culturais, políticas, territoriais e sociais. 

A dimensão social da sustentabilidade, foco de discussão neste trabalho, está 

sendo entendida como a equidade e acesso aos direitos sociais, visando qualidade de vida 

para toda sociedade, sobretudo, as populações mais vulneráveis economicamente. Esta 

compreensão vai ao encontro dos objetivos da Proteção Social Básica – PSB afiançada na 

PNAS, que busca fortalecer as relações e vínculos sociais dos usuários como forma de 

enfrentamento à vulnerabilidade social e assim contribuir para melhores condições de vida. 

Contudo, conforme Couto et al. (2011) e Teixeira (2008), são muitas as dificuldades e 

fragilidades que amealham as ações e serviços realizados pela Assistência Social nas 

regiões brasileiras, especificamente na região amazônica. 

Diante disso, o presente artigo analisa a operacionalização da política de 

Assistência Social com foco na proteção social básica na área urbana dos municípios de 

Maués e Parintins no Baixo Amazonas, tendo como referência de análise a sustentabilidade 

social. O trabalho constitui-se parte de uma dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da 

Universidade Federal do Amazonas, ano de 2014. Desse modo, as discussões em pauta 

ancoram-se na pesquisa bibliográfica e de campo, configurando-se como estudo de caso, 
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seguindo a abordagem qualitativa. Os dados de campo foram colhidos com Coordenadores 

e profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS de 

Maués e Parintins, e mulheres beneficiárias dos serviços socioassistenciais. 

Para dar conta de responder ao objetivo proposto, a artigo está sequenciando 

em três partes. A primeira aborda questões sobre a sustentabilidade social sob a ótica do 

ecodesenvolvimento, nas sociedades com produção capitalista. A segunda discute, o 

panorama da Assistência Social com foco na PSB nos municípios de Maués e Parintins, 

posteriormente traz a análise dos dados da pesquisa de campo à luz da sustentabilidade 

social. Por fim, a partir dos resultados da pesquisa apresenta-se proposta de novos 

caminhos de concretização da política de Assistência Social numa perspectiva sustentável. 

 

1 SUSTENTABILIDADE SOCIAL EM DEBATE: AVANÇOS E DESAFIOS  

 

Desde que emerge de forma mais profícua na década de 1960, o aspecto 

conceitual de sustentabilidade vem sendo construído em meio aos diversos fóruns e eventos 

internacionais. Assim, os debates perpassam por questões de natureza econômica, 

ambiental, política, territorial, cultural e social. Pois, na concepção de Sachs (2002) não se 

pode problematizar, elaborar e implementar estratégias visando a sustentabilidade das 

populações se não for levado em consideração todas as dimensões que englobam a relação 

de simbiose sociedade-natureza. 

Nesse sentido, discute-se aqui a sustentabilidade social, tendo em vista que seu 

debate caminha na direção dos objetivos da política de Assistência Social, sobretudo, dos 

serviços socioassistenciais desenvolvidos pela PSB junto aos usuários dos CRAS os quais 

buscam contribuir no cotidiano de vida dos cidadãos de forma preventiva e protetiva.  

De acordo com Foladori (2002), a categoria social de sustentabilidade é a que 

mais tem gerado discussões nos últimos trinta anos do século XX e perdura neste novo 

século. Isso porque, o período que antecede a década de 1990 perfaz um momento no qual 

os teóricos defendiam que a sustentabilidade social pairava sob duas questões principais: a 

existência da pobreza e o aumento da população estariam ligados à insustentabilidade 

social. Assim, discutia-se que tal relação implicava na degradação ambiental. 

Para explicar tal concepção, Foladori (2002) sinaliza duas fases sequenciadas. A 

primeira perfila de 1960 até 1990. Nesta, perdura um ponto de vista hegemônico a partir do 

Banco Mundial, ONU, entre outras instituições, tendo como hipótese central a ideia da 

“espiral descendente” ou “círculo vicioso”. Esta hipótese compreendia que os pobres eram 
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tanto agentes (a falta de recursos instigava-os para maior utilização dos recursos naturais e, 

consequentemente, a depredação), bem como vítimas (a falta de dinheiro os obrigava à 

migração em áreas degradadas) da degradação ambiental. Logo, a solução seria o 

crescimento e desenvolvimento econômico para todos os habitantes do planeta. 

A segunda fase emerge a partir de 1990 quando se refuta a hipótese do círculo 

vicioso e cria-se a hipótese do “duplo caminho”. Significando esta a não culpabilização da 

pobreza e a necessidade de maior investimentos do Estado para combatê-la. Para que 

houvesse esta mudança foram necessárias algumas premissas, assim elencadas:  

 

[...] b) A pobreza não deve ser considerada como a causa principal da degradação; é 
preciso que se considerem as políticas governamentais bem como os grupos de 
poder e os setores ricos; c) Tanto a pobreza quanto a degradação ambiental podem 
ter uma mesma causa: a falta de recursos ou de direitos de propriedade sobre esses 
recursos; d) Exemplos de sociedades agrícolas menos integradas ao mercado 
mostram um maior equilíbrio ambiental; a degradação poderia vir com a integração 
mercantil (FOLADORI, 2002, p. 109). 

 

Para o referido autor a hipótese do duplo caminho pressupõe a implementação 

de políticas públicas em diversos âmbitos das sociedades, tendo como finalidade principal o 

combate à pobreza, a exemplo das políticas de emprego, moradia, educação e saúde. Além 

disso, considera-se o incremento das capacidades humanas, de modo que a qualidade de 

vida deve ser pensada como objetivo e não ponte para uma natureza mais saudável.  

Não obstante, é importante salientar que, tanto a primeira como a segunda 

hipótese, não significam alterações no processo do modo produção, e consequentemente 

das relações sociais vivenciadas neste contexto. Por isso, é coerente afirmar que a hipótese 

do duplo caminho, apesar de sua proposta ser mais plausível, mesmo assim apresenta 

incoerências (FOLADORI, 2002). Visto que, sugere uma participação do setor público com 

políticas específicas para cada problema, em contraposição, vivencia-se a eminência de 

políticas macroeconômicas internacionais de projeto neoliberal, as quais primam pela 

privatização e redução dos gastos sociais. 

Decorre dessas considerações que apesar dos avanços nos planos teóricos e 

práticos, o debate sobre a necessidade de implementação de um desenvolvimento 

sustentável “continua basicamente atrelado a um desempenho técnico, dentro das regras do 

jogo do sistema de mercado capitalista, sem atingir nem questionar as relações de 

propriedade e apropriação capitalistas, que geram pobreza, diferenciação social e injustiça” 

(FOLADORI, 2002, p. 172). 

Nesse prisma, Sachs (2002) argumenta que a proposta de sustentabilidade 

social busca estabelecer um processo de desenvolvimento conduzido por um padrão de 
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crescimento, no qual haja distribuição equitativa de renda a fim de assegurar uma melhoria 

substancial nos direitos das massas populacionais. Isso implica na redução do abismo dos 

padrões de vida entre os detentores do capital e a classe trabalhadora. De maneira mais 

afirmativa, Sachs (2002, p. 85) pontua que: “[prima pelo] alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ ou autônomo com 

qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais”. 

Percebe-se nas considerações do autor que a sustentabilidade social precisa, 

antes de tudo, da homogeneidade social e de garantia de renda entre todos os sujeitos. Ou 

seja, uma vida digna requer o acesso a emprego assegurado a todos os direitos que lhe são 

peculiares e ascensão nos serviços públicos os quais oportunizam ao cidadão participação 

efetiva nas políticas públicas. Neste sentido, Sachs (2008) ratifica que ela é baseada no 

imperativo ético de solidariedade entre a geração atual e as gerações futuras.  

Em consonância com essa compreensão, Guimarães (1997) salienta que a 

sustentabilidade social tem como objetivo maior a melhoria da qualidade de vida. Neste 

ponto, chama atenção para os países subdesenvolvidos, onde os serviços públicos gravitam 

em torno de precariedade social. 

 

Especialmente nos países periféricos, com graves problemas de desigualdade e de 
exclusão social, os critérios básicos são os da justiça distributiva, para o caso de 
bens e de serviços, e da universalização da cobertura, para as políticas globais de 
educação, saúde, habitação e seguridade social (GUIMARÃES, 1997, p. 36). 

 

Tal concepção é reiterada por Bellen (2007) ao enfatizar que ensejar a relação 

de igualdade, equidade e acessos aos serviços sociais, trata-se de uma questão complexa 

nesta conjuntura atual, mas não impossível! Implica na direção do verdadeiro bem-estar 

humano, o qual só será possível quando, dentre outros fatores, todos estiverem abarcados 

pelos objetivos concretos das políticas públicas, incluindo saúde, assistência social, 

educação, trabalho, habitação, entre tantas outras. 

Embora no Brasil, segundo Sachs (2009, p. 348) “salta os olhos que ele deve 

privilegiar em seus investimentos as indústrias de alto nível técnico, que favoreçam a 

modernização do aparelho produtivo e facilitem a inserção de sua economia na divisão 

internacional do trabalho”. Contudo, é oportuno dizer que “esse núcleo modernizador, que 

vai mobilizar o essencial dos recursos financeiros, criará pouquíssimos empregos diretos” 

tendo em vista baixa escolaridade de grande parte das populações. Logo, vive-se uma 

contradição quando se fala em desenvolvimento dos serviços sociais e redução da extrema 

pobreza, que a bem dizer, nada mais é do que política (in)sustentável de governo. 
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Nesta linha de pensamento, debater sobre a dimensão social da 

sustentabilidade reflete na discussão sobre a questão social, isso porque, suas refrações 

incidem diretamente na realidade dos sujeitos que, muitas vezes, encontram-se desprovidos 

dos direitos sociais, assim, acabam por situar-se num estado ínfimo de qualidade de vida. 

Para Iamamoto (2008), as refrações da questão social podem ser visualizadas 

em vários aspectos da vida cotidiana. Os indivíduos as experimentam no trabalho, na 

família, no contexto habitacional, nas políticas setoriais como saúde, educação e assistência 

social. No dizer da referida autora: 

 

A questão social é apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades 
da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é 
cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade (IAMAMOTO, 2008, p. 27). 

 

Com as inflexões rotuladas, hoje, em virtude do projeto neoliberal na sociedade 

capitalista brasileira, onde a globalização, a flexibilização e a precarização nas relações de 

trabalho imperam, é fundamental repensar a questão social e como esta se aplica nos 

âmbitos dessa sociedade. É conhecendo suas refrações de maneira estrutural e política que 

se podem encontrar caminhos para seu enfrentamento de maneira qualificada e propositiva. 

Situando outro ponto de vista sobre a noção da questão social, têm-se as 

contribuições de Silva (2012). Ao fazer uma análise numa perspectiva particular do cenário 

brasileiro, especificamente sobre a Amazônia, a autora explicita que para uma discussão 

crítico-reflexiva acerca da questão social deve-se levar em consideração as particularidades 

regionais do país, mantendo sempre uma relação com o sistema de produção vigente. 

Em outras palavras, “evidencia-se que a questão social não é somente a 

manifestação da desigualdade social existente, mas uma questão política que perpassa as 

relações de classe no desenvolvimento do modo de produção capitalista” (SILVA, 2012, p. 

182). Considerar a realidade local e sua organização do ponto de vista geográfico, político e 

sociocultural é tarefa relevante para entender a essencialidade da questão social.  

Em vários municípios da Região Norte aonde vem se desenvolvendo pesquisas 

(tais como em Maués, Parintins, Caapiranga, Iranduba), é possível observar que as 

refrações da questão social estão atreladas à dinâmica cotidiana em que os sujeitos buscam 

por qualidade na condição de vida, acesso ao mercado de trabalho e aos bens e serviços 

sociais básicos, ou seja, a proteção social do Estado, o qual muitas vezes não considera as 

especificidades locais na sua intervenção, sobretudo a cultura local. 
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Fundamentando-se em Jatobá et al. (2009) entende-se que a questão social 

está estritamente vinculada à discussão da sustentabilidade. É um elemento fundamental 

que tem maiores repercussões após década de 1980 quando se percebe a necessidade de 

considerar a inclusão social nas suas diversas escalas – local, nacional e global. As 

contradições das propostas de desenvolvimento sustentável no âmbito governamental são 

elementos que vão corroborar para o debate sobre a questão social neste processo. 

Assim sendo, as políticas públicas assumem papel de grande relevância, pois 

atua nas diversas problemáticas existentes num dado território. No caso em questão, a 

política de Assistência Social caminha nesta direção, uma vez é voltada para os indivíduos e 

seus familiares com intuito de fortalecer os laços entre estes, contribuir na qualidade de vida 

e, de alguma forma, na complementação de renda na medida em que são repassadas 

oficinas socioeducativas e profissionalizantes aos seus usuários (BRASIL/PNAS, 2004). 

 

2 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO AMAZÔNICO: PANORAMA DOS MUNICÍPIOS 

DE MAUÉS E PARINTINS 

 

A literatura especializada que discute a política de Assistência Social no contexto 

amazônico (TEIXEIRA, 1998; MACIEL, 2002; SILVA, 2012), desvela que tal política faz 

parte do quadro sócio-histórico de formação da Amazônia. Seguindo os ditames do cenário 

nacional, a Assistência Social emerge com práticas caritativas e de benevolência, passando 

pelo estágio de política pública e afirmando-se na atualidade como política que tem muito a 

contribuir para o desenvolvimento social e humano das populações amazônicas. Embora, 

ainda se presencie fragilidades na sua operacionalização. 

Neste mosaico sociocultural, encontra-se os municípios de Maués e Parintins, 

ambos localizados no Território da Cidadania Baixo Amazonas. Maués, localiza-se a leste 

do Estado do Amazonas, sendo que a cidade está distante da capital Manaus a 276 km em 

linha reta, ou equivalente a 45 minutos por via aérea e 356 km via fluvial. Possui população 

de 52.236 habitantes; destes, 25.832 (49,45%) são moradores da zona urbana e 26.044 

(50,55%) da zona rural (IBGE, 2010). 

Já a cidade de Parintins, está situada à margem direita do Rio Amazonas, fica 

distante da capital a 369 km em linha reta e 420 km via fluvial. O acesso a esta localidade é 

somente via aérea com duração de 50min, e/ou fluvial com aproximadamente 18h de barco. 

O município abarca uma população de 102.033 habitantes; destes, 69.890 (68,50%) estão 

situados na área urbana e 32.143 (31,50%) contabilizados na zona rural (IBGE, 2010). 
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Com a criação da PNAS (2004) e do SUAS (2005), Maués e Parintins, passaram 

a gestar a política de Assistência Social seguindo a divisão das proteções sociais afiançadas 

– PSB e PSE. Assim, no intuito de analisar a operacionalização da PSB nos dois municípios 

tendo como perspectiva analítica a sustentabilidade social, definiu-se como locus de 

pesquisa a área urbana dos municípios, concentrando-se nas Secretarias Municipais de 

Assistência Social, em um CRAS de cada cidade e nos domicílios dos usuários dos serviços 

socioassistenciais. Sobre este último, foram as mulheres-mães que participaram da 

pesquisa. 

Os dados colhidos na pesquisa de campo desvelam que nos dois municípios, a 

política de Assistência Social encontra-se no nível de gestão plena. A NOB/SUAS (2005) ao 

tratar dos níveis de gestão do SUAS pondera que: estar neste nível de organização, 

significa dizer que o município tem a gestão total das ações de Assistência Social, sejam 

elas financiadas pelo FMAS ou provenientes de isenção de tributos. Em relação a isso, Silva 

et al. (2011, p. 69) observa: 

 

Trata-se, portando, de um nível de gestão que exige uma estrutura operacional mais 
ampla em termos de alocação de recursos financeiros, estruturação de 
equipamentos sociais e instâncias de gestão e controle social, bem como uma 
política de recursos humanos. 

 

Acredita-se que a predominância do nível de gestão plena nos dois municípios 

expressa um avanço importante no âmbito de operacionalização da mencionada política, 

considerando as dificuldades estruturais e administrativas presentes no quadro brasileiro. 

Não obstante, tal nível exige que o gestor preencha alguns requisitos como forma de 

assegurar o trabalho realizado. A NOB/SUAS (2005) expõe sumariamente tais requisitos3, 

dentre os quais, identificou-se lacunas na realidade operacional dos municípios estudados. 

Citam-se: a precariedade no ambiente físico e na infraestrutura dos CRAS; não há mobiliário 

completo, de modo que os profissionais precisam fazer “arranjo” no cotidiano de trabalho; 

falta de transporte específico para o trabalho externo dos CRAS; parcialidade nos diálogos 

entre as Secretarias Municipais com o Estado e o Governo Federal; além do diagnóstico 

socioterritorial que ainda não está presente nos municípios. 

Pensar a política pública de Assistência Social de forma sustentável começa 

pelo processo da gestão, do financiamento dos serviços, das instalações físicas adequadas 

com recursos humanos qualificados e materiais necessários para o desenvolvimento dos 

serviços. Neste caso, os primeiros achados através do estudo indicam que, Maués e 

                                                
3
 Detalhes sobre todos os requisitos para o nível de Gestão Plena podem ser encontrados na NOB/SUAS, de 

2005, disponível no site do MDS, link da Assistência Social. 
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Parintins, assenta-se diante de muitos desafios para concretizar suas respectivas políticas 

de Assistência Social. 

Sobre o trabalho desenvolvido pela PSB nos CRAS, delimitou-se neste artigo 

duas questões centrais. No tocante aos usuários, questionou-se sobre o acesso, 

entendimento que tinham do CRAS e os motivos-bases para continuarem a participar das 

atividades: 

 

 
Subcategorias 

elaboradas a partir das 
falas 

Transcrição de trechos das falas dos sujeitos da pesquisa 

M
a

u
é
s
 

Acesso à informação e 
conhecimentos diversos 

É uma coisa de muito importante para nós, porque traz informações, 
benefícios e sempre que preciso de algo, elas me ajudam. Faz esse 
trabalho com as crianças, né! As atividades de artesanatos e as outras 
coisas. No meu entendimento é um momento de convivência, tem sempre 
o apoio delas que trabalham lá (ENTREVISTADA 6). 

Socialização 

O CRAS é uma coisa [...] boa, porque a gente vai pra lá e conhece novas 
pessoas, a realidade delas, eu gostei de participar. É uma casa das 
famílias né! Só que assim, eu vou até conversar com elas, assim era bom 
a gente montar tipo um clube de mães, que a gente pudesse levar as 
coisas pra fazer lá, daí eu acho que seria melhor [...] (ENTREVISTADA 3). 

Cursos profissionalizantes 
 

Aprendizado para 
obtenção de recurso 

financeiro 

Bom, depois que ela me convidou a ir pra lá, eu resolvi ir porque eu 
estava precisando né! Então, buscar mais conhecimentos, porque lá gente 
tem informações sobre várias coisas, e a questão da aprendizagem por 
meio dos cursos, como eu estava sem fazer nada, resolvi ir 
(ENTREVISTADA 5).  

P
a

ri
n

ti
n

s
 

Local de cuidado da 
família 

 
Atendimento familiar 

 
Socialização 

O CRAS pra mim é uma residência boa, uma família, que dão atenção pra 
gente. Não tenho queixa não (ENTREVISTADA 5). 
 
É legal, por que eu trago meus filhos pra cá. Eles estudam de manhã e 
quando é a tarde a gente vem pra casa, pelo menos a gente não fica só 
em casa, [...] fica aprendendo aqui (ENTREVISTADA 10).  

Atendimento psicossocial 

[...] Vim em busca de algum atendimento que pudesse me ajudar. Teve 
um tempo que tive problemas na família e foi preciso eu procurar um 
psicólogo, daí eu era atendida no CRAS quando ainda era lá naquele 
outro endereço. Seu Edi [psicólogo] era muito legal, depois comecei a 
conversar com outra e isso me ajudou, daí eu resolvi passar a vim pra 
esse CRAS, eu gosto daqui (ENTREVISTADA 1). 

Cursos profissionalizantes 
É um lugar que dá oportunidade de aprender. Aqui a gente participa de 
muitas coisas, as oficinas, as conversas com as colegas e isso servi pra 
mim né! (ENTREVISTADA 1). 

Quadro 1 – Entendimento sobre acesso, o que é o CRAS e os motivos para permanência nas atividades 

realizadas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013-2014. 

 

Do conteúdo, depreende-se que a permanência das mulheres no CRAS está 

atrelada a diversos motivos. O primeiro refere-se ao acesso à informação e conhecimentos, 

visto que o atendimento nos CRAS deve propiciar ascensão a determinadas questões 

individuais ou familiares. Parafraseando Torres (2009), ao recorrer a uma determinada 

instituição da Assistência Social, o usuário espera que o profissional seja capaz de construir 

uma resposta profissional que dê conta de suas necessidades, engendradas pelos 
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processos heterogêneos do sistema capitalista. O segundo motivo diz respeito ao 

atendimento psicossocial. Sem dúvida, na PSB a equipe interdisciplinar lida diretamente 

com esta demanda com vistas a contribuir na resolução das problemáticas que lhes são 

apresentadas. Lidar com os usuários e suas demandas ligadas às expressões da questão 

social serve também como reconhecimento do saber-fazer na instituição.  

Outro ponto diz respeito aos cursos profissionalizantes, pois, na 

operacionalização dos serviços socioassistenciais existem momentos de aprendizagem para 

os usuários. Muitas vezes, promovido a partir de parcerias com outras instituições por meio 

de cursos que beneficiem o conhecimento e aprendizado sobre confecção de produtos 

diversos. Assim, algumas mulheres continuam no CRAS porque veem neste uma porta de 

acesso ao mercado de trabalho seja ele formal ou informal. Coerentemente com o que diz a 

PNAS (2004) tem-se um último ponto o qual está relacionado ao atendimento familiar. Na 

oferta dos serviços socioassistenciais no CRAS o trabalho social com famílias aparece como 

questão basilar, trata-se de um trabalho que envolve todos os entes familiares e, é em 

busca deste que muitos usuários procuram a intervenção dos profissionais que ali atuam. 

Nesta linha de análise investigou-se sobre o alcance do trabalho realizado pela 

PSB para a prevenção da vulnerabilidade social e por consequência a potencialização, 

emancipação e protagonismo dos beneficiários atendidos no CRAS. Os depoimentos a 

seguir expressam o resultado obtido. 

 

Identificação da 
Referência de 

Informação 
Transcrição de trechos das falas dos Sujeitos da Pesquisa 

Equipe de Referência – 
CRAS/Maués 

[...] A gente sempre informa, aqui é uma intervenção, que nós não vamos dar conta 
total daquela situação da família, mas todas aquelas oficinas, orientações podem 
contribuir. Algumas mulheres que participaram de nossas oficinas, hoje já estão 
vendendo o que produziram, como o produto em E V A, artesanato, cortinas [...]. E 
hoje, muitas mulheres estão no “Mulheres Mil” [...] fazendo cursos [...]. E o legal é 
que está se valorizando o local, porque como aqui é “a terra do guaraná”, se 
procura trabalhar com isso, fazendo produtos que podem ser originar do guaraná 
(Coordenadora – CRAS).  
 
[...] Então, penso que tudo que fazemos aqui no CRAS de alguma forma influencia 
e contribui para potencializar os usuários, claro que não 100%, até porque há as 
dificuldades, mas a gente procura atuar para que esse usuário garanta mesmo que 
minimante, o protagonismo social (Técnico 1 – CRAS). 

Equipe de Referência – 
CRAS/Parintins 

Eu vejo assim, que antes do CRAS os adolescentes estavam por ali, sem fazer 
nada, na ociosidade, não tinham um acompanhamento, hoje não. Hoje eles já têm 
todo esse atendimento aqui no CRAS. [...] Então o CRAS é uma ferramenta de 
grande relevância. [...] O que as famílias, principalmente as mulheres, aprendem 
nas oficinas, a ideia é que elas possam pôr em prática e com isso contribuir no 
cotidiano deles mesmo (Coordenador – CRAS). 
 
Eu penso que todas as atividades que são realizadas por meio do PAIF, como as 
orientações, as palestras, as oficinas, contribuem para potencializar os usuários, 
agora é claro que isso leva tempo e nossa contribuição é muito pouco. [...]. Quando 
digo que contribui é porque, o que me traz todos os dias, apesar das dificuldades 
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[...], quando eu vejo que alguém sai daqui com outro pensamento, de que eu sou 
capaz e daqui pra adiante eu conduzo minha vida, então penso que esse é o 
melhor pagamento, a melhor recompensa que a gente tem (Técnico 2 – CRAS). 

Mulheres participantes 
da Pesquisa/Maués 

Já aprendi alguma coisa, mas ainda não coloquei em prática, até porque não tenho 
mais tanta idade assim pra fazer as coisas (ENTREVISTADA 2). 
 
Olha, eu já consigo fazer e vender o que aprendi por meio do CRAS, só que assim, 
eu não tenho tantos recursos pra comprar mais materiais e fazer novos produtos. 
Hoje eu até já participo da feira do produtor e vendo meus artesanatos. Mas assim, 
depende muito do movimento também, às vezes tá bom outras não 
(ENTREVISTADA 4). 

Mulheres participantes 
da Pesquisa/Parintins 

Pelo CRAS eu consegui me inscrever no Mulheres Mil e vou começar agora em 
Abril (ENTREVISTADA 1). 
 
Estou participando das atividades, não sei se lá na frente vai contribuir, mas por 
enquanto não. As vezes até a gente aprende, a questão é eu ter como fazer 
sozinha em casa né! (ENTREVISTADA 2). 

Quadro 2 – Trabalhado realizado pela PSB para enfrentamento da vulnerabilidade social. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013-2014. 

 

Das falas em análise, um primeiro elemento que merece reflexão diz respeito à 

questão da vulnerabilidade social. Essa discussão é complexa, visto que não há 

unanimidade epistemológica nos conceitos. Assim, segundo o texto “Orientações Técnicas 

sobre o PAIF” (2012, p. 13), no contexto da Assistência Social deve-se ficar claro que: 

 
a) A vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza. A pobreza é uma condição que 
agrava a vulnerabilidade vivenciada pelas famílias; b) [...] não é um estado, uma 
condição dada, mas uma zona instável que as famílias podem atravessar, nela 
recair ou nela permanecer ao longo de sua história; c) [...] é um fenômeno complexo 
e multifacetado [...], o que exige uma análise especializada para sua apreensão e 
respostas intersetoriais para seu enfrentamento; d) [...] se não compreendida e 
enfrentada, tende a gerar ciclos intergeracionais [...]; e) As situações de 
vulnerabilidade social não prevenidas ou enfrentadas tendem a tornar-se uma 
situação de risco.  

 

Nesta ótica, o quadro 2 sintetiza de que forma os serviços socioassistenciais 

operacionalizados no CRAS tem contribuído para o cotidiano de seus usuários, tanto na 

percepção daqueles que operacionalizam quanto dos que recebem estas intervenções. Se 

analisadas as falas dos interlocutores da pesquisa é possível notar elos complementares. 

Todos entendem que as atividades desenvolvidas contribuem para o estado 

social e econômico em que se encontram os usuários dos serviços. Afirmam que a 

aplicabilidade das ações incide no processo da vulnerabilidade social e com isso há, 

minimamente, o protagonismo e a emancipação social. Em contrapartida, fica notório que tal 

contribuição é por vezes ínfima não atingindo de maneira ampla e aprofundada aqueles 

sujeitos e suas famílias que buscam o atendimento do CRAS. 

Decerto que há vários determinantes para o desenvolvimento ou não dos 

serviços oferecidos. Citam-se a questão da estrutura e infraestrutura, os recursos 

financeiros, as competências profissionais, bem como as condições econômicas por parte 
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dos usuários em pôr em prática aquilo que lhes foi orientado e/ou aprendido. Na visão de 

Acosta e Vitale (2010, p. 11), “têm-se questionado se essas iniciativas são eficientes e 

eficazes para o fortalecimento das competências familiares, se respondem às necessidades 

das próprias famílias atendidas e se contribuem para o processo de inclusão e proteção 

social desses grupos”, visto que não questionam a causa-raiz das problemáticas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto é relevante dizer que a análise da política de Assistência Social 

tomando como diretriz a sustentabilidade social tem grandes desafios de concretizar-se no 

contexto da sociedade capitalista como um todo, e mais especificamente nos municípios do 

baixo Amazonas, conforme resultado da pesquisa de dissertação. 

Assim, ao se fazer uma reflexão à luz dos expoentes teóricos no estudo, 

entende-se que, enquanto política pública, não resta dúvida sobre a importância que tem a 

Assistência Social no contexto amazônico frente às crises cíclicas do capital, especialmente 

para aquelas populações sobrepujadas pelas incompletudes da vida, tais como o escasso 

acesso às políticas públicas, o desemprego corrente, o parco acesso aos direitos sociais.  

Contudo, “remando contra a maré”, é uma política recheada de limites e desafios 

o que a qualifica numa perspectiva de (in)sustentabilidade na intervenção cotidiana, 

sobretudo tomando-se como referência os princípios da sustentabilidade social que evocam 

distribuição equitativa de renda, combatendo a pobreza, estabelecimento de políticas de 

emprego, acesso a moradia, educação e saúde, visando a qualidade de vida, sobretudo 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais (SACHS, 2002).  

Desse modo, faz-se indicação de alguns pontos que devem ser considerados 

para a concretização de uma política de Assistência Social sustentável, a partir do estudo de 

caso dos municípios do baixo Amazonas, quais sejam: a) Gestão participativa na política de 

Assistência Social; b) Elaboração de diagnóstico socioterritorial dos municípios; c) Criação 

de CRAS seguindo as orientações do SUAS; d) Efetividade da NOB/RH no âmbito da PSB e 

valorização profissional; e) Instrumental específico para monitoramento e avaliação das 

ações no CRAS; f) Maior alcance de Formação e Capacitação para os trabalhadores do 

SUAS; g) Concurso público visando a contração de trabalhadores efetivos; i) Criação de 

Projetos municipais específicos na PSB como forma de complementar os serviços 

socioassistenciais tendo por base a realidade sociocultural local. 
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