
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

 

Atuação de Psicólogos em Centros de Referência de Assistência Social na região 

amazônica do Marajó 

 

Rafaela Palmeira Nogueira Belo 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2015 



2 

 

 

 

Rafaela Palmeira Nogueira Belo 

 

 

 

 

 

Atuação de Psicólogos em Centros de Referência de Assistência Social na região 

amazônica do Marajó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2015 

Dissertação de mestrado elaborada 

sob orientação da Prof.ª Dr.ª Isabel 

Fernandes de Oliveira e 

apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito 

parcial à obtenção do título de 

Mestre em Psicologia. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Seção de Informação e Referência 

                     Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo, Rafaela Palmeira Nogueira. 

       Atuação de psicólogos em Centros de Referência de Assistência Social 

na região amazônica do Marajó / Rafaela Palmeira Nogueira Belo. – Natal, 

RN, 2015. 

 167 f. 

 
Orientadora: Isabel Fernandes de Oliveira. 

 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes – Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

 

1. Psicologia social – Dissertação. 2. Psicologia rural – Dissertação. 3. 
Políticas sociais – Dissertação. 4. Amazônia – Dissertação. 5. Povos tradicionais – 
Dissertação. I. Oliveira, Isabel Fernandes de. II. Título. 

  

RN/UF/BCZM                                        CDU 159.9:364.4 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu venho desse reino generoso, 

onde os homens que nascem dos seus verdes 

continuam cativos esquecidos 

e contudo profundamente irmãos 

das coisas poderosas, permanentes 

como as águas, os ventos e a esperança. 

Vem ver comigo o rio e as suas leis. 

Vem aprender a ciência dos rebojos, 

vem escutar os cânticos noturnos 

no mágico silêncio do igapó 

coberto por estrelas de esmeralda. 

 

Thiago de Mello 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos marajoaras 



6 

 

 

 

Gratidão 

Aos meus guias, meu povo das matas, das ruas e do cativeiro que me acompanha no 

caminhar. Aos meus de sangue e aos que escolhi. Aos mestres d’um dia e aos mestres do hoje. 

Aos amigos de perto, aos de longe, aos antigos e aos novos. A gratidão é a maior preciosidade 

que acumulei nas andanças da vida.  

À minha família pelo fundamento e apoio, meu pai Raimundo, minha mãe Maria Lúcia, 

minha vó mainha e meu vô Sandoval. Às minhas queridas irmãs Renata e Roberta, pela certeza 

de nunca estar sozinha, pelo colo e companhia no caminho. À Marina, que me ensina tanto de 

amor. Aos meus cunhadinhos pela parceiragem.  

À família Ferreira Barbalho, minha família potiguar, que faz minha estada no Rio 

Grande do Norte ter o aconchego de um lar: Tia Ligia, Tio Zé Márcio, Bia, Gabi, Felipe, Bella 

e os demais tios e parentes agregados, assim como à família gira. E claro, minha mana Raquel, 

irmã de vida, e Dandara, que irei amadrinhar em breve selando nosso laço de amor.  

Ao Bruno e ao Leo, que fizeram meu pouso em Natal tranquilo e fazem minha estada 

suave. A todos os amigos potiguares antigos e novos, que me geram tanto lamento em talvez 

voar daqui. Aos amigos antigos da escola, da graduação e da vida, espalhados pelo Brasil e 

pelo mundo, por me ensinar de saudade como certeza do amor. À Amanda, minha memória 

inconsolável, por iluminar meu caminho até hoje. 

À Isa, amada orientadora, pela paciência, compreensão, afeto, por se desdobrar em 

tantas pra ser presença, pela confiança e sempre diálogo, pelo respeito a meus modos de ser e 

por tanta sensibilidade em percebê-los, pelo equilíbrio entre autonomia e presença, por 

materializar-se sendo exemplo de que, um dia, alguém escolheu o nome perfeito para esse tipo 

de relação: “orientação”.  

À Ilana, por ser uma doce poesia-inspiração de vida. Ao Oswaldo por tanta 

generosidade e sabedoria compartilhada. Ao Zé Pinheiro pela disponibilidade, pelo cuidado e 



7 

 

 

 

pela inteireza nas contribuições. Ao Jáder por enriquecer tanto meu trabalho e caminho. A 

todos os membros do Grupo de Pesquisas Marxismo & Educação, por tanto que aprendi e 

aprendo, e por me darem a semente da esperança na academia. Às minhas companheiras 

GPM&Eanas de turma e peleja, Lila, Fernandinha, Bel e Rafa, assim como a todxs da turma, 

pela leveza com que compartilhamos o caminho. Ao GT de Políticas Sociais, pelos 

aprendizados compartilhados. À Keyla, pela  presença ariana a todo momento. 

Ao Coletivo Regional de Estudantes de Psicologia Norte Nordeste, que me deu a 

semente de todos os caminhos de vida que escolhi. A tantos amigos-amores-encontros 

erepianos de tantos anos, que tecem meus caminhos pela amorosidade, esperança e poesia 

orientados para a libertação. Ao Coletivo Benke e ao núcleo RN da ABRAPSO, que me 

possibilitam compartilhar inquietudes e me sentir em coletivo.  

Aos profissionais que generosamente aceitaram contribuir com este trabalho me 

concedendo a oportunidade de escutá-los. A cada pessoa que me ajudou pelos caminhos da 

pesquisa, nas viagens, nas andanças, nos debates, nos encontros.  

Aos companheiros de trabalho e peleja do Marajó. Aos marajoaras com quem tanto 

aprendi e aprendo. Aos trabalhadores e movimentos sociais pela semente da inquietude. E aos 

povos e comunidades tradicionais pela semente da esperança. Minhas reverências.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ 08 

LISTA DE SIGLAS ................................................................................................................ 09 

RESUMO ................................................................................................................................ 11 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 12 

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................................ 16 

Cap 1 – Caracterização da Região .............................................................................................. 16 

1.1.A região amazônica ................................................................................................. 16  

1.2.Os Povos e Comunidades Tradicionais .................................................................... 21 

1.3.A Mesorregião do Marajó ........................................................................................ 31 

Cap 2 – Estado, Políticas Sociais e SUAS ................................................................................. 41 

  2.1. O SUAS e os Centros de Referência de Assistência Social .................................... 43 

  2.2. A abordagem territorial ........................................................................................... 49 

  2.3. A rede socioassistencial no Marajó ......................................................................... 56 

Cap 3 – A psicologia nesses contextos ....................................................................................... 57 

  3.1. A inserção da Psicologia nas Políticas Sociais e no CRAS ..................................... 57 

  3.3. Psicologia, contextos rurais e povos tradicionais .................................................... 62 

II. Cap.6. MÉTODO ................................................................................................................ 67 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 71 

Cap 5 – A Política de Assistência Social e o território do Marajó ........................................... 76 

Cap 6 – A atuação de psicólogos e o território do Marajó ..................................................... 107 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 137 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 142 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 152 

 



9 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 01: Marcos legais Povos e Comunidades Tradicionais 

Tabela 02: Índices demográficos da região do Marajó 

Tabela 03: Índices de Desenvolvimento Humano municipal 

Tabela 04: Índices de condições de habitação no Marajó 

Tabela 05: Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

Tabela 06: Perfil dos Profissionais – Gênero e Faixa Etária 

Tabela 07: Perfil dos Profissionais – Formação 

Tabela 08: Perfil dos Profissionais – Escolhas teóricas 

Tabela 09: Equipes dos CRAS  

Tabela 10: Perfil dos Profissionais – Condições de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

ACS: Agentes Comunitários de Saúde 

APA: Área de Proteção Ambiental 

BM: Banco Mundial 

BPC: Benefício de Prestação Continuada 

CEB’s: Comunidades Eclesiais de Base 

CF: Constituição Federal 

CFP: Conselho Federal de Psicologia 

CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social 

CRAS: Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS: Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

FMI: Fundo Monetário Internacional 

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

ICAR: Igreja Católica Apostólica Romana 

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IPEA: Instituto Brasileiro de Economia Aplicada 

IUCN: International Union for Conservation of Nature 

LBA: Legião Brasileira de Assistência 

LOAS: Lei Orgânica de Assistência Social 

MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS: Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome 

MIN: Ministério da Integração Nacional 

MMA: Ministério do Meio Ambiente 



11 

 

 

 

PAIF: Programa de Atenção Integral à Família 

PCTs: Povos e Comunidades Tradicionais 

PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PIB: Produto Interno Bruto 

PNAS: Política Nacional de Assistência Social 

PNEP SUAS: Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência 

Social 

PNPCT: Política Nacional de desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

PSB: Proteção Social Básica 

RESEx: Reserva Extrativista 

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SGD: Sistema de Garantia de Direitos 

SUAS: Sistema Único de Assistência Social 

TL: Teologia da Libertação 

UC: Unidade de Conservação 

UNAMA: Universidade da Amazônia 

UFPA: Universidade Federal do Pará 

UniFACS: Universidade de Salvador 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

RESUMO 

Este trabalho buscou investigar a atuação de Psicólogos em Centros de Referência de 

Assistência Social da região amazônica do Marajó, considerando sua extensão territorial, 

espalhamento populacional e presença de Povos e Comunidades Tradicionais. Foram 

realizadas 11 entrevistas em 10 municípios do total de 16. Apreendeu-se um contexto de 

economias frágeis; precárias condições de habitação; redes protetivas incompletas ou 

desarticuladas; condições de trabalho precárias. As atividades realizadas pelas equipes e pelos 

profissionais são pontuais ou assistemáticas. Experiências promissoras apostam na 

descentralização dos serviços e na intersetorialidade, e experiências de outros grupos apontam 

a importância do trabalho a longo prazo. Conclui-se que um caminho potente de atuação é o 

fortalecimento da sociabilidade característica dos povos tradicionais, valorizando seus saberes 

e desenvolvimento seu protagonismo social. 

Palavras-chave: psicologia social; políticas sociais; povos tradicionais, Amazônia 

 

Abstract 

This study investigated the role of psychologists in Social Assistance Reference Centres in the 

Amazon region of Marajó, considering its specificities: extensive territory, spread population 

and presence of native communities. Eleven interviews were conducted in 10 out of the total 

16 cities. There’s a context of fragile economies and poor housing; incomplete or disarticulated 

public services; bad working conditions. The activities are ad hoc or asystematic. Promising 

experiences bet on decentralized and intersectoral services. Experiences from other groups 

point to the importance of long-term work. We conclude that a powerful way of action is to 

strengthen the sociability that is characteristic of the native peoples, valuing their knowledge 

and developing their social protagonism. 

Keywords: social psychology; native peoples, Amazonia 
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INTRODUÇÃO 

“O que escrevo resulta de meus armazenamentos ancestrais 

e de meus envolvimentos com a vida” 

(Manoel de Barros) 

Peço licença para, aqui, falar em primeira pessoa. 

Minha ligação com o Marajó é antiga, de crescer a primeira infância a base de correr na 

chuva, pular em rio, falar com boto, apanhar jambo, e precisar viajar 30 horas de barco para ter 

qualquer notícia de semáforo, ônibus, telefone em casa... 

Ir estudar na cidade grande me afastou das raízes. A revisita aconteceu pelos caminhos 

que tracei no movimento estudantil e junto a outros movimentos sociais, durante a graduação, 

que me afetaram a aspirar uma atuação em cidade pequena, em Política Pública e na Assistência 

Social. Voltei ao Marajó. 

A familiaridade com as dinâmicas do território – o rio ser caminho para qualquer lugar, 

os modos próprios de se comunicar e de viver – me fizeram achar que teria certa facilidade 

com coisas desafiadoras a outros colegas, e me surpreender diante do verdadeiro “não saber 

como lidar” que o primeiro teste, já nas primeiras semanas, me trouxe. Ao receber uma lista de 

famílias que a equipe precisava visitar, corri os olhos na primeira página e me deparei com o 

endereço: “Rio Amazonas, S/N”. Essa foi a semente do que depois viria a ser este trabalho. 

Percebi que precisava estudar aquela realidade, revisitar aquela região que eu julgava 

conhecer bem – e conhecia, mas de outro modo. Iniciei os estudos, as reflexões e inquietações, 

que se ampliavam a cada desafio que se apresentava no cotidiano da atuação. Que devem estar 

fazendo os psicólogos espalhados nos outros municípios da região? Que experiências potentes 

e inspiradoras estão acontecendo? De que formas as equipes lidam com as peculiaridades?  

Esses caminhos me trouxeram ao Rio Grande do Norte, pela possibilidade de ampliar e 

aprofundar os estudos e as reflexões, e com isso tentar contribuir teórica e politicamente com 

a profissão, com a política de Assistência Social e com a região. O amadurecimento nas 

orientações, discussões com o grupo de pesquisa e qualificações me possibilitaram delinear 
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este estudo, que teve como objetivo: Investigar a atuação de psicólogos em Centros de 

Referência de Assistência Social na região amazônica do Marajó considerando as 

peculiaridades geográficas e territoriais dessa região. 

A Amazônia brasileira tem um terrirório de 520 milhões de hectares, onde vivem 15 

milhões de pessoas. Em uma área que contém a maior biodiversidade do planeta, a maior 

floresta tropical da Terra e um quarto de sua água doce, vemos a contradição entre essa riqueza 

e alguns dos piores índices de condições de vida do país. O nível global do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH é de cerca de 5% abaixo da média para o Brasil, e 18,8% da 

população está abaixo da linha da pobreza extrema, índice 46% maior que a média nacional. 

Como afirma Miranda Neto (2005), “o que mais impressiona na Amazônia é a pobreza de sua 

população vivendo em área tão extensa e potencialmente tão rica” (p.130). 

A região é palco de intensos conflitos e disputas de interesses de diferentes atores 

sociais, com interesses econômicos, políticos e socioambientais diversos, e tem sua história 

fortemente marcada pela resistência popular aos avanços dos processos de exploração da 

população e dos recursos naturais, e desenvolvimento econômico sem consequente melhoria 

das condições de vida da população pobre, aspectos próprios do modo de produção capitalista.  

A mesorregião do Marajó, integralmente localizada no território da Amazônia Legal, 

no estado do Pará, é composta por 16 municípios, e tem um território de 104.142 km², mais 

extenso que a de vários estados do país, como Rio Grande do Norte (52.811,047 km²), 

Pernambuco (98.148,323 km²), Rio de Janeiro (43.780,172 km²) e Santa Catarina (95.736,165 

km²). Apenas três municípios da região são ligados por estradas, com acesso apenas através de 

balsa, e os demais têm acesso somente por meio fluvial, através de viagens que podem durar 

de algumas horas até vários dias. Com exceção de um, todos os municípios do Marajó têm o 

território maior que o da capital, com baixas densidades demográficas e regiões em que o 

acesso depende de várias horas de deslocamento pelos rios.  
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A economia da região é essencialmente primária, e entre as principais atividades estão 

a pesca, a pecuária bovina e bubalina e a exploração vegetal. A maioria dos habitantes, 56,5%, 

reside na área rural, geralmente dispersos pelo território, enquanto a média do país é de 16%. 

Considerando as especificidades culturais, as atividades econômicas, a ocupação e uso dos 

territórios e dos recursos naturais em seu desenvolvimento e reprodução econômica e social, 

além da transmissão oral dos saberes, podemos aproximar a população da região do Marajó 

dos diálogos sobre Povos e Comunidades Tradicionais – PCTs, com a presença de vários 

segmentos como Ribeirinhos, Pescadores Artesanais, Quilombolas, Extrativistas, entre outros. 

A partir desses fatores, podemos observar o desafio que é pensar em Políticas Sociais 

para a região que considerem todas essas configurações territoriais.  No que diz respeito à 

Assistência Social, direito de todos que dela precisarem e dever do Estado desde a Constituição 

de 1988, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS se organiza a partir de níveis de 

complexidade, na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta 

complexidade. A Proteção Social Básica, através dos Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS, é responsável por fazer a gestão do território e buscar garantir a capilaridade 

do SUAS. A Psicologia que, enquanto profissão, não se constitui hegemonicamente com 

proximidade do trabalho com a pobreza ou com contextos rurais e povos tradicionais, faz parte 

da equipe de referência dos equipamentos da Assistência Social em todos os níveis.  

Assim, para investigar a atuação de psicólogos nos CRAS da região, pretendemos: 

analisar o fluxo e a dinâmica de trabalho dos profissionais de psicologia frente às 

especificidades da região do Marajó; e, ainda, investigar as atividades desenvolvidas por estes 

profissionais nas regiões rurais desses municípios, considerando sua dispersão populacional e 

a presença de Povos e Comunidades Tradicionais.  

Esta dissertação está dividida em três partes. A primeira parte compõe a fundamentação 

teórica do estudo em três capítulos.  No capítulo 01 apresentamos a região, fazendo 



16 

 

 

 

inicialmente algumas considerações sobre a região amazônica, suas contradições e posição no 

modo de produção capitalista, e traçando linhas gerais sobre o conceito de Povos e 

Comunidades Tradicionais. Por fim, apresentamos um pouco mais detalhadamente a 

Mesorregião do Marajó e seus principais aspectos demográficos e socioeconômicos.  

No capítulo 02, tratamos de questões relacionadas a Estado, Políticas Sociais e o SUAS, 

apresentando nossos posicionamentos teóricos e compreensões conceituais sobre Estado, 

Política e Política Social, assim como um breve resgate histórico da Assistência Social e breve 

apresentação da atual Política Nacional de Assistência Social e do SUAS, seus princípios e 

organização. Ainda neste capítulo, fazemos alguns apontamentos sobre a abordagem territorial 

em Políticas Públicas e na Assistência Social, e apresentamos a rede socioassistencial do 

Marajó. O capítulo 03 refere-se à Psicologia nestes contextos, e nele fazemos breves discussões 

históricas de sua constituição enquanto profissão e em relação a contextos rurais e Povos e 

Comunidades Tradicionais.   

A segunda parte refere-se ao método, e nela apresentamos o delineamento da pesquisa: 

participantes, procedimentos de investigação e procedimentos de análise dos dados, assim 

como o referencial teórico que os embasa.   

Por fim, na terceira parte apresentamos os resultados da pesquisa e as reflexões e 

análises geradas a partir dos mesmos em diálogo com a fundamentação teórica do trabalho em 

dois capítulos. No primeiro tratamos dos resultados mais próximos da Política de Assistência 

Social, especificamente através Proteção Social Básica em relação ao território da região do 

Marajó, e no segundo mergulhamos nos dados relacionados de maneira mais direta à atuação 

profissional dos psicólogos em relação ao território. 

 

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Cap 1 – Caracterização da Região 
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1.1. A região Amazônica 

A região da Amazônia Legal1 compreende aproximadamente 60% do território 

nacional, onde estão a maior bacia hidrográfica do planeta, a maior floresta tropical úmida da 

terra e a última grande massa de florestas e água doce do mundo (Oliveira, 2008). Tendo no 

rio Amazonas, com 7.100km de extensão, seu eixo principal e para o qual convergem mais de 

7 mil afluentes, a região detém a maior biodiversidade do planeta, e é considerada por Becker 

(2009), um dos três grandes eldorados reconhecidos contemporaneamente, junto com os fundos 

oceânicos ainda não regulamentados, e a Antártida, que é compartilhada entre as potências.  

Esses são alguns dos fatores que fazem da Amazônia uma região permeada por intensas 

disputas e conflitos de interesses, sejam eles econômicos, geopolíticos ou ambientalistas, 

mobilizando-se não necessariamente pela apropriação direta do território, mas pelo poder de 

influir na decisão sobre o seu uso. Como afirma Nascimento (2011), “fica evidente que uma 

região como a Amazônia, superlativamente abundante em recursos naturais de toda ordem, 

tenha uma importância também superlativa na sociedade capitalista” (p.17). Há uma projeção 

mundial da região, transformando-a em uma fronteira percebida como espaço a ser preservado, 

mas também uma fronteira do capital natural (Becker, 2009). Coexistem, assim, processos de 

mercantilização da natureza, exemplificados pelo “mercado do ar” (materializado pela 

negociação de créditos-carbono), o “mercado da vida” (na utilização da natureza como fonte 

de informação para a ciência e biotecnologia), e o “mercado da água” (através de sua 

valorização diante da escassez), com fins econômicos, iniciativas no sentido de proteger e 

conservar a natureza e os modos de vida das populações locais, e interesses pela garantia do 

uso científico-tecnológico da biodiversidade amazônica.  

                                                 
1 Amazônia Legal é uma construção geopolítica estabelecida em 1966 na Constituição Federal. Tem extensão 

territorial de aproximadamente 5,1 MILHÕES km² e compreende, total ou parcialmente, o território de 10 estados 

do país (AC, AM, AP, RR, RO, PA, MT, TO, GO e MA) (Oliveira, 2008). 
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Nas últimas décadas muitos investimentos foram realizados e projetos implementados 

na região. Entre eles destacam-se as intervenções do Estado na região decorrentes do chamado 

Projeto de Integração Nacional. Como aponta Nascimento (2006), “a construção de estradas, 

na Amazônia, na década de 1970, se inscreve no conjunto de medidas adotadas pelos governos 

militares para dotar a região de infraestrutura básica de apoio aos projetos de desenvolvimento 

comandados pelo grande capital” (p. 110). Esses investimentos transformaram a paisagem, as 

relações, e direcionaram também o crescimento demográfico da região. 

A reorganização do espaço regional decorrente das políticas públicas de 

integração nacional dirigidas à região a partir da década de 1970, como abertura 

de estradas, projetos de colonização oficial e privada, obras de infra-estrutura, 

projetos de exploração dos recursos naturais e de transformação industrial 

direcionou o crescimento demográfico regional. (Ministério da Integração 

Nacional – MIN, 2010, p.10) 

Segundo Becker (2009), “a Amazônia foi a região brasileira que apresentou as maiores 

taxas de crescimento urbano na segunda metade do século XX: 3,5% da população total em 

1970, 44,6% em 1980, 61% em 1996 e 69,07% em 2000” (p.95). Também se verificou um 

crescimento expressivo do número de municípios, que passou de 251, em 1988, para 449 em 

2000 (Oliveira, 2008). É importante demarcar, também, que apesar desse crescimento, a região 

ainda apresenta os menores níveis de densidade demográfica do país, com somente 4,2 

hab/km², enquanto a densidade nacional é de 22,4 hab/km² (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 2011).   

Entretanto, como afirma Oliveira (2008), “apesar do intenso crescimento econômico 

que a região experimentou nas últimas décadas, não houve o desenvolvimento social 

correspondente” (p.70). Segundo o MIN (2010), 18,8% da população está abaixo da linha da 

pobreza extrema, índice que é 46% maior que a média nacional. Há graves deficiências de 
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registros fundiários e baixo índice de regularização, além de carências infraestruturais para 

prover serviços básicos à população. Quando há investimentos, eles não consideraram os 

fatores de eficiência, conservação e respeito aos interesses das populações locais (MIN, 2010). 

Como afirma Théry (2005), “o único indicador, pouco invejável, para o qual a Amazônia 

supera a sua cota de território, é o número de mortos em conflitos fundiários” (p.37).  

A destruição ambiental, a exclusão social em larga escala, a desestruturação dos 

meios de reprodução socioeconômicos das populações locais e a extremada 

concentração fundiária resultaram de um conjunto de políticas justificadas pelo 

mito do vazio demográfico. Os grandes projetos de exploração mineral, 

energética e florestal em escala industrial formaram enclaves de riqueza e 

modernidade, cercados de pobreza e falta de oportunidades para as populações 

excluídas dos processos produtivos de outras regiões do país, que se deslocaram 

para a Amazônica Legal em busca de oportunidades. (Oliveira, 2008, p. 67) 

É válido ressaltar que esse contexto, embora tenha se intensificado, não se funda 

somente como consequência dos investimentos das últimas décadas, mas começa a se delinear 

ainda no processo histórico de exploração da região desde o período colonial. Na Amazônia 

não prenominaram políticas coloniais de povoamento do território, mas a fixação de núcleos 

que objetivavam a conquista e exploração econômica dos recursos naturais e da força de 

trabalho (Silva, 2009). Esse processo histórico marca os modos de vida e relações sociais até 

os dias atuais, com novas roupagens de exploração do trabalho e dos recursos naturais. Como 

assinala Miranda Neto (2005), o “nível de vida do amazônida, não obstante tanta prodigalidade 

da natureza é, de modo geral, baixo e a maioria da população sobrevive a duras penas. Como 

se explica isto? A resposta será encontrada numa análise realista das condições 

socioeconômicas.” (p.121). 
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A condição de pauperização na região, segundo Nascimento (2011), está relacionada 

“aos processos sociais desencadeados historicamente sobre ela e é resultado, no passado 

recente, da intensificação do processo de ocupação do território e da desestruturação das formas 

tradicionais de subsistência que a acompanha” (p.17). Há que se destacar que, como afirma a 

autora em outro trabalho, “as questões que afetam a região amazônica dizem respeito, hoje 

como no passado, à sua inserção subordinada a uma totalidade regida pelo capital” 

(Nascimento, 2006, p.09). Assim, os grandes projetos e investimentos econômicos, divulgados 

como representantes do desenvolvimento da região, na verdade constituem um processo de 

internacionalização do capital (Lima, citado por Nascimento, 2006, p. 14). A autora afirma, 

nesse sentido: 

A realidade da Região Amazônica deve ser compreendida a partir de sua 

inserção, historicamente subordinada, no quadro da acumulação capitalista 

mundial. Esta se realizou - e se realiza - com base na exploração das sociedades 

herdeiras da sina colonial, especialmente aquelas ricas em recursos naturais, 

imprescindíveis aos países de capitalismo avançado, especialmente nos períodos 

de crise como o que o sistema experimenta nas últimas décadas. (Lima, citado 

por Nascimento, 2006, p. 183) 

 Assim, entende-se que o fato de o aumento do capital acumulado na região Amazônica 

não estar atrelado à melhoria das condições de vida da população não constitui-se como uma 

particularidade, mas como um fenômeno intrínseco ao modo de produção capitalista, “no que 

se confirma a máxima de que à produção da riqueza – nesse tipo de sociedade – corresponde 

uma igual produção da pobreza” (Nascimento, 2006, p.185). 

Já em nível nacional a região amazônica, assim como o Nordeste, se construiu 

historicamente como área subsidiária do processo de acumulação das regiões Sudeste e Sul 

(Santos & Silveira, citado por Oliveira, 2009). O processo de ocupação e desenvolvimento 
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urbano e econômico caracterizados anteriormente, associados ao distanciamento geográfico 

dos centros de decisão e poder político administrativo, excluiu a região amazônica do centro 

de desenvolvimento, e “condicionou seu planejamento a um processo exógeno com grande 

dependência dos centros do Sul e Sudeste e das formulações dos tecnocratas e da burocracia 

federal” (Petit, citado por Oliveira, 2009, p.23). 

As políticas públicas para a Amazônia refletem esse contexto de embates, havendo 

vários avanços (um bom exemplo é o Plano Amazônia Sustentável, de 2004), retrocessos e 

mesmo a coexistência de projetos não somente distintos, mas opostos e excludentes. Em um 

trabalho sobre os impactos da desigualdade regional na construção e execução da política de 

saúde na Amazônia, Oliveira (2009) faz uma análise que pode ser estendida para as Políticas 

Sociais em geral: 

O centro de decisão hegemônico em relação às políticas sociais e econômicas 

está distante, na maioria das vezes, do território da Amazônia Legal. As políticas 

de desenvolvimento, principalmente as relacionadas aos grandes projetos 

econômicos, foram pensadas sem o debate necessário com o conjunto de atores 

sociais da região e parece que o mesmo se repetiu para as políticas de saúde. 

(Oliveira, 2009, p. 219) 

Como consequência desse modelo exógeno, tem-se um conjunto de políticas que não 

consideram as peculiaridades regionais e tampouco as demandas das populações locais, 

gerando uma série de entraves à sua execução e impactos sociais derivados da não garantia de 

direitos.  

Os mais atingidos são as chamadas populações tradicionais (ribeirinhos, índios, 

quilombolas, seringueiros e outros) afetados por esse processo e pelos agentes 

do capital (madeireiros, grileiros, latifundiários, etc.) e confrontados no seu 

cotidiano com interesses econômicos e políticos inteiramente contrários às suas 
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práticas tradicionais, protegidos e estimulados pela política conduzida pelo 

Estado. (Nascimento, 2006, p. 182-183) 

Todo esse processo não se constituiu sem resistência, mas permeado de conflitos, 

disputas e resistência popular, que é uma forte marca histórica da região. Destaca-se aqui, além 

dos movimentos internacionais que exercem pressão em defesa da proteção da região, a 

resistência dos povos amazônicos, que foi um componente em todo o histórico e atualmente. 

Como afirma Becker (2009) ao conferir-lhes o papel de “sentinelas da floresta”, “a organização 

e resistência de populações tradicionais à expropriação de suas terras e identidades, identificou-

se com a defesa da floresta, para o que contaram com o apoio da Igreja Católica e dos 

sindicatos” (p.162).  

É preciso, então, afastar-se do mito do vazio demográfico. A Amazônia é um lugar 

habitado, cenário de intensas disputas políticas e transformações decorrentes de relações 

humanas. Faz-se premente, então, conhecer em linhas gerais quem são esses povos que vivem 

no cerne destes conflitos.  

 

1.2.Os Povos e Comunidades Tradicionais – PCTs  

Segundo Calegare (2010), a utilização do termo “populações tradicionais” se iniciou no 

âmbito do conservacionismo internacional a partir da década de 1960, quando se passou a 

admitir a presença de algumas exceções de ocupação humana em Áreas Protegidas e Parques 

Nacionais. Gradativamente, no contexto dos debates da International Union for Conservation 

of Nature – IUCN (Assembléias Gerais e outros documentos e eventos da instituição) e nos 

Congressos Mundiais de Parques Nacionais, passou-se não só a reconhecer as populações 

humanas como parte dos ecossistemas, mas também a valorizar suas presenças para a 

conservação das áreas protegidas (Calegare, 2010). 
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Nacionalmente, o debate iniciou também no seio da problemática ambiental, segundo 

Filho, Almeida e Melo, (2006) “no contexto da criação das Unidades de Conservação – UC’s 

[áreas protegidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA], para dar conta da questão das comunidades tradicionalmente 

residentes nestas áreas” (p. 01). 

O debate acerca das demarcações conceituais sobre PCTs não encontra consenso, 

havendo abordagens do aspecto da tradição que partem de diferentes perspectivas. Filho et al 

(2006), em revisão dessas perspectivas, apontam, em linhas gerais, um duplo esforço: “definir 

em que ponto exatamente a sociedade envolvente se diferencia de todas as Comunidades 

Tradicionais, clarificando assim quais elementos poderiam servir como diacríticos ou sinais de 

identidade a este conjunto, em princípio, amplamente heterogêneo” (p. 03). 

Assim, os mesmos autores apontam, inicialmente, que há autores que demarcam essa 

diferença nas peculiaridades do processo produtivo, defendendo que esses grupos se 

identificam ao se situarem numa “oeconomia”, ou seja, uma economia que está à mercê das 

relações sociais, enquanto no restante da sociedade as relações estão subordinadas ao mercado. 

Há que se pontuar, sobre essa defesa, que ainda que esses grupos possuam claras diferenças no 

manejo de seu processo produtivo e relações econômicas, eles estão inseridos em uma 

totalidade da qual não podem apartar-se inteiramente, ou seja, em uma estrutura econômica 

maior que é determinante para o desenvolvimento das relações socioeconômicas. Retomando 

a revisão de Filho et al (2006), há os autores que “situam a diferença priorizando a forma de 

apropriação e uso do território entre as distintas sociedades” (p. 03), a exemplo da proposta do 

antropólogo Paul Little de construção do conceito de ‘grupos sociais fundiariamente 

diferenciados’. Além dessas perspectivas, há as que demarcam a diferença a partir da esfera do 

saber e da tecnologia, considerando a utilização de tecnologia não mecanizada em atividades 

produtivas configurariam o aspecto tradicional desses grupos. Ressalta-se que essa definição 
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não faz jus a realidade, mas reforça uma concepção quase romântica sobre essas comunidades, 

que não considera sua inserção em um processo histórico e social dinâmico e em constante 

transformação, como aponta a discussão do I Encontro Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais (2005) de que a tradição é considerada “o oposto do moderno, mas não quer dizer 

isso. Os grupos não precisam fazer sempre tudo da mesma forma, tradicionalidade não exclui 

modernidade, não implica em estancamento, apenas implica uma forma de viver no mundo 

diferenciada” (p. 07). Como afirma Diegues (2001), “nenhuma cultura/sociedade tradicional 

existe em estado puro” (p.92).  

Filho et al (2006), após a revisão supracitada, fazem uma síntese de sua concepção de 

comunidade e de tradição: 

Da nossa parte, partimos do conceito de comunidade entendida como um grupo 

que interage diretamente, face a face, e que é capaz de agir coletivamente a partir 

destas interações, que compartilha um patrimônio e um pacote de recursos, 

dentre eles o território, sobre os quais são estabelecidos direitos coletivos. 

Quanto ao sentido de tradição, percebemos que o que é tradicional não são os 

conhecimentos ou as práticas em si, mas a maneira de produzi-los e utilizá-los. 

Nesse sentido, a tradição é um processo e um laboratório coletivo. Os 

conhecimentos são materializados em dispositivos de ação, em regras, em 

normas, em formas de reconstruir a natureza. (Filho, Almeida & Melo, 2006, p. 

04)  

Por fim, ainda dentro deste campo teórico-conceitual, Silva (2007) também apresenta 

sinteticamente uma proposta de demarcação conceitual dessas populações:  

Podemos dizer que são populações que se definem pelo uso sustentável da terra, 

pelo destino da sua produção e o seu vínculo territorial, incluindo sua situação 

fundiária, pela importância que os ciclos naturais têm nas suas práticas 
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produtivas, pelo uso que fazem dos recursos renováveis e as práticas de uso 

comunitário dos mesmos, pelo seu conhecimento profundo do ecossistema no 

qual vivem e pelo uso de tecnologias de baixo impacto ambiental, por sua 

organização social, na qual a família extensa representa papel importante, 

também por suas expressões culturais e as inter-relações com outros grupos da 

região. (Silva, 2007, p. 08)  

 Há que se reconhecer, também, como aponta Diegues e Arruda (2001), as “limitações 

de tais definições já que, a rigor, todas as culturas e sociedades têm uma tradição” (p. 26). Alia-

se a isso o fato de estarmos falando de um conjunto extremamente heterogêneo de grupos 

sociais, o que dificulta sobremaneira a definição detalhada dos aspectos comuns a todos eles.  

Ainda assim, apesar das limitações, defende-se o esforço de síntese conceitual, 

especialmente no que diz respeito a oferecer subsídios para a construção de marcos legais que 

garantam direitos a essas populações. Esse aspecto possibilita a compreensão, por exemplo, da 

importância da demarcação de vinculação territorial na conceituação de povos tradicionais, 

pois essa clareza, no âmbito das políticas públicas, possibilita a reivindicação da garantia da 

soberania do uso do território para as diversas comunidades tradicionais que têm vinculação 

ancestral com seus lugares de morada.  

No que tange aos marcos legais voltados a essas populações, a Tabela 01 reúne uma 

série de marcos internacionais e nacionais voltados ou que se relacionam com esses povos. 

Tabela 01 

Marcos legais Povos e Comunidades Tradicionais  

INTERNACIONAIS 

Decreto n.º 80.978, de 12 de dezembro de 1977 Promulga a Convenção Relativa à Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972 
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Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998 Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001) 

Decreto n.º 5.051, de 19 de abril de 2004 Promulga a Convenção n.º 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005) 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

Protocolo de Nagoya, 2010 

NACIONAIS 

LEIS 

Estatuto do Índio - Lei 6001/73 

Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 

dá outras providências. 

Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

Lei 11.481, de 31 de maio de 2007. Dá nova redação a dispositivos das Leis nos 9.636, de 15 de 

maio de 1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 11.124, de 16 de junho de 2005, 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil, 9.514, de 20 de novembro de 1997, e 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, e dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, 271, de 28 de fevereiro de 

1967, 1.876, de 15 de julho de 1981, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987; prevê medidas 

voltadas à regularização fundiária de interesse social em imóveis da União; e dá outras 

providências. 

Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010. Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.481-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.188-2010?OpenDocument
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Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 

- PRONATER, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011. Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental 

e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 de 

julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006 

Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 

nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 

de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012. Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 

de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nos 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, 

de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 

DECRETOS 

Decreto 4.339, de 22 de agosto de 2002. Institui princípios e diretrizes para a implementação da 

Política Nacional da Biodiversidade. 

Decreto 4.854, de 8 de outubro de 2003. Dispõe sobre a composição, estruturação, competências 

e funcionamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CONDRAF, 

e dá outras providências. 

Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.512-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.727-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.339-2002?OpenDocument
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Decreto 4.885, de 20 de novembro de 2003. Dispõe sobre a composição, estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - 

CNPIR, e dá outras providências. 

Decreto de 27 de dezembro de 2004 Cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

das Comunidades Tradicionais e dá outras providências 

Decreto de 22 de março de 2006. Institui, no âmbito do Ministério da Justica, a Comissão 

Nacional de Política Indigienista – CNPI.   

Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos e dá outras providências 

Decreto de 13 de julho de 2006 Altera a denominação, competência e composição da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais e dá outras 

providências 

Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

Decreto 6.882, de 12 de junho de 2009. Institui, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Unidade de Produção 

Familiar - Pronaf Sustentável, e dá outras providências. 

Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 

2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a 

assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências 

Decreto 7.499, de 16 de junho de 2011. Regulamenta dispositivos da Lei no 11.977, de 7 de 

julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras 

providências. - Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.813-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.882-2009?OpenDocument
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Decreto 7.520, de 8 de julho de 2011. Institui o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, para o período de 2011 a 2014, e dá 

outras providências. 

Decreto 7.535 de 26 de julho de 2011. Institui o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Água - “ÁGUA PARA TODOS”. 

Decreto 7.572, de 28 de setembro de 2011. Regulamenta dispositivos da Medida Provisória no 

535, de 2 de junho de 2011, que tratam do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - 

Programa Bolsa Verde.  

Decreto 6.261, de 20 de novembro de 2007. Dispõe sobre a gestão integrada para o 

desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola, e 

dá outras providências. 

Decreto 7.747, de 05 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências. 

Decreto 7.775, de 4 de julho de 2012. Regulamenta o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 

2003, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei no 12.512, de 

14 de outubro de 2011, e dá outras providências. 

Decreto 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica 

PORTARIAS 

Portaria 971, de 3 de maio de 2006.  Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde  

Portaria GM 992, de 13 de maio de 2009. Institui a Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra 

Portaria SPU 100, de 3 de junho de 2009. Dispõe sobre o Termo de Autorização de Uso. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.775-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
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Portaria Interministerial MDA e MDS e MMA 239 de 21 de julho de 2009. Estabelece 

orientações para a implementação do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade, e dá outras providências 

Portaria nº 15, de 20 de fevereiro de 2013. Institui o I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 

Portaria 2.311, de 23 de outubro de 2014. Altera a Portaria nº 2.866/GM/MS, de 2 de 

dezembro de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) 

 

Além desses marcos, destaca-se no texto da Constituição de 1988 a demarcação de 

direitos específicos de comunidades indígenas e quilombolas, a criação, em 1992, no âmbito 

do IBAMA, do Conselho Nacional de Populações Tradicionais (Filho et al, 2006).  A primeira 

lei nacional a empregar a expressão “populações tradicionais”, embora sem conceituá-lo, foi a 

Lei no 9.985/2000, que instituiu o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2012). 

Esses marcos legais são importantes conquistas e denotam um processo histórico de 

intensas mobilizações. Destaca-se a realização do I Encontro Nacional de Comunidades 

Tradicionais, em 2005, e a instituição da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais, em 2006, formada por representantes governamentais e não 

governamentais, e que resultou na construção Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em 2007. Essa política está estruturada a 

partir de quatro eixos: 1) Acesso aos Territórios Tradicionais e aos Recursos Naturais 2) 

Infraestrutura 3) Inclusão Social e 4) Fomento e Produção Sustentável. É uma política 

transversal, que exige, segundo Silva (2007) “a participação e o engajamento de ministérios 

das mais diversas áreas, de infraestrutura à inclusão social, para não falar dos mais óbvios, 
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como Desenvolvimento Social, Cultura ou Meio Ambiente” (p. 09). Em relação às 

demarcações conceituais, a Política compreende como Povos e Comunidades Tradicionais e 

Territórios Tradicionais: 

 Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - Povos 

e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social 

e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 

forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da 

Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 

regulamentações. (Brasil, 2007, p.01) 

O presente trabalho vincula-se a essa conceituação, construída com/pelos próprios 

representantes dos segmentos de PCTs durante o I Encontro Nacional. 

Esse conjunto de marcos legais é importante pois tira da invisibilidade milhões de 

brasileiros que, segundo estimativas, cuidam de 25% do território nacional (Silva, 2007). Como 

afirma a autora, os debates que culminaram na construção da Política revelaram “aos olhos dos 

legisladores e do Executivo, situações críticas, delicadas e extraordinárias em que vivem esses 

brasileiros” (Silva, 2007, p. 09). Ainda mais que isso, também estabelece a obrigação do Estado 

de assumir a diversidade da realidade social brasileira e garantir os direitos desses povos, 

respeitando seus modos de vida. 
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Como já apontado, é grande a heterogeneidade dos PCTs, havendo muitos segmentos 

organizados, como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, 

seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, pomeranos, povos ciganos, pantaneiros, 

comunidades de fundo e fecho de pasto, faxinalenses, vazanteiros, retireiros, povos e 

comunidades de terreiro, comunidades do cerrado, geraizeiros, pescadoras e pescadores 

artesanais, catadoras de mangaba, sertanejos, caiçaras, entre outros.  Na região do Marajó, 

destacam-se os segmentos ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais e quilombolas.  

1.3.A Mesorregião do Marajó 2 

Figura 01 

Mapa político da Mesorregião do Marajó 

Fonte: IBGE em: observadormarajoara.blogspot.com 

A região do Marajó é delimitada de maneiras diferentes por diversos autores e 

segmentos. Aqui será adotada a configuração oficial delimitada pelo IBGE, pois é a partir da 

                                                 
2 É importante demarcar que a região amazônica é bastante diversa e possui mesorregiões com características e 

dinâmicas bastante distintas. Só foi possível, neste trabalho, desenvolver caracterização da mesorregião do 

Marajó, na qual o estudo ocorreu. 
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mesma que são construídas e executadas as políticas. Nesta seção, a caracterização da Região 

do Marajó terá como base principal as informações de dois documentos oficiais, o Relatório 

Analítico do Território do Marajó (Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA & 

Universidade Federal do Pará – UFPA, 2012), e o Plano de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável do Arquipélago do Marajó: Versão Preliminar (Governo Federal – Grupo 

Executivo Interministerial, 2007), e algumas informações complementares de outras fontes.   

O estado do Pará possui 06 mesorregiões (Metropolitana de Belém, Baixo Amazonas, 

Nordeste do Pará, Sudeste do Pará, Sudoeste do Pará e Marajó). A região do Marajó tem um 

território de 104.066 km², que compreende 03 microrregiões (Arari, Portel e Furo de Breves) 

e 16 municípios: Breves, Anajás, Gurupá, Portel, Melgaço, Afuá, Chaves, Bagre, Curralinho, 

São Sebastião da Boa Vista, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Muaná 

e Ponta de Pedras.  

Figura 02  

Municípios da Região do Marajó 

 

Fonte: IBGE em: observadormarajoara.blogspot.com 
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A população total, segundo Censo Demográfico de 2010, é de 487.161 habitantes, e a 

densidade demográfica é de 4,66 hab/km², índice que chega a 1,62 hab/km² no município de 

Chaves, que tem a menor taxa da região. A distribuição populacional é configurada por um 

predomínio da população rural, que representa 56,59% dos habitantes, em contraste com a 

média nacional, que é de 16%. Apenas três municípios da região possuem população rural 

inferior à urbana: Breves, Soure e Salvaterra. Essas informações podem ser visualizadas mais 

detalhadamente na Tabela 02. 

Tabela 02 

Índices demográficos da região do Marajó 

Município Área (km²) População 

(hab.) 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) 

População 

Rural (%) 

Afuá 8.373 35.017 4,18 72,93% 

Anajás 6.922 24.771 3,58 61,68% 

Bagre 4.397 23.855 5,42 55,35% 

Breves 9.550 92.865 9,72 49,86% 

Cachoeira do Arari 3.102 20.460 6,60 64,00% 

Chaves 13.085 21.138 1,62 88,17% 

Curralinho 3.617 28.582 7,90 61,73% 

Gurupá 8.540 29.060 3,40 67,03% 

Melgaço  6.774 24.789 3,66 77,82% 

Muaná 3.766 34.237 9,09 57,58% 

Ponta de Pedras 3.365 25.989 7,72 52,18% 

Portel 25.385 52.166 2,06 52,37% 

Salvaterra 1.044 20.184 19,34 37,17% 
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Santa Cruz do Arari 1.075 8.163 7,59 50,99% 

São Sebastião da Boa Vista 1.632 22.890 14,02 56,72% 

Soure 3.513 22.995 6,55 8,64% 

Total Marajó 104.606 487.161 4,66 56,59% 

Fonte: MDA e UFPA, Relatório Analítico do Território do Marajó, 2012.  

Percebe-se que a região do Marajó tem um território maior que a de vários estados do 

país, a saber: Rio Grande do Norte (52.811,047 km²), Paraíba (56.469,778 km²), Pernambuco 

(98.148,323 km²), Alagoas (27.778,506 km²), Sergipe (21.915,116 km²), Espírito Santo 

(46.095,583 km²), Rio de Janeiro (43.780,172 km²) e Santa Catarina (95.736,165 km²), e é 

dividida em apenas 16 municípios, quando o menor estado da federação, Sergipe, possui 75 

municípios e um território quase 5 vezes menor que o do Marajó. A região é também maior em 

extensão territorial que diversos países, como Portugal (92.152 km²), Suíça (41.285 km²) e 

Áustria (83.853 km²).  Entre os municípios, nota-se que, com exceção de Salvaterra, todos têm 

a área maior que a da capital do estado, Belém, que tem 1.059 km², com destaque para o maior 

município da região, Portel, que tem o território mais extenso que o do estado de Sergipe. Esse 

contraste entre a extensão territorial e a baixa densidade demográfica configura uma 

distribuição populacional predominantemente dispersa no território e ainda a predominância 

de habitação nas regiões rurais.  

Uma característica presente no estado do Pará, como aponta Lima (2007), é a de que 

“associado à extensão territorial, alia-se o fato de a grande maioria das sedes municipais 

situarem-se em regiões de difícil acesso, alcançado principalmente por vias naturais, devido à 

carência de rodovias, o mesmo ocorrendo entre a sede e seus distritos” (p. 77). Oliveira (2009) 

faz uma análise complementar, apontando a realidade de muitos municípios que possuem 

“fonte de arrecadação local precária e, ainda hoje, vivendo quase que exclusivamente, com as 

transferências federais” (p. 63). Essa realidade reproduz-se em todo o território do Marajó, no 
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qual apenas três municípios (Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari) são ligados por estradas, 

com acesso através de balsa3. O deslocamento a todos os outros se dá apenas por meio fluvial, 

a partir das cidades de Belém – PA e Macapá – AP, com viagens que podem durar vários dias. 

Não existem linhas aéreas regulares na região, sendo possível somente o acesso via taxi aéreo.  

 A hidrografia da região é formada por grandes rios como o Amazonas, Pará, Anapu, 

Jacundá e Anajás, seus afluentes, e vários canais recentes, furos, baías, paranás, meandros 

abandonados, lagos e igarapés.  

O movimento diário das águas é um elemento definidor da paisagem da região, 

onde se destacam as várzeas e os igapós. Nestas áreas, a variação diária do nível 

da maré pode ultrapassar os três metros. A hidrografia regional tem importância 

vital para a economia da região devido aos aspectos como: a) único meio de 

transporte e comunicação entre a grande maioria das cidades e vilas, com 

exceção de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari; b) potencial pesqueiro; e c) 

enriquecedor sedimentar das várzeas. (MDA & UFPA, 2012, p.10) 

A hidrografia influencia diretamente na vegetação, que é formada por várzeas, igapós, 

terra firme e campos naturais. Essas características geofísicas e também a grande 

biodiversidade impactam fortemente a vida da população do Marajó, influenciando sua 

economia, cultura e relações sociais e políticas.  

A região também é caracterizada por grande concentração fundiária, e “os 

estabelecimentos de até 4 módulos fiscais (79%) ocupam menos de 10% da área total 

cadastrada, enquanto os acima de 15 módulos fiscais (11%) respondem por 80% da área” 

(Governo Federal – Grupo Executivo Interministerial, 2007, p. 09). A área de assentamentos 

da reforma agrária não chega a 0,1% do total.  

                                                 
3 Balsas são grandes embarcações que transportam cargas e veículos. No contexto citado, é necessário transportar 

o veículo por uma balsa para ter acesso à rodovia PA-154. 
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 Vale ressaltar, ainda, que o território do Marajó é considerado Área de Proteção 

Ambiental (APA Marajó) desde 1989, e possui seis Unidades de Conservação – UC, 

abrangendo quatro RESEx (Reservas Extrativistas – Mapuá; Terra Grande – Pracuúba; Gurupá 

– Melgaço; Marinha de Soure), a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itatupã – Baquiá, a 

Floresta Nacional do Caxiuanã, a Reserva Ecológica da Mara do Bacurizal e do Lago Caraparú, 

e o Parque Estadual Charapucu. 

A economia da região tem uma estrutura essencialmente primária, com destaque para 

as atividades de extrativismo vegetal, pecuária, pesca e agricultura de subsistência. 

 A configuração da atividade pecuária bovina e bubalina, que historicamente tem grande 

expressão na economia local, data ainda do século XVII, tendo os latifúndios supostamente 

sido passados por herança aos proprietários atuais, o que se reflete inclusive nas relações de 

trabalho. Entretanto, a falta de modernização tecnológica e gerencial, a dificuldade de acesso 

e escoamento da produção, entre outros fatores, reduzem muito a competitividade da pecuária 

marajoara, o que trouxe uma acentuada queda da produção local nos últimos anos. 

 Outro destaque da economia do Marajó é o extrativismo vegetal, que é muito presente 

desde o período colonial, e confere dinâmica à vida cotidiana e cultura local, sendo realizado 

principalmente pelas populações ribeirinhas que habitam ao longo dos rios. Os principais 

produtos são as madeiras brancas, açaí (fruto e palmito), borracha, e outros produtos florestais 

não madeireiros, como as sementes. Além disso, os ribeirinhos são também os principais 

responsáveis pelas atividades de pesca de peixes e camarões, e a agricultura, que é em sua 

maioria destinada a subsistência das próprias famílias e ao mercado local. 

Hoje a economia do arquipélago está estagnada, nem mesmo nas décadas de 

1960 e 1970, quando o Brasil passou por um intenso processo desenvolvimento 

em "marcha acelerada" de crescimento, e no estado no Pará houve a implantação 

de grandes projetos agrominerais e agropastoris, estes foram localizados nas 
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regiões do nordeste paraense, sudoeste e sudeste do estado, bem como na região 

do baixo amazonas, as quais passaram por um profundo movimento de 

transformação de suas bases produtivas. (MDA & UFPA, 2012, p. 34) 

Em relação às condições de vida da população, a região do Marajó possui alguns dos 

piores índices de desenvolvimento do país. Como afirmam Ramos, Rodrigues e dos Santos 

(2011), “o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região do Marajó é um dos mais 

baixos do Brasil” (p. 05). A Tabela 03 mostra o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

– IDHM. 

Tabela 03 

Índices de Desenvolvimento Humano Municipal 

Município IDHM 

Afuá 0,489 

Anajás 0,484 

Bagre 0,471   

Breves 0,503 

Cachoeira do Arari 0,546 

Chaves 0,453 

Curralinho 0,502 

Gurupá 0,509 

Melgaço 0,418 

Muaná 0,547 

Ponta de Pedras 0,562 

Portel 0,483 

Salvaterra 0,608 
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Santa Cruz do Arari 0,557 

São Sebastião da Boa Vista 0,558 

Soure 0,615 

(Fonte: IBGE Cidades: consulta em 01/02/2014) 

A maioria das casas não possui rede de abastecimento e tratamento de água (41% dos 

domicílios possui água encanada), e o fornecimento é feito por poço/nascente ou pelo próprio 

rio, que serve tanto para consumo e necessidades básicas, como também para depósito de 

dejetos e lixo. O índice de domicílios atendidos por fornecimento de água encanada chega a 

apenas 5% no município de Anajás. A coleta de lixo atinge apenas 33,6% das casas, e a oferta 

de energia elétrica praticamente se resume às zonas urbanas, através de pequenas usinas 

térmicas movidas a diesel. As redes de esgoto e instalações sanitárias, como mencionado, 

também são precárias. Segundo dados do DATASUS (2010), “apenas 3,4% dos domicílios 

nessa região possuem rede de esgoto, 29% possuem fossas, na maioria o esgotamento sanitário 

é feito a céu aberto e/ou direto nos rios 67,7%”, conforme pode ser visto na tabela 04. 

Tabela 04 

Índices de condições de habitação no Marajó 

Abastecimento de Água 

Água encanada 41% 

Poço/ Nascente 26% 

Outros 33% 

Instalações sanitárias 

Rede de esgoto 3,4% 

Fossa 29,0% 

Céu aberto 67,7% 

Destino do Lixo 
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Coleta 33,6% 

Queima  38,7% 

Céu aberto 27,6% 

Fonte: : MDA e UFPA, Relatório Analítico do Território do Marajó, 2012.  

Observa-se que os municípios da região do Marajó têm indicadores que apontam baixa 

qualidade na estruturação das condições de vida da população, havendo grande privação de 

serviços básicos que são fundamentais para a habitação com saúde e segurança. O Relatório 

Analítico do Território do Marajó (2012) aponta, ainda, que “os indicadores mostram uma 

dependência das famílias em relação aos programas sociais, os quais têm contribuído para 

apoiar o processo de organização familiar enquanto arranjos capazes de reduzir 

vulnerabilidades sociais” (p. 25). 

 Nesse sentido, os dados relacionados às famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, do Governo Federal, apontam um grande número de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social: 

Tabela 05 

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

Município N. Famílias PBF 

Afuá 5.233 

Anajás 3.764 

Bagre 2.921 

Breves 12.740 

Cachoeira do Arari 3.416 

Chaves 3.032 

Curralinho 4.210 

Gurupá 4.089 
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Melgaço 3.552 

Muaná 5.125 

Ponta de Pedras 3.835 

Portel 7.344 

Salvaterra 3.335 

Santa Cruz do Arari 1.215 

São Sebastião da Boa Vista 3.879 

Soure 3.268 

Total Marajó 70.958 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome, Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação (SAGI-MDS). Consulta em 03/02/2014/ Mês de referência: 01/2014. 

Os dados apresentados demonstram os desafios que as características do território 

colocam à execução de políticas sociais na região do Marajó, seja na gestão e operacionalização 

das políticas ou nas intervenções profissionais cotidianas, como pode ser observado no relato 

realizado em um trabalho anterior: 

Outra dificuldade frequente se dava quando havia demanda de visitas 

domiciliares em áreas rurais ribeirinhas (...). Ao buscar o cadastro das famílias, 

frequentemente constava no endereço apenas o nome de um rio (por exemplo: 

Rio Amazonas), o que dificultava muito o acesso a essa residência. Mas afinal, 

é ali no rio, sem avenidas, quadras ou números que vive a maior parte do povo 

caboclo marajoara, e essa dificuldade apenas demonstra o quanto a organização 

das políticas públicas ainda não contempla as realidades tão diversas do Brasil 

e da América Latina, apesar dos avanços. (Belo, 2013, p. 08) 

Aponta-se, assim a importância da investigação e reflexão sobre a execução de políticas 

sociais na região amazônica e particularmente no Marajó. O Sistema Único de Assistência 
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Social, nesse contexto, apresenta-se com diversos avanços e retrocessos em seu processo de 

construção e em sua operacionalização na região, tópicos que serão abordados no capítulo que 

se segue.  

 

Cap 2 – Estado, Políticas Sociais e SUAS 

Neste capítulo serão traçadas linhas gerais a respeito da Política de Assistência Social 

no Brasil, e elementos da mesma que são fundamentais para este trabalho. Antes de adentrar 

essa discussão, faz-se necessário duas demarcações importantes. 

A primeira trata-se de explicitar a concepção de Estado assumida no presente trabalho, 

e o entendimento do papel das Políticas Sociais consequentes dessa concepção. Vários autores, 

vinculados a diferentes perspectivas epistemológicas, dedicaram-se a elaborar teorias sobre o 

Estado, sua gênese e papel na sociedade4. Em acordo com a revisão de Montaño e Duriguetto 

(2011), destaca-se aqui, entre os clássicos da teoria política, os contratualistas (representados 

por Hobbes, Locke e Rousseau) que, embora possuam diferenças entre si, compreendem o 

Estado como regulador e mediador dos direitos naturais e inatos dos indivíduos. Hegel, que 

aponta a esfera estatal como o campo de realização de interesses públicos e universais, e o 

Estado como garantidor dessa realização. Os autores da tradição marxista (como o próprio 

Marx, Lênin e Gramsci) que, apesar de ser heterogênea e não construir uma teoria geral do 

Estado, aponta determinações sobre ele e encontra unidade no aspecto anticapitalista e de 

revolução. Há também os teóricos vinculados ao pensamento liberal (como Locke, 

Tocqueville, Keynes e Hayek), que defendem a liberdade de mercado e acumulação privada, e 

o Estado, com maior ou menor grau de intervenção, como garantidor dessa liberdade, além das 

concepções de Weber, que aborda o Estado como um fenômeno social e político, elaborando 

                                                 
4 Como afirmam Montaño e Duriguetto (2011), “o Estado e as análises sobre ele, não tem origem na era moderna. 

Efetivamente, desde a Grécia Antiga existem preocupações e estudos sobre o Estado e os governos” (p.19). 

Entretanto, para esta análise, serão destacados somente os teóricos clássicos da era moderna, que trataram sobre 

o Estado na sociedade capitalista ocidental. 
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conceitos e definições sobre seu funcionamento e, por fim, Habermas, que transfere o centro 

de sua análise para o aspecto comunicacional e da linguagem. 

Assume-se, aqui, a perspectiva da tradição marxista. O principal aspecto a ser ressaltado 

dessa perspectiva é a compreensão de que o Estado não é regulador ou mediador de interesses 

coletivos ou universais, mas tem um caráter de classe e representa os interesses da classe 

dominante. Segundo as próprias palavras de Marx e Engels, o Estado “é a forma pela qual os 

indivíduos de uma classe social dominante fazem valer os seus interesses comuns e que 

sintetiza a sociedade civil inteira de uma época” (Marx & Engels, 1846/2007, p. 75).  Montaño 

e Duriguetto (2011) afirmam, ainda nessa perspectiva, que o Estado “é parte integrante da 

ordem burguesa e não externa a ela. É uma instituição desenvolvida e comandada pela ordem 

que o funda, portanto, um Estado inserido e produzido pela sociedade capitalista” (p. 143).  

Assim, a partir dessa assumpção, compreende-se o lugar das Políticas Sociais na 

sociedade burguesa. Por Políticas Sociais, aqui, concorda-se com a concepção proposta por 

Hofling (2001), que afirma que “se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, (...) visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas 

pelo desenvolvimento socioeconômico” (p. 31). Diante disso, se é da gênese do Estado a 

manutenção do modo de produção e relações de poder vigentes, as Políticas Sociais, como 

ações do mesmo, também são direcionadas a essa manutenção. Dito de outro modo, entende-

se que as Políticas Sociais não têm a possibilidade e nem o objetivo de promover 

transformações estruturais na sociedade, por mais progressistas que sejam ou pareçam.  

Em segundo lugar, e tão importante quanto, demarca-se aqui o posicionamento de que 

a compreensão supracitada não deslegitima ou desvaloriza as lutas pela regulamentação, 

efetivação e fortalecimento das Políticas Sociais. Como afirma Dantas (2013), “não se pode 

deixar de lado o papel que as forças sociais tiveram na proposição e oferta de políticas sociais” 

(p. 61).  Entende-se que, como política, as Políticas Sociais também são por natureza 
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conflituosas, espaços de disputas de interesses, e também são fruto de conquistas históricas de 

movimentos sociais e trabalhadores, e importantes lutas pela garantia de melhores condições 

de vida. Ademais, as políticas sociais podem se configurar como meios potentes de atuar para 

possibilitar a organização de trabalhadores e sociedade, indo no sentido da afirmação de que 

“a política social torne-se um instrumento de transformação social que mobiliza e organiza as 

massas a partir de seus interesses mais fortes” (Ouriques, citado por Paiva, 2006, p. 07). 

 

2.1. O SUAS e os Centros de Referência de Assistência Social  

Não se pretende aqui realizar uma revisão exaustiva em termos de detalhamento e 

profundidade acerca do processo histórico de construção das Políticas Sociais brasileiras e, 

especialmente, da política de Assistência Social, empreendimento já devidamente realizado 

com qualidade por várias autoras (Cruz & Guareschi 2012; Oliveira, 2012, Paiva, 2006, 

Sposati, Bonetti, Yasbek & Falcão, 2008;). Pretende-se destacar os aspectos principais desse 

processo e que embasarão as discussões e reflexões deste trabalho. 

 A Assistência Social, sob a forma de ajuda e caridade, está presente nas sociedades 

desde a Idade Média, capitaneada principalmente por instituições religiosas, como afirmam 

Sposati, Bonetti, Yasbek e Falcão (2008), “muitos são os exemplos históricos de solidariedade 

e compromissos a partir desses valores“ (p. 40). A apropriação da mesma pelo Estado se dará 

com a expansão do capital e a pauperização da força de trabalho, ganhando formas específicas 

em cada país a depender das condições históricas em que o capitalismo emerge e se desenvolve. 

Aos países da América Latina, que tiveram um processo de caráter periférico e dependente, e 

não chegaram a um modelo de Estado de Bem-Estar Social, restou, como afirma Dantas (2013) 

“seguir o receituário neoliberal, expresso nas cartilhas do BM [Banco Mundial] e do FMI 

[Fundo Monetário Internacional], que ao introduzir a preocupação com o quadro social dos 

países em desenvolvimento, agregaram o combate à pobreza às medidas de ajuste econômico” 
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(p. 66). No caso do Brasil, mais especificamente, houve um processo de avanço do capitalismo 

e transformação da ordem econômica do país, mas que manteve as bases de sustentação política 

anteriores, a saber, as oligarquias dos grandes proprietários de terra, e o uso particularista da 

máquina estatal (Dantas, 2013). 

Essas características marcam sobremaneira a construção das políticas sociais no 

país, em especial no que diz respeito aos arranjos políticos engendrados, no 

âmbito do Estado, para o atendimento dos interesses das classes dominantes, ao 

subjugar suas ações a interesses privatistas das velhas e novas oligarquias. 

(Dantas, 2013, p.68) 

É nesse contexto que se constroem as políticas sociais no país, mantendo as marcas do 

assistencialismo, filantropia, clientelismo e da precarização dos serviços ofertados. Embora 

essas marcas não sejam exclusividade da política de Assistência Social (Paiva, 2006), a mesma 

as carrega de maneira muito mais incisiva, devido a seu caráter não contributivo e à lida direta 

com populações pobres, sendo relegada a uma esfera governamental periférica ou residual, 

“que reduz suas respostas a programas pontuais, pretensamente reformadores das condutas 

individuais e grupais” (Paiva, 2006, p. 07). 

 Ainda assim, é claro que este é um campo permeado por disputas de diferentes atores e 

interesses, entre eles os movimentos sociais e de trabalhadores que, especialmente a partir da 

década de 1930, passam a compor o jogo de forças pelo qual se constroem as políticas de 

assistência. Nas décadas seguintes, o país oscila entre políticas meritocráticas e residuais 

(Oliveira, 2012), com destaque, em 1942, para a fundação da LBA – Legião Brasileira de 

Assistência, que, como afirma Dantas (2013), “embora não tenha se caracterizado como uma 

política propriamente dita, pelo seu caráter pontual, foi o que caracterizou mais diretamente a 

assistência aos pobres no âmbito do Estado, naquele período” (p. 70), e é um ícone histórico 
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da prática assistencialista no país, inicialmente voltada ao atendimento das famílias dos 

pracinhas brasileiros que foram para a guerra e posteriormente amplia sua atuação.  

 Segundo Oliveira (2012), esse quadro manteve-se “até meados da década de 1980, 

quando, em meio à efervescência dos movimentos sociais revigorados após a falência do 

“milagre econômico”, configuraram-se propostas de uma ampla reforma do Estado em direção 

ao resgate dos preceitos democráticos” (p. 36). Essa movimentação culminou na Constituição 

Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, a partir da qual a Assistência Social 

passa a integrar o campo da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social. 

Segundo a própria Constituição Federal – CF: 

Artigo 204 – As ações governamentais na área de assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 

195, além de outras fontes, e organizadas nas seguintes diretrizes:  

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a 

execução dois respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 

como a entidades beneficentes e de assistência social;  

II – participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (CF, 1988) 

A promulgação da carta constitucional representou uma radical mudança, pelo menos 

no campo conceitual, nos padrões sobre os quais se construíram as políticas de Assistência 

Social. Apesar disso, apenas cinco anos depois é aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social 

– LOAS (Lei n. 8.742, 1993). Como afirma Costa (2012), “com efeito, a Constituição de 1988, 

para além do seu propalado atributo de “Constituição Cidadã”, pelo que formalmente 

“prometia”, constituiu oportunidade de mudança na medida em que exigia objetivamente 

alterações institucionais substantivas, as quais permitiram presumir consequências 
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distributivas importantes” (p.49). Ainda assim, o campo permanece em segundo plano nos 

governos democráticos que se sucedem (Oliveira, 2012). 

A partir do governo Lula da Silva, como afirma Oliveira (2012), a Proteção Social passa 

a ocupar “um dos lugares de destaque como alvo de investimento e de agregação de estratégias 

de combate à pobreza” (p. 36). Dantas (2013), em uma análise complementar, aponta os 

avanços significativos para a construção de um aparato jurídico, legal e institucional que, 

segundo a autora, conjugam dois movimentos: “o primeiro relacionado a um investimento 

massivo em programas de transferência de renda como principal estratégia de combate à 

pobreza; o outro, a construção de uma rede de serviços e programas socioassistenciais que 

constituirá o SUAS” (p. 85). 

Nesse aparato, destaca-se a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que irá 

consubstanciar o SUAS e, como afirma Paiva (2006) “estabelece importantes procedimentos 

técnicos e políticos em termos de organização e prestação das medidas socioassistenciais, além 

de nova processualidade no que diz respeito à gestão e ao financiamento das ações organizadas 

no âmbito dessa política pública” (p. 06). 

A PNAS é regida por princípios democráticos que garantem a supremacia do 

atendimento às necessidades sociais; universalização dos direitos sociais; respeito à dignidade 

do cidadão; igualdade de direitos no acesso ao atendimento; e divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais (MDS, 2004). Suas diretrizes são: descentralização 

político-administrativa que, como afirma Dantas (2013), abrange tanto “o compartilhamento 

das responsabilidades administrativas e financeiras entre os entes federados, como também a 

territorialização – em que os espaços de ação são demarcados não somente por critérios 

geográficos, mas incluem recortes de lugares em que se encontrem populações com problemas, 

culturas e histórias similares” (p. 90); participação da população na formulação das políticas e 

no controle das ações; primazia do Estado na condução da política; e a centralidade da família, 
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compreendida de forma ampla, incluindo, além de laços consanguíneos, os afetivos e de 

cooperação. 

O SUAS, que fundamenta-se nos compromissos da PNAS, segundo o MDS (2004), “é 

um sistema público não-contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a 

gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira” 

(p.86). Entre outros aspectos, o SUAS funciona sob uma lógica de ação em rede hierarquizada, 

tanto entre os entes federados quanto a partir de níveis de proteção social, a saber: Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta complexidade.5 Segundo o SUAS, 

elas se definem como: 

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco, por 

meio do desenvolvimento de potencialidades, 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. A proteção social 

especial tem por objetivos prover atenções socioassistenciais a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 

de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (MDS, 2004, p.93) 

 Assim, a Proteção Social Básica tem um caráter mais preventivo, e deve ser executada 

principalmente pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, enquanto a 

proteção social especial é mais reparadora, para situações em que os direitos já foram violados 

                                                 
5 O SUAS define a proteção social de Assistência Social como o “conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais 

ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional” 

(MDS, 2004, p.91). 
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e, dividindo-se em média e alta complexidade, envolve os serviços ofertados pelos Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, serviços de apoio e orientação 

familiar, Plantão Social, Abordagem de Rua, Serviços de habilitação e reabilitação de pessoas 

com deficiência, além das medidas socioeducativas em meio aberto (para a média 

complexidade), e serviços de proteção integral, como Casa Lar, República, Casa de Passagem, 

Albergue, Família Substituta, Família Acolhedora, medidas socioeducativas restritivas de 

liberdade e trabalho protegido (para a alta complexidade) (MDS, 2004). 

 No que diz respeito às equipes, ressalta-se que profissionais de Psicologia fazem parte 

das equipes de referência do SUAS em todos os níveis de complexidade, junto com os 

Assistentes Sociais, o que denota um grande número de profissionais atuando nesta política no 

país. A atuação profissional de psicólogos na área será abordada com mais profundidade 

posteriormente. 

 O CRAS, que, segundo o MDS (2004) “é uma unidade pública estatal de base territorial, 

localizado em áreas de vulnerabilidade social (...). Executa serviços de proteção social básica, 

organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência 

social” (p. 35). Uma das funções do CRAS, respondendo ao princípio de descentralização do 

SUAS, é a Gestão Territorial da proteção social básica (MDS, 2009a, p. 20). A compreensão 

dessa categoria é fundamental para este trabalho, pelo que será abordada com maior 

detalhamento na seção seguinte. 

 

2.2. A abordagem territorial 

O conceito de território é amplamente debatido, principalmente no campo da geografia, 

mas também em outras disciplinas como Ciência Política, Economia, Antropologia, Sociologia 

e Psicologia (Haesbaert, 2004). Como afirma Andrade (2004), “a expressão território tem uso 

antigo nas ciências sociais e naturais” (p. 20). As concepções partem de variados referenciais 
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e se vinculam a diversas correntes epistemológicas, podendo ser citados, em linhas gerais, 

concepções mais naturalistas, com um enfoque biológico do território, perspectivas idealistas 

que vinculam a compreensão a aspectos simbólicos, concepções materialistas que consideram 

as relações de produção e aspectos econômicos e jurídico-políticos, com destaque para as 

perspectivas de inspiração marxista, além das proposições integradoras das concepções 

anteriores e visões relacionais de território (Haesbaert, 2004). Sem o intento de aprofundar-se 

nessa seara6, discussão que foge ao escopo deste trabalho, optou-se por apresentar o tema em 

linhas gerais, e a compreensão ao qual este trabalho vincula-se.  

Segundo Andrade (2004) “nas ciências naturais, o território seria a área de influência e 

predomínio de uma espécie animal que exerce o domínio dela” (p. 19). Nas ciências sociais, 

Silva (2013) afirma que “o termo território surgiu em Ratzel como sinônimo de solo, ambiente, 

ou outros recursos que compõem a paisagem natural” (p. 550). Assim, o autor entendia 

território de maneira similar à noção de habitat, como na compreensão das ciências naturais, 

sendo uma parcela delimitada do espaço, mas acrescenta a compreensão de que, como um 

substrato para a efetivação da vida humana, “tanto existiria sem a presença do homem (apo-

lítico) como com a presença deste e sob domínio do Estado (político)” (p. 550). 

Silva (2013) segue sua análise apontando que, a partir da década de 1970, novas 

abordagens para o conceito de território passam a entendê-lo “como produto e condição da 

relação dinâmica entre sociedade e paisagem natural ao longo do tempo” (p. 550). Vários 

autores contribuem para este debate (Claude Raffestin, Robert Sack, Milton Santos, entre 

outros), abordando as dimensões política, econômica, cultural, as relações de poder para além 

do Estado, e fazendo uma abordagem do tema em um nível mais concreto da relação entre 

espaço e sociedade (Silva, 2013). 

                                                 
6 Para revisão detalhada sobre o conceito, consultar: Haesbaert (2004); Silva (2013). 
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Entre os autores mencionados, faz-se destaque para o geógrafo brasileiro Milton Santos, 

que desenvolveu seu pensamento sobre o uso do território “a partir de uma base materialista 

histórica e da dialética marxista para expressar a historicidade derivada da conjugação entre a 

materialidade territorial e as ações humanas” (Silva, 2013, p. 551). Nessa perspectiva, Santos 

difere das demais abordagens apontadas, ao considerar espaço, tempo e território de forma 

simultânea, em uma perspectiva dialética. 

A partir desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do 

território, deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade 

entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação 

humana, isto é o trabalho e a política. (Santos & Silveira, 2004, p. 247) 

 Nesse sentido, concorda-se que “o espaço é um elemento histórico e social, pois 

determina todos os processos constitutivos de um modo de produção (produção, distribuição, 

consumo e circulação), ou seja, é o espaço concreto da atividade humana” (Silva, 2013, p. 552). 

É necessário, portanto, uma compreensão das relações estabelecidas pelo modo de produção, 

coadunando-se com o que aponta Pereira (2010), partindo das proposições de David Harvey, 

ao afirmar que “a dimensão espacial e sua ressignificação como território conformam dimensão 

estratégica para a criação de condições da acumulação capitalista” (p. 192).  

A partir desse debate, pode-se estabelecer uma definição sintética de território 

como um espaço de construção social e poder instituído (porém não imutável), 

caracterizado por recursos físicos específicos (naturais e industriais) e valores 

(históricos e culturais) que estabelecem elementos de identidade aos sujeitos que 

nele habitam. (...) Sob este entendimento, o território constitui uma base flexível 

sobre a qual agem distintas forças endógenas e exógenas, de maneira que este 

se encontra continuamente submetido a relações de poder (conflitivas e/ou 

cooperativas) nos processos históricos de apropriação e dominação do território, 
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bem como a pressões por mudanças, que podem implicar expansão ou 

deslocamento. (Silva, 2013, p. 553) 

Assim, concorda-se com Santos e Silveira (2004), que o território, “visto como unidade 

e diversidade, é uma questão central da história humana e de cada país e constitui o pano de 

fundo do estudo das suas diversas etapas e do momento atual” (p. 20). 

No que tange à concepção de territorialização em Políticas Sociais, faz-se premente 

resgatar os principais aspectos históricos dessa abordagem no país. Alguns marcos históricos 

importantes relacionados a ações deliberadas de planejamento estatal nesse sentido podem ser 

apontados: a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA), em 1953 e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 

1959; e a criação do Ministério do Planejamento, em 1962, no governo de João Goulart. 

Tratam-se de iniciativas que buscavam promover um planejamento regional para Políticas 

Públicas e que, a partir de 1964 com o golpe civil-militar, sofreram diversas alterações em seus 

projetos originais, mas, como afirma Silva (2013), “o debate em torno das diferentes escalas 

de planejamento de políticas permaneceu” (p. 557). No entanto, nesse período, o autor 

continua: 

A questão regional ficou muito voltada à implementação de grandes projetos 

industriais (metalúrgicos, petroquímicos, energéticos etc.) que reconfiguraram 

o território nacional. As agências regionais, por sua vez, limitavam-se a 

apresentar planos que não saíam do papel e a distribuir incentivos fiscais entre 

grupos econômicos dominantes do cenário local e nacional. (Silva, 2013, p. 557) 

É somente após a promulgação da Carta Constitucional de 1988 que o debate da 

territorialidade, através da diretriz de descentralização, vai adentrar ao campo das Políticas 

Sociais de forma explícita. De acordo com Silva (2013), esse processo se compôs 

historicamente principalmente por dois elementos. O primeiro se refere a um processo de 
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reforma do Estado, iniciado na década de 1990, e que tinha o objetivo de instituir um modelo 

de administração no setor público baseado em instrumentos e processos de gestão típicos do 

setor privado. A justificativa para isso, segundo o autor, era “o equilíbrio das contas públicas e 

a elevação da eficiência nas ações do Estado, apoiada no princípio de flexibilidade, com ênfase 

em resultados, foco no usuário e controle social” (p. 554). O outro elemento foi o papel das 

lutas sociais no tensionamento pela descentralização das estruturas de poder do Estado e por 

maior participação popular no planejamento, implementação e avaliação das políticas.  

 A partir do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 do governo federal, conforme aponta 

Silva (2013), “surgem então vários programas governamentais sob a abordagem territorial, 

inclusive com desenhos próprios para a definição de seus territórios de incidência e a criação 

de novas estruturas de governo para geri-los” (p. 562). Essa abordagem demandou um esforço 

para a construção instrumental e estratégica de um novo paradigma para o planejamento estatal. 

Há ainda uma série de barreiras para a consolidação, fortalecimento e institucionalização da 

abordagem territorial nas políticas públicas, mas concorda-se com os autores que a consideram 

um avanço potencialmente inovador (Couto, Yazbek & Raichelis, 2011). Afinal, segundo as 

mesmas, é no território, como terreno das políticas públicas, que “se concretizam as 

manifestações da questão social e se criam os tensionamentos e as possibilidades para seu 

enfrentamento” (Couto, Yazbek & Raichelis, 2011, p. 50). 

No que tange à política de Assistência Social, apesar da dimensão territorial já estar 

presente anteriormente de forma menos explícita, um importante marco histórico a ser 

destacado é, em período recente, a IV Conferência Nacional de Assistência Social (2003), a 

partir da qual o território é, de fato, definido como categoria de implantação e análise da política 

(Pereira, 2010). 

A partir disso, no âmbito do SUAS, a perspectiva de territorialização passa a figurar 

como um de seus eixos estruturantes, juntamente com a matricialidade sociofamiliar. Segundo 
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o MDS (2009a), “a adoção da perspectiva da territorialização se materializa a partir da 

descentralização da política de assistência social e consequente oferta dos serviços 

socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários” (p.13). Nesse sentido, assume-se a 

centralidade do território na compreensão das vulnerabilidades e potencialidades (MDS, 2009a, 

p. 13). Como afirma Andrade (2009), uma Política Pública territorialmente articulada “deve 

ser baseada no reconhecimento das capacidades coletivas dos territórios enquanto espaços de 

vida e vivência com características políticas, econômicas e culturais peculiares” (p.132). 

As necessidades são ditadas pelo território: só conhecendo suas características 

pode-se saber quais serviços serão ofertados, ações socioassistenciais 

desenvolvidas, atenções necessárias, a quem se destinam, quais objetivos se 

quer atingir, qual metodologia adotar, onde serão ofertados, com que frequência, 

qual a sua duração, os profissionais responsáveis, qual o papel da rede 

socioassistencial no atendimento dessa demanda e os demais serviços setoriais 

necessários. (MDS, 2009a, p.31) 

 É importante demarcar que a ótica do território não prescinde da necessidade da 

compreensão de que “grande parte das vulnerabilidades sociais dos usuários da política de 

assistência social não tem origem na dinâmica local, mas em processos estruturais” (Couto, 

Yazbek & Raichelis, 2011, p. 52). Ou seja, para uma apreensão adequada do território, é 

necessário que sejam compreendidos tanto os aspectos macroestruturais que também 

constituem o mesmo, quanto as especificidades e relações locais através de “uma aproximação 

radical da realidade em que estão inseridos os programas e serviços” (Dantas, 2013, p.102). 

No território do Marajó, como mencionado, a maioria dos municípios da região tem a 

maior parte de sua população habitando as regiões rurais, que no Marajó constituem-se 

predominantemente por comunidades ribeirinhas ao longo dos rios, ou vilarejos e fazendas. No 

que diz respeito a essas populações no âmbito do SUAS, uma análise pontual dos documentos 
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da I, II, IV, V, VI VII e VIII7 Conferências Nacionais de Assistência Social demonstram que, 

nos primeiros anos, o debate acerca da garantia de acesso aos programas e serviços 

socioassistencias dessas populações era muito incipiente. A partir da V Conferência Nacional 

de Assistência Social, realizada em 2005, o tema aparece com maior densidade nas discussões 

e deliberações. Ressalta-se que, como já foi mencionado, no ano anterior, o decreto de 27 de 

dezembro de 2004 (posteriormente revogado pelo decreto de 13 de julho de 2006) cria a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. A partir 

desse ano, os debates sobre a descentralização da Política de Assistência Social e a garantia da 

oferta dos programas e serviços socioassistenciais a esses povos e comunidades passou a estar 

sempre presente nos documentos das conferências e outros documentos oficiais, como a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), as Orientações Técnicas para 

Centros de Referência de Assistência Social (2009), e o Plano Decenal SUAS Plano 10. 

Entretanto, apesar da marcada presença nos documentos, os debates não ganharam mais 

profundidade com o passar dos anos e o acúmulo das discussões. A garantia do acesso dessas 

populações à Política e do respeito a suas especificidades é sempre demarcada, mas há poucas 

formulações de diretrizes e ações concretas para materializar essa garantia. Fala-se da 

descentralização da política e do incentivo à implantação de equipes itinerantes, mas a maneira 

de operacionalização dessas ações, com alocação de recursos e pactuação de responsabilidades 

entre os entes federados permanece, na maioria das vezes, em aberto.  

Pode-se afirmar que, no SUAS e da Proteção Social Básica, a medida que tem maior 

materialidade é a criação das Equipes Volantes nos CRAS, criadas no âmbito do Plano Brasil 

sem Miséria, e para as quais a Resolução n.26 de 16 de setembro de 2011 aprova a expansão 

do cofinanciamento federal. Sobre isso, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

aponta que: 

                                                 
7 O documento da III Conferência Nacional de Assistência Social não foi localizado. 
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O atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade 

demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, 

comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre 

outros) pode ser realizado por meio do estabelecimento de equipes volantes ou 

mediante a implantação de unidades de CRAS itinerantes. (MDS, 2009b, p.05) 

As equipes volantes integram um CRAS em funcionamento e, segundo o MDS (2011), 

tem como objetivo “prestar serviços de proteção social básica no território de abrangência do 

CRAS, para atendimento a famílias que vivem em locais de difícil acesso e ou estão dispersas 

no território, mas já são referenciadas ao CRAS” (p. 01). Ou seja, são equipes adicionais de 

um CRAS já existente. Já os CRAS Itinerantes são unidades móveis que se deslocam no 

território e, segundo o MDS (2009a), “constituídos de embarcações, podem ser criados em 

situações específicas, nas quais sua fixação territorial é impossibilitada devido às 

características naturais do território onde as famílias referenciadas residem, tais como calhas 

de rios e regiões ribeirinhas” (p.35). 

 

2.3. A rede socioassistencial no Marajó 

Os municípios da região do Marajó são, em sua maioria, de Pequeno Porte II. Exceção 

apenas aos municípios de Breves, que é o município polo, Portel, que é o maior município da 

região, ambos de Médio porte, e Santa Cruz do Arari, que é de Pequeno Porte I.8  

                                                 
8 A definição de porte dos municípios indicada pelo IBGE, aponta a seguinte classificação: “a) municípios de 

pequeno porte 1 – municípios com população de até 20.000 habitantes (5.000 famílias em média), com forte 

presença de população rural (cerca de 45% da população total), tem como referência municípios de porte maior e 

necessitam apenas de uma rede simplificada e reduzida; b) municípios de pequeno porte 2 – municípios cuja 

população varia de 20.001 a 50.000 habitantes (cerca de 5.000 a 10.000 famílias em média), apresentando menor 

concentração de população rural (30%); c) municípios de médio porte são os que a população está entre 50.001 a 

100.000 habitantes (cerca de 10.000 a 25.000 famílias), e devem contar com uma rede mais ampla de serviços de 

assistência social, particularmente na rede de proteção social básica; d) municípios de grande porte são aqueles 

cuja população é de 101.000 habitantes até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 famílias), deve dispor 

de uma rede mais complexa envolvendo serviços de proteção social básica, bem como uma ampla rede de proteção 

especial (nos níveis de média e alta complexidade); e) as metrópoles que são os municípios com mais de 900.000 

habitantes (atingindo uma média superior a 250.000 famílias cada) com uma maior complexidade social, e, 

consequentemente, de necessidades assistenciais” (Dantas, 2013, p.94). 
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Segundo o censo SUAS 2013, existem aproximadamente 7.883 CRAS no país, sendo 

614 deles na região norte, e 243 no estado do Pará. Segundo as informações do Relatório de 

Informações da Proteção Social Básica,9 da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informações 

– SAGI/MDS, atualmente existem 20 CRAS em funcionamento na região do Marajó. A 

maioria dos municípios possui somente 01 CRAS, com exceção de Portel e São Sebastião da 

Boa Vista, que possuem 02 CRAS cada, e Breves, que possui 03 CRAS.   

As Equipes Volantes vêm sendo bastante implementada nos últimos anos na região. De 

acordo com o censo SUAS 2013, atualmente existem 1.308 CRAS no país que contam com 

equipes adicionais exclusivas para deslocamento no território até as comunidades de difícil 

acesso, e 23 CRAS itinerantes em embarcações. Segundo as informações do Relatório de 

Informações da Proteção Social Básica, da SAGI/MDS, atualmente a maioria dos municípios 

do Marajó possui 01 Equipe Volante, com exceção de Anajás, Cachoeira do Arari, Portel e 

Santa Cruz do Arari. Em um trabalho anterior, o relato de experiência de atuação trata deste 

tema:  

Nos primeiros meses de atuação, o município ainda não havia implantado a 

Equipe Volante, destinada a levar os serviços a essas regiões, e tampouco o 

CRAS possuía uma embarcação própria, tornando o deslocamento muito difícil. 

(...) Após alguns meses de atuação, o município iniciou a implantação de uma 

Equipe Volante no CRAS, na qual também pude atuar. Os desafios começaram 

já no planejamento, no qual constatamos que, mesmo que apenas viajássemos, 

não conseguiríamos visitar todas as comunidades do município em um ano.  

(Belo, 2013, p. 08) 

O relato aponta que, apesar dos avanços representados pela implementação das Equipes 

Volantes, a atuação diante das configurações territoriais da região amazônica mantêm-se 

                                                 
9 Consulta realizada em 30 de janeiro de 2014. 
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desafiadora, e merece investigação, análise e reflexão. Como apontado no mesmo relato, 

“diante dessa realidade em que a equipe poderá ir até a comunidade poucas vezes ao ano, 

planejar e construir o que será feito e como será feito, em cada local, ganha uma importância 

profunda” (Belo, 2013, p. 09). 

Aliado aos desafios inerentes ao próprio território, a atuação na política de Assistência 

Social a partir de uma abordagem territorial é um campo especialmente delicado para a 

Psicologia, pelo menos em suas vertentes mais tradicionais. Assim, aponta-se a importância de 

aprofundar a discussão acerca da inserção da Psicologia nesse contexto, o que será realizado 

no capítulo seguinte. 

 

Cap 3 – A Psicologia nesses contextos 

3.1. A inserção da Psicologia nas Políticas Sociais e no CRAS 

A regulamentação da Psicologia enquanto profissão no Brasil se deu pouco menos de 

dois anos antes do início de um longo período ditatorial no país. Como assinalam Yamamoto 

e Oliveira (2010), “é nesse contexto histórico, de suspensão dos direitos fundamentais, 

incluídas as liberdades de organização e de expressão, que a Psicologia, profissão e formação 

profissional, se desenvolve no Brasil” (p. 09). Assim, apesar da impossibilidade de se demarcar 

causalidades isoladas, ou sequer linearidades no processo de construção da profissão, não 

parece improcedente apontar esse processo como fortemente marcado pelo elitismo, pela 

hegemonia da clínica privada e pelo afastamento das demandas sociais e das populações 

pobres. Como afirmam os autores, “se retomarmos o período de profissionalização da 

Psicologia e os caminhos por onde se desenvolveu, dificilmente seria possível pensar num 

trabalho com a pobreza ou com um caráter político reformista” (Yamamoto & Oliveira, 2010, 

p. 22). Como afirma Yamamoto (2003), “desde os primeiros estudos sobre a profissão, um 

determinado perfil se desenha: três grandes áreas sendo consagradas, Clínica, Escolar e 
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Indústria/Organizacional, com amplo predomínio da primeira” (p. 40). Ainda segundo o autor, 

uma confluência de determinadas condições históricas possibilita o redesenho do perfil da 

profissão no país, são elas: 

(a) contingências específicas do mercado de trabalho - a falência do modelo de 

profissional autônomo associada ao estreitamento da demanda dessa 

modalidade de serviços psicológicos como consequência da crise econômica 

que o país atravessava; (b) a abertura (extemporânea) de campo de atuação 

profissional pela redefinição do setor bem-estar no primeiro momento da 

transição democrática - processo para o qual concorrem a fragilização dos 

segmentos conservadores nos estertores do período autocrático-burguês e a 

organização dos setores oposicionistas, aí incluídos os intelectuais/profissionais 

de natureza vária, que conduz a importantes conquistas no plano social que têm 

seu momento emblemático na (progressista) Constituição de 1988, e (c) 

evidentemente não se podem menosprezar os embates no plano teórico-

ideológico que nutrem uma redefinição dos rumos da Psicologia. (Yamamoto, 

2003, p. 41) 

Ainda assim, seja por expressões de movimentos contra hegemônicos que sempre 

existiram dentro da profissão, com aproximações de movimentos sociais e envolvimento com 

diversas bandeiras políticas, principalmente desde o final dos anos 1970 (Macedo et al, 2011), 

ou impulsionados primordialmente por aspectos contextuais (Yamamoto & Oliveira, 2010), os 

psicólogos adentraram no campo das políticas sociais, tendo essa inserção grande expressão a 

partir da década de 1990. A partir dessa entrada, várias questões são postas para os profissionais 

e para a profissão, como apontam Oliveira, Dantas, Solon e Amorim (2011): 

A criação do SUAS estabelece âmbitos de trabalho cujo alvo de intervenção são 

famílias que padecem das sequelas da “questão social” na sua vertente mais 
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perversa: os mais pobres dentre os pobres. Apenas esse fato já lança em cena 

questões de difícil manejo para o psicólogo. A primeira delas refere-se ao 

trabalho com pessoas cujos problemas são materiais, concretos e que 

necessitam, em grande parte, de intervenções fora do escopo da clínica 

tradicional. Isso põe abaixo a crença de que os referenciais da Psicologia são 

soberanos, e que podem ser utilizados sem enquadre de espaço, tempo, contexto 

e indivíduos. A segunda refere-se ao trabalho institucionalizado, precário e em 

equipe (condições diferentes daquelas da profissão liberal, sobre as quais se 

conformou a profissão). Nesse caso, as características do trabalho impelem o 

psicólogo a um movimento que contradiz sua estruturação inicial. (Oliveira, 

Dantas, Solon & Amorim, 2011, p.141) 

Tais questões configuram um processo ainda em construção para a Psicologia, e se 

atualizam e se aprofundam na medida em que esses profissionais ganham mais espaço nas 

Políticas Sociais, especialmente com o SUAS e o trato direto à pobreza. 

Nos CRAS, segundo o censo SUAS 2013 estavam atuando nesse ano 8.975 psicólogos 

em todo o país, sendo a segunda categoria com maior número de profissionais e 

correspondendo a 25,4% do total de 35.299 profissionais de nível superior. Os psicólogos têm 

grande presença nas equipes de referência dos equipamentos do SUAS desde os primeiros anos 

de sua construção, figurando como parte da equipe obrigatória nos serviços de Proteção Social 

Especial, e preferencial na Proteção Social Básica, e essa presença ganhou força com a 

resolução n.17 de 20.06.2011, do Conselho Nacional de Assistência Social a partir da qual 

psicólogos passam a ser parte obrigatória da equipe de referência também na Proteção Social 

Básica. 

Em relação à atuação de Psicólogos na Proteção Social Básica, mais especificamente 

nos CRAS, as orientações técnicas do MDS são muito claras ao delimitar que os psicólogos 
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”não devem “patologizar” ou categorizar os usuários do CRAS nos seus atendimentos” (p. 65). 

O documento de Referência Técnica para Atuação da(o) Psicóloga(o) no CRAS/SUAS, 

produzido pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP, através do Centro de Referências 

Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP, aponta diretrizes importantes para a 

práxis nos CRAS, buscando amenizar as lacunas existentes na formação em Psicologia e no 

arcabouço teórico-metodológico tradicional da Psicologia. Segundo este documento, o 

Psicólogo deve: 

Alterar o lugar do sujeito nas políticas de Assistência Social, potencializando a 

sua capacidade de transformação, envolve a construção de novos significados. 

Para romper com os processos de exclusão, é importante que o sujeito veja-se 

num lugar de poder, de construtor do seu próprio direito e da satisfação de suas 

necessidades. No entanto, essa mudança de significados envolve também o 

contexto social que deve re-significar a compreensão sobre como a 

vulnerabilidade social é produzida. (CREPOP, 2008, p. 23)  

Esse documento produzido pelo CFP é fundamental para a orientação dos profissionais 

que, à época de sua elaboração, estavam adentrando à atuação no âmbito da Proteção Social 

Básica da Política de Assistência Social. Todavia, a assunção da importância de se elaborar 

diretrizes amplas e abrangentes diante da diversidade de realidades do país, conferiu a este 

documento a possibilidade de não contemplar determinadas especificidades das várias regiões 

do país e as configurações de cada território de abrangência dos CRAS. 

Partes dessas lacunas vêm sendo preenchidas pela razoável e crescente produção 

acadêmica de livros, teses, dissertações e artigos acerca da atuação da Psicologia na Política de 

Assistência Social e nos CRAS, realizadas com diferentes enfoques e em diferentes contextos 
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e regiões do país10. Além disso, nas últimas décadas a expansão e fortalecimento de arcabouços 

teórico-metodológicos como os da Psicologia Comunitária, da Educação Popular, além de 

algumas abordagens da Psicologia Social vêm demonstrando potentes diálogos e aproximações 

com a atuação nos CRAS.  

Essas produções consolidam e fortalecem a Assistência Social e as Políticas Sociais 

como campo importante de atuação e pesquisa para a Psicologia, e contribuem para a 

construção de referenciais para a mesma. Entretanto, a atuação da Psicologia na Assistência 

Social permanece como um grande desafio. Há marcas históricas da própria política, que se 

construiu marcada pelo assistencialismo, clientelismo, primeiro-damismo, pulverização e 

precarização; há marcas históricas da Psicologia e sua constituição enquanto profissão e 

disciplina. E, aliado a isso, há ainda, as próprias limitações da estruturação macrossocial que o 

modo de produção vigente impõe à atuação em políticas sociais. Como afirmam Yamamoto e 

Oliveira (2010):  

A atuação com pessoas em situação de pobreza exige não a adequação de um 

conhecimento teórico-técnico, mas, sim, a criação de novos conhecimentos e 

uma mudança na postura que marca historicamente a atuação dos psicólogos. 

(...) Pensar numa atuação que conjugue um posicionamento político mais crítico 

por parte dos psicólogos, com novos referenciais teóricos e técnicos que podem 

ou não partir dos já consolidados, mas que necessariamente, precisariam 

ultrapassá-los, é o grande desafio para a profissão no campo das políticas sociais 

em geral. (Yamamoto & Oliveira, 2010, p.21) 

Além de todos esses aspectos, a região amazônica e suas especificidades multiplicam 

exponencialmente esse desafio. Se não há, historicamente, uma tradição de compromisso da 

                                                 
10  Para alguns estudos realizados em diferentes regiões, ver: Cruz, Rodrigues e Guareschi (2013); Dantas 

(2013); Cruz e Guareschi (2012); Bastos  e Rocha (2011); Oliveira, Dantas, Solon e Amorim (2011); Silva e 

Corgozinho (2011); Souza (2011); Andrade e Romagnoli (2010); Botarelli (2008); Fontenele (2008), entre 

outros. 
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profissão com populações pobres, o mesmo pode-se dizer do trabalho em contextos rurais e 

com PCTs, que são a maioria da população na região amazônica do Marajó.  

 

3.3. Psicologia, contextos rurais e PCTs 

A Psicologia não realiza o debate sobre os processos sociais no meio rural com a 

profundidade necessária. Como assinalam Leite et al (2013), “historicamente, a Psicologia tem 

voltado seu olhar quase que exclusivamente para a população urbana. Os habitantes das 

grandes cidades têm sido alvo privilegiado de sua intervenção profissional, além de tornarem-

se objeto de estudos e pesquisas no campo psicológico” (p.27), o que, segundo Dantas (2013), 

pode ser compreendido a partir da análise de alguns processos históricos e do próprio contexto 

de construção da profissão, no qual “algumas necessidades postas pelo processo de instauração 

do capitalismo brasileiro tardio são respondidas por conhecimentos psicológicos que focam 

sua atenção no homem moderno e urbano” (p.126). 

Segundo Abramovay (2000), por muito tempo o rural foi tratado como a simples 

sustentação geográfica de um setor, a agricultura, sendo praticamente considerado sinônimo de 

agrícola. Essa compreensão reforça estereótipos que associam a ruralidade ao atrasado e 

residual – apesar das atuais realidades rurais hipermodernizadas do agronegócio – assim como 

reforçam as ideias de grandes vazios demográficos e de naturalização das condições de 

pobreza, além de atrelar as ações voltadas para o meio rural apenas ao setor produtivo e agrícola 

e às políticas econômicas. Nas análises sobre a América Latina “a evolução das relações 

cidade-campo aparece na literatura acadêmica considerando-se principalmente as grandes 

concentrações urbanas travestidas de bases de conquista, de comércio ou de indústria, 

contrapondo-se às atividades primárias exercidas pela população rural” (Singer, citado por 

Guerra, 2006, p.101). Guerra (2006) assinala que “no Brasil, a definição de urbano e rural está 
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ligada à história dos censos demográficos. O urbano é praticamente representado pela sede 

municipal enquanto o rural se define pela diferença e distância do que seja o urbano” (p.100). 

Alguns campos de saber, especialmente os vinculados às ciências sociais, vêm 

contribuindo para a ruptura com esses modos de tratamento das ruralidades, e aprofundando os 

debates acerca dos processos sociais e culturais no meio rural brasileiro (Leite & Dimenstein, 

2013). A Psicologia ainda não consolidou sua participação neste campo. Sobre isso, Leite et al 

(2013) questionam: 

De que maneira nossas teorias e práticas psicológicas têm se preocupado (ou 

mesmo se ocupado em suas intervenções) com o rural? Partimos da 

compreensão do rural como espaço idealizado e bucólico, com atraso e modos 

de vida a serem superados pelo progresso, ou como um espaço conflitivo, 

marcado por dinâmicas e processos variados, diversos, permeado por situações 

de exploração e de desapropriação de direitos? (Leite et al, 2013, p. 45) 

Os autores apontam, ainda, que estudos historiográficos indicam a existência apenas de 

trabalhos isolados. Em detrimento dessa pouca ocupação, alguns autores (Dantas, 2013, Leite 

et al, 2013) apontam para um processo de interiorização da Psicologia em curso e expansão no 

país. Como aponta Dantas (2013), “o número de psicólogos atuantes no interior (48%) 

ultrapassa ligeiramente os da capital (32%), percentual que nos anos 1970 girava em torno de, 

respectivamente, 20% e 80%” (p.137). 

Dantas (2013) faz a ressalva de que apesar desse amplo processo de interiorização, a 

Psicologia “ainda conserva em seu arsenal teórico-metodológico uma referência 

predominantemente urbana” (p.16). Entretanto, é importante ressaltar que na Psicologia, como 

o campo heterogêneo e de disputas que é, há também algumas rupturas a esse modelo 

hegemônico tradicional. Nesse sentido pode-se destacar os acúmulos de algumas abordagens 

da Psicologia Social; produções da Psicologia Comunitária; as interlocuções da Psicologia com 
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a Educação Popular; além de algumas produções no campo dos Direitos Humanos (Leite et al, 

2013). Os autores apontam, ainda, algumas diretrizes que devem ser perseguidas no trabalho 

com/em contextos rurais, são elas: 

1. Conhecer a dinâmica histórica, social e política do nosso país no que tange ao 

conjunto de lutas sociais deflagradas em torno da democratização do acesso à 

terra. (...) 2. Considerar que os trabalhadores e trabalhadoras do campo são 

portadores de uma diversidade cultural, econômica e regional nesses modos de 

relação com a terra e o meio rural (...) 3. Contribuir com o debate sobre os 

processos sociais de campo, os movimentos sociais rurais e as novas ruralidades, 

bem como sobre o campo das políticas públicas relativas ao meio rural(...) 4. 

Reconhecer a necessidade de uma articulação com outras áreas do 

conhecimento, numa postura dialógica com os variados campos do saber 

direcionados para o meio rural. (...) 5. Apostar numa atuação generalista do 

psicólogo. Se a atuação com o meio rural nos impele a um exercício inter e 

multidisciplinar, do mesmo modo, um conjunto de demandas que se voltará para 

o profissional de Psicologia terá natureza bastante heterogênea. (Leite et al, 

2013, p.47-48-49)  

Percebe-se, assim, a necessidade da observância de vários aspectos com o quais a 

Psicologia tradicionalmente não tem aproximação. O mesmo ocorre com a discussão da 

atuação da Psicologia com PCTs, que tem aproximações com os debates sobre ruralidades, mas 

com especificidades. Alguns aspectos relacionados a demarcações conceituais já foram 

apontadas no primeiro capítulo deste trabalho. Ressalta-se, aqui, a importância de que a 

Psicologia considere esses aspectos ao trabalhar junto a essas comunidades.  

Em relação aos povos e comunidades da Amazônia, segundo Calegare (2010), na 

academia, de maneira geral, o estudo com povos caboclos foi negligenciado por muito tempo. 
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Segundo o autor, “a partir dos anos 50, no entanto, começam a surgir estudos focados mais 

especificamente nessas sociedades caboclas e que se fortalecem na atualidade” (p. 179).  

No que diz respeito mais especificamente à Psicologia, no Brasil, pode-se encontrar 

estudos na área de Saúde Indígena (Vitale e Grubits, 2009, apresentam uma revisão do estado 

da arte), Psicologia Social e Comunitária (Calegare, 2010, apresenta revisão do campo), 

estudos da área de Ecologia do Desenvolvimento (Silva, Pontes, Maluschke), estudos 

relacionados a Políticas Públicas e essas comunidades (Fernandes, Silva), entre outros.  

A entrada de psicólogos nas políticas sociais de Saúde e Assistência Social, assim como 

o processo de interiorização da profissão leva esses profissionais ao trabalho direto com PCTs 

de forma muito mais intensa e sistemática do que se verificava antes. Isso reforça a importância 

de se colocar a própria Psicologia e sua atuação como objetos principais de estudo, analisando, 

avaliando e refletindo sobre as possibilidades de intervenção e contribuição dessa disciplina e 

profissão para essas comunidades.  

 Desde já, aponta-se que é preciso reconhecer, compreender e, principalmente, respeitar 

o aspecto da tradição desses povos, sua ancestralidade e modos de vida. O arcabouço teórico-

técnico disponível ainda é incipiente, mas demonstra-se muito potente, e as investigações e 

produções nesse sentido aliam-se ao posicionamento de construção de uma Psicologia 

comprometida com seu povo e sua história.  
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II. MÉTODO  

 “Com a roupa encharcada 

E a alma repleta de chão” 

(Milton Nascimento) 

Inicialmente, cabe assinalar brevemente alguns aspectos que atravessam a construção do 

método deste estudo. Para isso, lança-se mão das palavras de Calegare, Higughi e Forsberg 

(2013) sobre fazer pesquisa na região amazônica: 

Por se tratar de uma região de dimensões continentais, torna-se ardiloso 

empreender investigações em localidades distantes dos centros urbanos. Além 

das dificuldades de acesso e a quase impossibilidade de comunicação, a própria 

natureza amazônica exige uma série de cuidados, que os pesquisadores devem 

atentar para não colocarem a saúde e a vida em risco. As distâncias extensas, as 

intempéries ambientais e subsequentes custeios estratosféricos de deslocamento 
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e acomodação são elementos que exigem motivação e modo de agir para além 

do habitual fazer científico. (Calegare, Higuchi & Forsberg, 2013, p.571) 

 O campo apresentado nos capítulos de fundamentação teórica do presente trabalho não 

deixa dúvidas quanto aos aspectos apontados pelos autores, que complementam que “a 

investigação propriamente dita, que envolve ponderar o número de dias em campo, objetivos a 

serem cumpridos, tipo de método e de técnicas empregados, ocorre de forma bastante associada 

com tais peculiaridades descritas” (p. 573).  

Além de todos esses cuidados, a vastidão do campo e diversidades de enfoques e 

abordagens possíveis torna obrigatória a realização de vários recortes para garantir a 

exequibilidade do trabalho. Por outro lado, as mesmas características e análises apontadas, o 

tornam um campo extremamente instigante e motivador. É necessária a disposição ao 

mergulho, a viajar horas ou dias pelos rios, viver mais próximo dos modos de vida do local. 

Fazer uma ciência andarilha, intransigentemente comprometida com a realidade.  

 Este estudo delineou-se em duas etapas. Na primeira foi realizado um mapeamento da 

rede socioassistencial na região do Marajó e da presença de psicólogos na mesma, através das 

informações da SAGI/MDS, através do sítio eletrônico do ministério. Tentou-se também 

contato com as Secretarias Municipais de Assistência Social, entretanto houve poucas 

respostas. Em seguida, foram contatados os psicólogos atuantes em cada município, e feito o 

convite para que contribuíssem com esta pesquisa. Inicialmente foram feitos contatos por 

correio eletrônico e telefone, e nos casos em que não houve resposta, a maioria, apostou-se na 

ida pessoalmente para a realização do convite. 

Na segunda etapa foram realizadas, nos municípios, entrevistas semiestruturadas com 

os psicólogos que atuavam nos CRAS. Antes do início das entrevistas, foi realizada uma 

entrevista piloto com um profissional que havia atuado na região no passado.   
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Iniciou-se então inúmeras viagens de barco, constantes buscas por informações sobre 

as linhas, locais e horários de saída, sempre irregulares e nunca registrados em locais de fácil 

acesso. Foram muitas viagens, algumas perdas (do barco, da hora), mas principalmente muita 

gratidão, muitas ajudas recebidas com informações, acolhimento, orientações, e muitas 

histórias de vida e saberes compartilhados.  

A primeira lição do lugar – e sobre fazer pesquisa ali – é sobre o tempo. É preciso 

compreender e reconhecer que o tempo ali não corre igual. É o tempo do rio e corre com o rio. 

E como um senhor tão implacável quanto generoso, frustra tudo que ousar negar ou levantar-

se contra seu modo de correr.  

As viagens continuaram em busca de entrevistas até que, apesar da boa recepção das 

equipes dos CRAS e principalmente dos munícipes, o tempo se tornou escasso e optou-se por 

encerrar a etapa de entrevistas sem a totalidade dos municípios, para garantir tempo hábil para 

a realização das análises. Foram realizadas 11 entrevistas em 10 municípios (foram realizadas 

duas entrevistas no município pólo). O número de entrevistas foi considerado suficiente quando 

as mesmas compreendiam municípios de todas as microrregiões, de todos os portes (pequeno 

porte I e II, e médio porte), municípios mais próximos e mais distantes da capital do estado, 

municípios com as diversas dinâmicas econômicas presentes na região (pesca, extrativismo 

vegetal e pecuária extensiva), e municípios que possuem na rede socioassistencial 1, 2 e 3 

CRAS, com Equipe Volante e sem Equipe Volante.  

As entrevistas foram orientadas por um roteiro previamente construído a partir dos 

objetivos deste estudo, com questões sobre o serviço e território de abrangência, formação 

profissional e condições de trabalho, atuação nas regiões rurais e com Povos e Comunidades 

Tradicionais, principais desafios do trabalho, entre outros (Apêndice A). Os profissionais 

entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) antes 

da entrevista, além da autorização para gravação de voz (Apêndice C). 
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As entrevistas foram registradas em áudio e posteriormente transcritas. Esses dados, 

foram sistematizados e analisados com base nos pressupostos teóricos das teorias sociais de 

tradição marxista. 

A escolha metodológica pela teoria social marxiana e tradição marxista é, mais que uma 

técnica, uma fundamentação de leitura de realidade, que funda e atravessa este trabalho desde 

as concepções teórico-conceituais e filosóficas; até as escolhas instrumentais e procedimentais. 

A análise dos dados buscou investigar a gênese histórica e o desenvolvimento interno dos 

fenômenos estudados, mantendo a perspectiva da totalidade e a concepção da realidade como 

processual e histórica. Reafirma-se, ainda, o posicionamento de que todo esse processo seja 

orientado para a transformação social. Como resume Netto (2006) sobre o método nessa 

perspectiva: 

Os fatos, a cada nova abordagem, se apresentam como produtos de relações 

históricas crescentemente complexas e mediatizadas — podendo ser 

contextualizados de modo concreto e inseridos no movimento maior que os 

engendra. É um método, portanto, que, em aproximações sucessivas ao real, 

agarra a história dos processos simultaneamente às suas particularidades 

internas. Um método que não se forja independentemente do objeto que se 

pesquisa — o método é uma relação necessária pela qual o sujeito que investiga 

pode reproduzir intelectualmente o processo do objeto investigado. (Netto, 

2006, p.31) 

A partir dessa perspectiva, as transcrições foram lidas de modo a apreender as 

expressões fenomênicas da realidade que traduzem, e os relatos e falas distribuídos em 

categorias. As categorias gerais emergiram a partir da leitura, e foram: Gestão do Território; 

Gestão municipal e rede protetiva; Atividades realizadas; Condições de trabalho; Território; 

Dificuldades e desafios; Objetivo profissional; O que faria em condições ideais.  
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Essas categorias foram posteriormente subdivididas de modo a apreender as 

aproximações e distanciamentos entre os mesmos, possibilitando estabelecer a gênese 

histórica, as contradições e processualidade do recorte de realidade estudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

“Que eu possa cumprir essa tarefa 

sem que o meu texto seja engolido pelo cenário” 

(Manoel de Barros) 

 Nesta seção, serão apresentados e discutidos os principais resultados da pesquisa em 

dois capítulos. Antes de iniciar os capítulos, serão apresentados dados gerais sobre o perfil dos 

profissionais entrevistados e informações sobre a equipe e os serviços, com vistas a apresentar 

a população do trabalho. Embora os dados possam ser alvo de análises e reflexões mais 

aprofundadas, estas não fazem parte do escopo deste trabalho. Nessa parte, optou-se por não 

identificar as informações de cada entrevistado a partir dos códigos utilizados nos capítulos 

seguintes, a fim de evitar a possibilidade de identificação dos entrevistados a partir das mesmas. 

Em seguida, o capítulo 5 faz a análise dos elementos relacionados à Política de 

Assistência Social e ao CRAS em relação ao território do Marajó e sua população. Por fim, no 
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capítulo 6 estão as análises dos elementos relacionados à atuação dos Psicólogos entrevistados 

nos CRAS em relação ao território do Marajó e sua população. 

Inicialmente, para uma apreensão geral do perfil dos profissionais entrevistados, a 

Tabela 06 reúne dados sobre gênero e faixa etária dos mesmos, e a tabela 07, os dados 

relacionados à formação dos mesmos. 

Tabela 06  

Perfil dos profissionais – Gênero e Faixa Etária 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

06 

05 

Faixa etária 

25-30 anos  

31-40 anos  

41-50 anos 

51-55 anos  

04 

04 

01 

02 

 

Chama atenção que a maioria – embora não expressiva –  dos profissionais seja de 

homens, uma vez que a Psicologia é reconhecidamente uma profissão predominantemente 

feminina, com os estudos do CFP dos anos 1980 apontando 86,6% de presença feminina na 

profissão, além do mais recente estudo do IBOPE para o CFP em 2004, que encontrou um 

percentual de 91% de mulheres na categoria (Bastos, Gondim & Rodrigues, 2010). Além disso, 

percebe-se que os profissionais são, em sua maioria, jovens com idades inferiores a 40 anos. A 

tabela 07 apresenta alguns dados relacionados à formação dos entrevistados 

Tabela 07  

Perfil dos profissionais – Formação  
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IES de formação 

Universidade da Amazônia – UNAMA (PA) 

Universidade Federal do Pará – UFPA  

Universidade Salvador – Unifacs (BA) 

Universidade Santo Amaro – UNISA (SP) 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (Portugal) 

04 

04 

01 

01 

01 

Pós Graduação (concluída ou não concluída) 

Saúde Mental 

Recursos Humanos 

Educação 

Docência na Educação Superior 

MBA 

02 

01 

01 

01 

01 

 

Há um equilíbrio na distribuição dos profissionais egressos das Instituições de Ensino 

Superior que possuem turmas formadas de Psicologia no estado do Pará (UFPA e UNAMA), 

com 04 profissionais de cada, e 03 profissionais que tiveram suas formações em IES de outros 

estados ou países.  

Diante do caráter generalista dos cursos de Psicologia, é evidente que o trabalho na política 

de Assistência Social demanda alguns conhecimentos que não são possíveis de serem 

adquiridos com a profundidade necessária exclusivamente na graduação, o que torna a 

formação complementar algo importante a ser buscado. Nesse sentido, destaca-se que, entre os 

entrevistados que fizeram ou fazem pós-graduação, nenhuma delas é na área da Assistência 

Social, o que pode demonstrar escassez de formação no campo ou que o campo não interessa 

aos profissionais como alvo de investimento na formação. 
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A Tabela 08 apresenta os referenciais teóricos citados pelos entrevistados, envolvendo 

nomes de autores e de abordagens teóricas. Foram computados os nomes citados em resposta 

à pergunta sobre referenciais teóricos, e também os autores citados nominalmente em outras 

partes da entrevista como referências para o trabalho. 

Tabela 08 

Perfil dos Profissionais – Escolhas teóricas* 

Abordagens teóricas  

Abordagem Cognitivo Comportamental 

Abordagem Centrada na Pessoa 

Abordagem Comportamental/ Análise Funcional 

Fenomenologia Existencial 

Gestalt Terapia 

Análise Institucional 

01 

02 

02 

01 

02 

01 

Autores  

B.F.Skinner 

D. Kroeff 

S.Freud 

C.G.Jung 

L. Vygotsky 

E. Pichon-Riviere 

K.Marx 

M. Foucault 

G.W.F.Hegel 

G.Deleuze 

F. Guattari 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

03 

01 

02 

02 
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P. Freire 

S.Grof 

C. Rogers 

S. Lane 

R. Lourau 

01 

01 

01 

01 

01 

Outros  

Código de Ética 

Xamanismo 

Medicina da Floresta 

01 

01 

01 

*Foram contabilizadas mais de uma resposta por participante. 

Percebe-se que, entre as abordagens teóricas citadas, a maioria se aproxima 

tradicionalmente da área clínica, o que possivelmente indica uma ainda grande influência da 

área na profissão em variados campos de atuação. Há também a presença de muitos autores 

que não tiveram seu percurso teórico no campo da Psicologia, embora alguns sejam 

frequentemente incorporados no mesmo. Sem adentrar em uma análise da pertinência e 

consistência teórica de cada escolha, referências do campo da Filosofia, Economia, Educação, 

Administração, doutrinas espirituais, entre outros demonstram que os profissionais 

entrevistados buscaram outros saberes para compor sua atuação.  

 No que diz respeito às equipes, a Tabela 09 mostra o total de profissionais de Psicologia 

e de outras áreas presentes nas mesmas. 

Tabela 09 

Equipes dos CRAS  
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Equipes dos CRAS 

Assistente Social 

Psicólogo 

Pedagogo 

Sociólogo 

21 – sendo 02 coordenadores  

12 

08 – sendo 02 coordenadores 

01 

 

Verifica-se na região do Marajó o já conhecido protagonismo dos profissionais do 

Serviço Social no SUAS de maneira geral, que se expressa também nos CRAS, além de um 

número expressivo de Psicólogos e Pedagogos. Ressalta-se que, com exceção de um município 

no qual há um Psicólogo na unidade e outro na Equipe Volante, todos os demais psicólogos 

são os únicos do CRAS, sendo 02 deles os únicos psicólogos da cidade.  

No que diz respeito às Equipes Volantes, não parece haver relação direta entre a adesão 

do município à Equipe Volante e a garantia de um trabalho sistemático nas regiões rurais. Nas 

entrevistas, 07 profissionais afirmaram haver Equipe Volante no município, sendo que em 03 

deles o Psicólogo não faz parte da equipe, e em 01 o Psicólogo participa das atividades apenas 

quando há demanda. Apenas em um município o profissional entrevistado foi contratado para 

atuar diretamente na Equipe Volante, e nos outros 02 os psicólogos atuam tanto na unidade 

quanto na Equipe Volante, apesar de o MDS (2011) preconizar que a Equipe Volante “é uma 

equipe adicional” (p.01).  

Os outros 04 entrevistados afirmam não haver Equipe Volante no município, embora 

02 deles relatem trabalhos periódicos nas regiões rurais dos mesmos. No sentido oposto, alguns 

profissionais dos municípios onde há Equipe Volante relatam apenas atividades pontuais nas 

regiões rurais. Outro ponto interessante é que independentemente de haver ou não a adesão, a 

maioria dos profissionais relatou a disponibilidade de um ou mais meios de transporte (barco, 
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lancha, carro, van e/ou moto) para que a equipe cubra o território, embora muitas vezes esses 

meios sejam compartilhados entre secretarias.  

Não fica claro, assim, qual o diferencial da Equipe Volante e questiona-se quais fatores 

levam os municípios a não implementarem a mesma, assim como o que faz com que os 

trabalhos das mesmas ocorram de forma precária, ou não ocorram. O trabalho com/nas regiões 

rurais será melhor aprofundado no capítulo 5.  

 

Cap 5. A Política de Assistência Social e o território do Marajó 

5.1.O território 

A região do Marajó foi apresentada em linhas gerais no capítulo 1 deste trabalho. Como 

visto, a maioria da população na região vive nas áreas rurais dos municípios, que foram 

descritas pelos entrevistados. 

5.1.1. Sobre o interior 

“São vilas totalmente rurais né, uma cultura de uma plantação de 

subsistência”(PSI01) 

“A principal característica da nossa população do interior, eles são a grande 

maioria de pesca ou de fazenda, então a vida deles é voltada para cuidar de gado 

ou mesmo só trabalhar com a extração, com a pescaria. Eles têm aquele período 

de defeso11 onde eles sobrevivem com o seguro que é pago anualmente” (PSI02) 

 “Os ribeirinhos têm uma característica de vida muito particular, vivem muito 

da pesca, do açaí. (...) as famílias geralmente vivem de Bolsa Família, (...) ou 

Bolsa Família ou às vezes tem alguém que tem um outro tipo de benefício, BPC, 

esse tipo de coisa” (PSI05) 

                                                 
11 Período de defeso é o período de reprodução dos peixes, no qual as atividades de pesca ficam vetadas. 
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“Olha, eles vivem geralmente da roça (...) A gente pergunta: “qual é a renda de 

vocês?” Eles dizem: “ah, eu vivo do Bolsa”. É do Bolsa Família. É Bolsa 

Família e roça“ (PSI07) 

“Eles vivem só do Bolsa Família” (PSI11) 

Alguns entrevistados relatam conhecimentos sobre a economia do município, o que é 

importante de ser considerado pela equipe do CRAS. Conforme visto na seção de 

fundamentação teórica, a economia da região do Marajó é essencialmente primária e envolve 

principalmente a pesca, pecuária extensiva e extração vegetal, todas as atividades citadas por 

alguns dos profissionais. A lavoura de subsistência, também citada, tem grande presença nos 

municípios da mesma maneira. No que diz respeito à renda das famílias, além dos aspectos da 

economia, alguns profissionais citaram também os programas sociais e benefícios 

socioassistenciais. Ainda que haja famílias que de fato sobrevivem apenas com o dinheiro dos 

programas de transferência de renda, é importante que as equipes conheçam os principais 

aspectos da economia dos municípios, especialmente suas fragilidades, para que os CRAS 

possam se envolver como parceiros na elaboração de projetos consistentes de assistência 

técnica e inclusão socioprodutiva, buscando o desenvolvimento de melhores condições de vida 

e da autonomia das famílias. Foram apontados também alguns aspectos relacionados às 

condições de habitação: 

 “São um excesso de moradores por casa. (...) As condições de saneamento 

básico são péssimas, como eu falei, os ribeirinhos se banham no cocô, no xixi, 

adoecem muito, o próprio alimento está infectado, falta hipoclorito a nível 

nacional” (PSI05) 

“A moradia deles é aquele quadrado, não tem divisão, não tem banheiro”. 

(PSI07) 
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É importante que essas características sejam percebidas pelos profissionais como algo 

importante a ser conhecido, visto que envolve o trabalho de toda a equipe na Política de 

Assistência Social, por se tratar dos modos de vida e da qualidade das condições materiais de 

sobrevivência. Ainda em relação às condições de vida, foram apontadas também as situações 

de pobreza e vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias e comunidades: 

 “A gente tem uma população muito vulnerável na sua grande maioria, eu arrisco 

dizer que 98% da população é de pessoas pobres né, e aí tem as pessoas que 

estão mais vulneráveis. Uma população muito pequena, que já classe média e 

classe alta, muito pouco mesmo” (PSI03) 

“São lugares que tem muita doença, muita malária, muita dengue, muita. Então 

assim (...) ainda não tive o prazer de ir, mas são lugares assim, pelos relatos 

deles, que são muito difíceis de ser vividos” (PSI07) 

“Essas pessoas das localidades são pessoas muito humildes né, (...)são pessoas 

muito vulneráveis aos animais que tem muito, cobra, essas coisas que ferram, 

tudo” (PSI11) 

Reproduz-se no Marajó a situação de pobreza e destituição presente em todas as regiões 

do país. Apesar da significativa redução nos últimos anos, 15,7 milhões de brasileiros são 

considerados pobres e 6,5 milhões são considerados extremamente pobres (IPEA, 2013). 

Compreende-se a pobreza “como uma das manifestações da questão social, e dessa forma como 

expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de 

relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista” (Yasbek, 2012, p.289). A 

partir dessa perspectiva, entende-se a pobreza como estrutural e constitutiva da sociedade 

vigente, o que, como visto na fundamentação teórica, agrava-se na região Norte do país, e pode 

ser observado nos relatos.  
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Ainda neste ínterim, as precárias condições de vida aliam-se à dificuldade de acesso a 

outras políticas além da Assistência Social, como as políticas de Educação e Saúde, o que 

também é apontado por alguns profissionais: 

“Tem acesso à escola, mas assim, a grande maioria ao ensino fundamental.” 

(PSI02) 

“Nas ilhas não temos ensino médio, só temos até o ensino fundamental, e nem 

todas as ilhas tem a escola, não tem mesmo as de ensino fundamental, não tem 

creche(...) Que eu conheço, tem um posto de saúde no [Nome da comunidade], 

(...) nos demais lugares eu não, eu acredito que não tenha (...).  E assim, então a 

maioria das coisas eles procuram a sede, ou então mesmo Belém.” (PSI 04) 

“São pessoas que não tem educação, nenhuma, são pessoas que não sabem ler, 

muitas crianças não sabem escrever” (PSI11) 

O debate sobre a rede protetiva será melhor aprofundado na próxima seção. Observa-

se, aqui, que o acesso às políticas públicas de maneira sistemática apenas na sede do município 

é situação frequente na região, o que torna a questão do deslocamento dentro do município 

particularmente importante. É necessário que os serviços cheguem até as comunidades e, no 

caso do CRAS, algumas falas relacionadas ao acesso e deslocamento da equipe foram 

relatadas: 

“Olha, são difíceis de acesso, ainda mais em tempo de inverno. (...) Te confesso 

que eu nunca fui em todas, (...) mas devo ter ido em umas 15. Porque o resto, 

assim, é muito difícil o acesso, a estrada quando chove, e até mesmo o serviço, 

não consegue chegar até lá. Quer dizer, até agora eu não consegui, porque é 

muita coisa” (PSI01) 

“[Nome do município] tem uma certa vantagem em relação aos outros 

municípios: a zona pesqueira (...), os povoados de pesca, não são tão distantes 
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da cidade. O que é mais distante é as áreas de fazenda, que são fazendas que 

precisa pegar barco, pegar uma estrada(...). Então quando nós temos a Equipe 

Volante é bem mais fácil elas acessaram.” (PSI02) 

“A gente tem as dificuldades de locomoção, algumas. As distâncias também, 

fora da sede do município, são grandes né, isso causa também, as vezes, um 

certo transtorno pra gente atuar” (PSI03) 

 “Eu imagino eu pegar um barco, mesmo com toda a estrutura, passar 7, 8 dias, 

para chegar em uma localidade, correndo riscos. Porque geralmente – isso são 

relatos de quem vai né – às vezes, eles levam água mineral, toda a alimentação, 

e tudo, mas as vezes não dá. Aí, ou seja, tu vais ter que tomar água do rio. Pra 

quem está acostumado a viver nisso é uma coisa, mas pra gente que não está, 

geralmente a gente pega uma doença. (...) Por mais que esse barco vá todo 

estruturado, mas é muito tempo a pessoa passar 7, 8 dias viajando, pra quem tem 

uma família não é fácil” (PSI07) 

Os entrevistados foram questionados também sobre as principais dificuldades que 

enfrentam em seu trabalho, além dos principais aspectos positivos do mesmo. Ao relatar as 

dificuldades, foram apontadas algumas questões já explicitadas anteriormente, e outras 

características peculiares relacionadas ao território: 

“Logística né. (...) período de chuva, aqui é o que? Março, fevereiro março, 

quando chega aqui fica difícil de andar. Então a gente: “não, hoje não dá pra 

gente fazer tal visita porque aquela área de lá não tem passagem”, tá 

entendendo? “Vamos pra tal área que tem área, dá para passar, mas cuidado”, já 

até fiquei no prego com o carro” (PSI01) 

“O que dificulta muito o trabalho tanto na zona rural e na zona urbana é o fato 

de as casas não terem números. E assim, lá todo mundo se conhece pelos 
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apelidos, então a gente vai encontrando pelo apelido, vai perguntando. Então na 

zona urbana a gente consegue, mas na zona rural tem lugares que a gente não 

encontra. (...) Por exemplo a questão do cadastramento do BPC na escola, 

atualizar os dados cadastrais para ampliar o acompanhamento da criança, (...) 

tem crianças que a gente não fez porque não encontramos a casa” (PSI09) 

“A distância também, chegar a Belém na folga, e aquele estresse do barco. Eu 

não gosto de barco, não gosto mesmo, passei mal a última vez que vim de 

Macapá pra cá, porque são 8 horas de Macapá pra cá, E aí com a maresia foi 

aterrorizante, eu entrei em pânico pela primeira vez na minha vida, (...) essa pra 

mim é a dificuldade, a distância, a falta de acesso rápido à cidade” (PSI11) 

Em relação ao território, a maioria dos relatos aponta a dificuldade do acesso como 

principal desafio, seja pela distância, tempo e condições de viagem, seja por aspectos 

relacionados ao clima e à cultura das localidades. 

Apenas um profissional (PSI09) apontou potencialidades no território, relacionadas ao 

baixo custo de vida e a fartura de alimentação: 

“A cidade é bem tranquila, a criminalidade... o consumo, tem um alto indício de 

consumo de drogas, mas assim, ele é bem latente comparado aos outros 

interiores. (...) E assim, o custo de vida é baixo, o acesso a alimentação, muito 

peixe, muita carne, assim, barata também. O preço, aluguel, é barato, então o 

custo de vida é barato. (...) Uma qualidade de vida alta” (PSI09) 

Considera-se interessante que os profissionais percebam, além das vulnerabilidades, as 

potencialidades do território – embora não só elas – especialmente no que diz respeito ao 

caráter preventivo do trabalho do CRAS, a partir do qual essas potencialidades podem ser 

fortalecidas na direção da prevenção de riscos sociais. 
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5.1.2. A rede protetiva 

Aliada a essa configuração socioterritorial desafiadora, tem-se uma rede protetiva 

muitas vezes frágil, incompleta ou até mesmo, como afirma a PSI02, “quase completa, mas 

pouco funcional”. Inicialmente, há um debate anterior ao da articulação da rede, quando há 

profissionais que apontam a própria inexistência de alguns equipamentos e serviços, fazendo 

ainda análises sobre a responsabilidade da gestão: 

“Então, não há CREAS. Não há CAPS. Não há NASF” (PSI05) 

“Não tem NASF aqui (...), por conta disso, porque como é uma sequência. Eles 

não implantaram também o PSE que é o Programa Saúde na Escola, então 

depende de uma implantação para ir implantando as outras. Então não adianta 

querer colocar o PSE se não tem o e-SUS, que vai gerar os dados quantitativos 

pro Ministério da Saúde...” (PSI10) 

Não há como falar em articulação da rede quando não há rede. Na região do Marajó, os 

prejuízos dessa fragilidade ampliam-se quando frequentemente o serviço mais próximo está na 

capital ou no município polo, que pode estar a várias horas ou dias de viagem de distância. 

Situação frequente em alguns municípios, também, é a de o serviço mais próximo estar em 

outro estado, no caso o Amapá, o que pode gerar algumas dificuldades para comunicação e 

articulação entre os serviços e acompanhamento dos usuários e famílias.  

Além da falta de equipamentos da rede em algumas situações, em outras os 

profissionais apontam também a dificuldade de articulação da rede existente: 

“Ontem mesmo eu estava sentado com os diretores de escola, e eu me espantei 

que alguns não sabiam do tipo de trabalho que a gente tinha dentro do CRAS” 

(PSI01) 

 “A articulação é muito pouca. A saúde trabalha meio que isolada. A educação 

a gente precisa estar em cima o tempo todo, buscando, andando atrás deles 
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porque eles não vêm até a gente. (...) mas assim, a rede de [nome do município] 

ela é quase completa. O que nós sentimos falta é da retaguarda, que seria uma 

casa de passagem, um abrigo, até porque o porte do município ele não permite 

ter esses serviços ainda” (PSI02) 

 “Porque se a rede funcionasse, ela funciona, mas muito precariamente, sabe que 

não é fácil trabalhar com a polícia (...), e o juiz lá, (...) só terça quarta e quinta 

praticamente, ele fica na cidade, é muita coisa sabe?“ (PSI08) 

O debate sobre a intervenção em rede tem ganhado força na contemporaneidade e 

merece cautela nas análises. Surgido no contexto do avanço das ideias neoliberais e emergência 

do terceiro setor (Pereira & Teixeira, 2013), no qual o processo de mundialização influencia os 

processos produtivos a caminharem a uma flexibilização, descentralização e interdependência 

entre setores (Teixeira, 2002), a intervenção em rede desponta como opção para aumentar a 

eficácia, reduzir custos e compartilhar recursos e informações (Pereira & Teixeira, 2013). Essa 

concepção se prolifera e, no contexto das transformações no papel do Estado, se funda na esfera 

pública do mesmo modo, aliando-se ainda, com o desenvolvimento do terceiro setor, com um 

processo de desresponsabilização do Estado no trato às demandas sociais.  

Nos países da América Latina, entre eles o Brasil, o fortalecimento desse modelo se 

relaciona aos processos de descentralização e democratização política (Teixeira, 2002). Nesse 

contexto, o modelo de redes também se mostrou favorável à articulação dos movimentos 

sociais nos processos de democratização política. Ou seja, dois gumes se apresentam e 

precisam ser observados ao se tratar da articulação da rede nas políticas sociais. Concorda-se, 

aqui, com o posicionamento de Pereira e Teixeira (2013), de que a intervenção em redes é 

favorável desde que não signifique o desmonte ou desresponsabilização do Estado:  

...mas sim divisão de responsabilidades entre entes governamentais, de recursos 

e de poder de decisão, de pactuação e de articulação que, se associada às redes 
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intersetoriais de políticas públicas, será capaz de uma intervenção totalizante, 

rompendo a fragmentação e a setorialidade das políticas sociais. (Pereira & 

Teixeira, 2013, p.05) 

Nesse sentido, as fragilidades apontadas pelos profissionais demonstram-se 

contundentes, pois reivindicam a presença e responsabilização do Estado na garantia dos 

direitos.  

 

5.1.3. A gestão municipal 

“Falta conhecimento dos gestores municipais em relação a projetos, nós estamos 

perdendo recursos federais” (PSI10) 

A fala do PSI10 aponta para outra questão que compõe o contexto de atuação: a gestão 

municipal, que influencia fortemente a qualidade das intervenções e dos trabalhos do CRAS e 

dos demais equipamentos públicos, pois determina quadros de autonomia, incentivo e apoio 

estrutural/material, ou de cerceios políticos e limitações concretas às equipes, com todas as 

possíveis combinações e intensidades desses elementos variando nesse espectro. Nas 

entrevistas, esse contexto se apresentou com essa variação, e foram relatadas análises positivas 

e negativas da gestão nos municípios, sendo relacionadas à qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos. Algumas análises positivas da gestão podem ser observadas a seguir: 

“Nossa secretária de Assistência, ela costuma muito nos ouvir, como técnico, 

ela respeita, acho que o respeito pelo profissional é a base né, de quem quer 

fazer um bom trabalho” (PSI01) 

 “Ele [o secretário] discute com os técnicos a verba, o que é que tem disponível, 

como a gente pode aumentar a verba, como pode diminuir, o que é que a gente 

precisa fazer, pede auxílio, pede opinião. Vamos dizer assim que existe uma co-

construção, claro, ainda assim há uma hierarquia, mas os técnicos são mais 
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mobilizados (...). Então isso possibilitou a gente fazer muito mais campanhas, a 

gente realmente conscientizar a população quanto a seus direitos” (PSI05) 

“Então ela mesmo “arregaça as mangas”, ela não tem conhecimento do Sistema 

Ùnico, não conhece a Lei Orgânica de Assistência Social, só o que ela quer é o 

que? O que vocês falarem pra gente fazer a gente vai fazer, ela só quer fazer, ela 

não mede esforços” (PSI09) 

Na fala do PSI05 pode-se observar com clareza a relação que o mesmo faz entre a 

postura do gestor e a possibilidade de realização de mais intervenções. Por outro lado, também 

foram apontadas posturas de gestores que dificultam a obtenção de melhores resultados: 

“Eu acho que se a gestão ela fosse mais sensível, mais sapiente em como 

conduzir os programas, os serviços, a gente teria mais resultados. Eu ainda vejo 

as coisas muito tendenciosas né, para uns pode, pra outros não pode“ (PSI03) 

O entrevistado PSI03 aponta uma questão também muito comum a todas as regiões do 

país, que é a dinâmica política da atuação e execução dos serviços e programas, seus 

tensionamentos e constantes negociações e disputas.   

“...mas quando chegou a parte mais difícil que é a parte de organização de grupo, 

de gerenciamento da produção, essa coisa toda, a gente foi tirado do processo. 

Por uma questão política partidária. Às vezes há uma certa perseguição dentro 

do município, então a gente foi tirado. Não completamos o trabalho (...) É, isso 

daí, Rafaela, é uma coisa que é muito degradante dentro do nosso serviço, tu 

saberes pra onde que pode ir, e as vezes tu não pode ir por interesse de terceiros” 

(PSI03) 

“Eu sou um dos maiores críticos políticos daqui. Quando eu vejo que as coisas 

não estão saindo eu vou cobrar. Talvez seja por isso que houve essa mudança, 

eu saísse da Saúde pra estar na Assistência Social” (PSI06) 
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“A Equipe Volante está parada por conta desse problema, as vezes é problema 

de comunicação (...), ou fazermos o planejamento e chegar no dia, por questões 

políticas, a gente não ter agendado com a pessoa adequada“ (PSI05) 

Compreendendo política como conflito, oposição e contradição de interesses 

(Abranches, 1987), entende-se que as constantes disputas e negociações são parte estruturante 

da própria atuação, pois sempre serão atravessadas e determinadas por projetos políticos 

societários distintos, amplos e macroestruturais. É preciso ficar claro que a atuação em políticas 

sociais é atravessada pela política, e assumir que na atuação se faz política, compreendendo o 

que isso significa, a história e o lugar das políticas sociais e dos profissionais nessa dinâmica. 

Entretanto, o reconhecimento da influência de projetos societários em disputa na atuação não 

pode ser confundido com a legitimação dos abusos cometidos no cotidiano em nome da defesa 

de interesses, a desonestidade, a corrupção, a falta de ética. Há que se combater todos os 

excessos e absurdos que ocorrem nessas relações, as interferências na atuação, perseguições, 

assédio moral e até mesmo ameaças. Há que se perseguir a autonomia, e alguns caminhos se 

mostram como possíveis modos de amenizar – não cessar – essas interferências, como a 

garantia de segurança dos vínculos empregatícios, o desenvolvimento e fortalecimento das 

políticas de Estado, o fortalecimento da categoria através, por exemplo, da organização 

sindical, e o fortalecimento e expansão do controle social.  

Essa compreensão auxilia também a colocar-se e conduzir-se nessas complexas teias de 

disputas e/ou negociações, na formulação e clareza de quais interesses reivindica, no 

pensamento tático-estratégico para alcançá-los e na compreensão das limitações da política e 

da atuação para o desenvolvimento não da resignação, mas da paciência histórica. Abranches 

(1987) afirma, ainda, a política como “conflito negociado, regulado por instituições políticas 

de natureza vária, condicionado por mediações que tornam possível reduzir os antagonismos e 
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projetá-los em um movimento positivo” (p.10). Há potencialidades em reivindicar essas 

relações, e possibilidades de construí-las de positivo.  

 

Tentou-se, até aqui, delinear e discutir o contexto geral em que se desenvolve a Política 

de Assistência Social, na Proteção Social Básica, na região do Marajó, a partir da fala dos 

profissionais de Psicologia.  

Tem-se um contexto heterogêneo, mas que em linhas gerais mostra-se de grande 

vulnerabilidade e risco social, com economias frágeis, aparente dependência de programas 

sociais, condições de vida e habitação extremamente precárias e um alto número de 

comunidades/vilas/localidades, muitas delas distantes e com acesso difícil e demorado, além 

da dificuldade de acesso às políticas sociais, seja pelas configurações do território ou pela 

própria fragilidade da rede, que se apresenta incompleta e/ou desarticulada. Maior disparidade 

foi encontrada nos relatos relacionados às gestões, com avaliações positivas e negativas e 

vínculo dessas análises com as possibilidades e limites da atuação.  

Como visto nos capítulos de revisão teórica, as Políticas Públicas na Amazônia são 

construídas a partir de modelos exógenos, pensadas em outros contextos e impostas à região. 

Nesse sentido, o psicólogo PSI10 afirma que “na realidade precisa ter mais políticas 

direcionadas, que funcionem, direcionadas pra essa clientela”.  

Miranda Neto (2005) afirma, sobre os modelos de desenvolvimento, que “está-se 

imitando os processos de desenvolvimento do Centro-Sul sem considerar as peculiaridades da 

região” (p.122). Sobre os modelos exógenos aplicados, o autor analisa que “têm tido como 

principal objetivo extrair o máximo de recursos naturais, utilizando o homem apenas como 

‘força de trabalho não-especializado’, em atividades geralmente de caráter predatório” (p.23). 

Esse modo de pensar em planos de desenvolvimento e, consequentemente, em Políticas 

Sociais, com vistas ao desenvolvimento econômico sem preocupação com o desenvolvimento 
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social, melhoria das condições de vida e – menos ainda – respeito aos modos de vida dos povos, 

é uma expressão de como o modo de produção capitalista se desenvolve. Miranda Neto aponta: 

A adoção de tecnologia, padrões de vida e filosofia social exógenos ocasionam, 

como frequência, a ruptura de toda uma estrutura da sociabilidade local, sem 

que haja a devida evolução para outra que venha a desempenhar com melhor 

eficiência o mesmo papel. (Miranda Neto, 2005, p.24)  

O desafio de se pensar uma política para o país que contemple realidades tão peculiares 

e distintas das várias regiões do país não é novidade e nem exclusividade da Assistência Social. 

É necessário reconhecer esses desafios e, sem fatalismos, ir além: de maneira crítica e 

propositiva observar o que tem sido feito de potente e quais as principais limitações, para que 

se tenha clareza do que pode ser construído para sanar as lacunas e fortalecer e expandir as 

experiências exitosas,  seja em termos de Política Pública, de profissão e/ou de conhecimento 

científico. Nesse sentido, o entrevistado PSI05 aponta:  

“Os políticos em geral do Marajó se defendem dizendo que as políticas públicas 

foram pensadas de uma forma centralizada pro sul, pro sudeste, etc, e que não 

foi pensado pro norte. Tudo bem, eles têm uma certa razão. Mas eles também 

não podem ficar num comodismo e numa falta absoluta de projeto(...) Então 

assim, não há projeto, não há mobilização, um joga pro outro o tempo inteiro e 

parece que está todo mundo o tempo inteiro esperando cair do céu e se 

escondendo atrás de desculpas” (PSI05) 

É uma análise bastante contundente e que pode ser ampliada para outras esferas de 

gestão, assim como para a atuação profissional, academia, entre outros. O contexto desafiador 

deve ser reconhecido, mas não pode ser paralisante. 

A partir desse contexto, serão discutidas na sequência as principais estratégias utilizadas 

pelas gestões, equipes e profissionais para lidar com o território. 
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5.2.Estratégias de Gestão Territorial 

As orientações técnicas do CRAS (MDS, 2009) definem como uma das funções do 

CRAS realizar a Gestão Territorial da Proteção Social Básica que, como visto, deve 

“disponibilizar serviços próximo do local de moradia das famílias” (p.20), se tornando 

“referência para a população local e para os serviços setoriais” (p.20). Nesse sentido, foram 

consideradas como estratégias de Gestão Territorial todos os relatos no sentido de: 1. 

Levar/garantir os serviços e programas da Proteção Social Básica referenciados ao CRAS em 

relação às comunidades rurais; 2. Promover articulação intersetorial e; 3. Realizar Busca Ativa. 

Nas entrevistas, dois psicólogos relataram a existência de polos dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos funcionando regularmente em comunidades rurais 

dos municípios. Além deles, outro profissional relatou trabalhos sistemáticos sem a presença 

da equipe técnica de nível superior do CRAS através de monitores, e um profissional relatou a 

criação desses grupos no tempo passado. 

“A frequência nós temos 2 dias na semana. Quando não é o psicólogo (...) é a 

Assistente Social que vai às vilas. Só que aí, como eu te falei, são várias vilas, 

nem toda semana é a mesma vila que a gente visita, nós temos terça e quinta 

para fazer essas visitas externas(...). Aí que nós agendamos o carro, porque o 

carro ele fica na Secretaria de Assistência para outras atividades (...). Aí nós 

aproveitamos para sentar, organizar com os polos que nós temos do Projovem, 

com os polos que nós temos da terceira idade” (PSI01) 

“No início eu ia só, porque nós não tínhamos Equipe Volante. Então eu ia com 

o nosso grupo daqui mesmo do CRAS, do PAIF, e nós levávamos materiais e 

montávamos grupos de trabalho junto com a comunidade. E sempre nós 
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criávamos um grupo que ficava nos representando no momento que nós não 

podíamos estar” (PSI02) 

“Nós temos um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são 

em algumas comunidades, nós temos, não são em todas as comunidades. Nós 

temos uma comunidade ali, que nós temos o serviço pra criança, numa outra nós 

já temos pra criança e adolescente, numa outra só pra idoso, numa outra só pra 

adolescente, fica assim meio misto né, de acordo com o recurso mesmo, do 

governo” (PSI09) 

“Porque tem aqui a monitora do CRAS que vai fazer vários trabalhos com eles, 

pra que as mães possam vir ter outra perspectiva de vida, através de trabalhos, 

aprender né as oficinas que eles levam, de costura, de EVA, enfim, dar outra 

forma para essas mães” (PSI11) 

A criação de polos e descentralização das atividades do CRAS parecem uma forma 

promissora de realizar os serviços em um território tão extenso. Além dos polos, 07 

profissionais relataram trabalhos acontecendo através da ida da equipe até as comunidades, 

embora não necessariamente de uma maneira regular a sistemática.   

“Ou quando vem uma demanda direta da gestão né, da Secretaria, aí 

dependendo, mesmo que não tenha nenhum tipo de atividade, polo do Projovem, 

terceira idade, PETI, PSB Infância, a gente vai levando a demanda que for 

necessária, palestra X, a gente leva, tá entendendo? Palestra do CadÚnico, Bolsa 

Família, aí são as palestras mais variadas, questão mesmo de informação” 

(PSI01) 

“No planejamento seria: cada ilha teria um período, um período próprio, uma 

semana mais ou menos – dependendo da quantidade de pessoas, dependendo 
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dos casos de famílias que seriam acompanhadas, e do objetivo da viagem – para 

esse ano seria uma vez apenas né, pra cada localidade“ (PSI04) 

“A gente prioriza muitas vezes as comunidades que vem até nós solicitar (...), 

agora por exemplo eu vou fazer uma visita pro [nome da localidade], o chefe da 

comunidade (...), ele me diz “ó, as principais dificuldades na comunidade são 

essa e essa e essa”, então eu já preparo uma palestra, já preparo um material, pra 

ir debater aquilo que eu já sei que aquela comunidade precisa. Então é bacana 

porque a gente não perde tempo e a gente colhe muito mais frutos. Então a gente 

prioriza geralmente isso, as comunidades que tem essa pré-organização e nos 

buscam. Agora claro, a gente também tem na Assistência Social uma relação 

das comunidades que são mais carentes, que tem uma população maior, e 

também faz parte da priorização. Isso, o quanto de pessoas e o quanto de famílias 

nós podemos alcançar com a visita. Além do tempo, né, porque a distância 

influencia muito.” (PSI05) 

“A Assistente Social, ela visita. Ela vai com palestras. (...) Então quando eles 

vão, geralmente tem o coordenador, que ele já repassa qual é a necessidade, tipo 

assim “está acontecendo muito caso de abuso”, aí a Assistente Social já vai 

preparada pra isso. “Muita gente está querendo saber sobre aposento12”, então 

eles já dão com antecedência o que ela deve levar.” (PSI07) 

“Quando alguma localidade solicita mesmo, que a gente faça alguma 

intervenção, uma palestra, alguma coisa, ou eles vão ter algum evento lá, eles 

convidam a gente. Ou a gente mesmo vai e realiza alguns eventos. Então a 

demanda é mais assim, fica mais voltado para a zona urbana mas na zona rural 

                                                 
12 É comum na região que “aposentadoria” seja chamada de “aposento”, e benefícios como o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC sejam confundidos com Aposentadoria, e são frequentes as dúvidas sobre esses 

assuntos. 
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sempre tem algumas ações. Por exemplo agora teve o recadastramento do BPC 

na Escola, então os técnicos, nós acabamos indo até a casa de várias crianças 

que moram no interior, que têm deficiência no caso, e aí isso fez com que nós 

chegássemos até elas.” (PSI09)  

“Quando fazem alguma notificação. Quando alguém, por exemplo, nós fomos a 

pedido do secretário de Agricultura, que solicitou e tal, identificou, pediu que a 

gente fizesse uma avaliação, que a gente fosse visita-los” (PSI10) 

O que percebe-se é que ainda que haja uma certa regularidade ou frequência de idas ao 

interior, raramente há um trabalho com planejamento sistemático. Vê-se que muitos citam a 

ida “a partir da demanda”, seja ela vinda da gestão ou da comunidade.  

Nesse sentido, destaca-se na fala do PSI05 a priorização de comunidades com uma pré-

organização e que procuram o CRAS, o que também é citado pelo PSI09. Essa demanda chega 

até o CRAS, muitas vezes – como também citado pelo PSI07 – inclusive com os temas a serem 

abordados pela equipe, o que é visto como um “ganho de tempo”, mas que pode ser 

problemático por não necessariamente estar alinhado com o que a comunidade deseja ou 

precisa, criando uma pré-ideia da mesma sem dar espaço ao diálogo, voz e protagonismo 

comunitário.  

Como visto na revisão teórica, a região do Marajó – como toda a região amazônica – 

tem uma história de organização política das comunidades e movimentos sociais, e não é 

incomum haver cooperativas, associações e outros tipos de organização coletiva. Afirma-se 

que é muito importante que as organizações comunitárias sejam valorizadas e fortalecidas sim, 

mas questiona-se: e os locais em que não há essa organização? Não seria coerente pensar que 

a ausência ou fragilidade da organização coletiva na comunidade pode inclusive indicar ou 

configurar uma vulnerabilidade da mesma e consequentemente a importância da presença do 

CRAS lá? Não trata-se, aqui, de afirmar maior importância de uma ou de outra, mas da defesa 
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de que o CRAS deve buscar cobrir o território e ir também às comunidades que não chegam 

até ele. Como afirma a PSI02: 

“Eu sinto falta de sair mais do CRAS, eu já saio muito, mas eu sinto mais falta 

disso. Porque o CRAS ele comporta o técnico em situações determinadas, mas 

eu, na minha concepção o trabalho do técnico é mais fora dele, né, eu preciso ir 

até essas pessoas. E, claro, em alguns momentos trazê-las aqui e fazer um 

trabalho em grupo com elas. Mas eu preciso sair mais daqui para ir até elas, 

porque elas não vêm, os casos mais gritantes não vêm aqui. A gente precisa ir 

atrás“ (PSI02) 

A Busca Ativa é uma das ações de Gestão Territorial que devem ser realizadas pelo 

CRAS, e consiste na procura intencional da equipe no território em busca da identificação das 

situações de vulnerabilidade e risco social (MDS, 2009). É grave que apenas um profissional 

tenha citado a Busca Ativa como uma das atividades realizadas pela equipe, quando afirma que 

“a gente faz Busca Ativa mesmo, vamos fazendo a visita aleatória assim“ (PSI11). Embora o 

PSI02 também tenha relatado essa importância, ainda é um número pequeno para uma 

atividade importante sem a qual a atuação preventiva do CRAS fica comprometida. Nesse 

sentido, analisa o PSI10: 

“Não tem uma atividade preventiva, uma atividade assim com um programa 

consistente para trabalhar as famílias, não, até agora ainda não vi isso aí. Eles 

estão com um projeto justamente de fazer como se fosse uma ação, um mutirão 

que vai lá, faz o trabalho, 1, 2, 3 dias não sei, e aí retorna de novo pra cá. Mas 

não é um trabalho sistemático, um trabalho que tem uma estrutura, que vai 

trabalhar em cima de indicadores, de objetivos, não, isso aí não existe” (PSI10) 

O volume de demandas que surge no cotidiano da atuação, aliado à frequente 

dificuldade de conhecimento do território, possivelmente tornam mais difícil a realização de 
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um planejamento estruturado. Responder às demandas é certamente importante, além de 

compreender a atuação a partir de um constante diálogo com o território e as comunidades, 

sem intervenções pré-estabelecidas ou receitas prontas. Contudo, a ausência de um projeto de 

trabalho coletivo e construído a partir de um diagnóstico socioterritorial – instrumento 

construído a partir de Busca Ativa, consulta a variados índices e outras fontes de informações 

e que busca retratar a realidade do território de forma ampla e indicar suas principais 

vulnerabilidades e potencialidades – limita sobremaneira a potência da atuação da equipe, e 

afasta-se da atuação preventiva que deve ter o CRAS. 

As regiões rurais, em geral, não possuem estrutura física para hospedagem da equipe e 

a própria realização das atividades. Isso demanda uma série de arranjos que a equipe necessita 

fazer para que as atividades ocorram, muitas vezes contando com a própria população dos 

locais, ou com outros equipamentos públicos e profissionais para hospedagem, realização das 

atividades e também para a própria divulgação e mobilização das comunidades, como pode ser 

observado nas falas: 

“Sim, tem visitas que nós vamos e voltamos no mesmo dia, dura o dia inteiro, 

mas tem outras que nós dormimos no local, ou as vezes dormimos dois dias no 

local. (...)  na casa da própria população. (...) Muitas vezes fazemos nas casas 

das famílias, muitas vezes fazemos em escolas, e as vezes em locais de 

comunidade onde os ACS reúnem essas pessoas pra nós fazermos. (...) Quando 

é uma coisa mais específica da Assistência Social, o nosso contato é com o ACS, 

a gente passa um rádio avisando a comunidade que estará numa determinada 

escola, mas articulação muito pouca, assim, a nível de realmente haver um 

diálogo e planejamento com esses profissionais.” (PSI05) 
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“Geralmente nós vamos e voltamos no mesmo dia, mas quando é alguma ação 

de cadastro, alguma coisa assim, as vezes a demanda requer que a gente fique 

mais de um dia, 2, 3 dias, 4. (...) 

“A gente se hospeda nos centros, as vezes que a equipe vai de barco fica no 

barco” (PSI09) 

Com frequência há trabalhos que contam com algum auxílio ou parceria de outros 

equipamentos e secretarias, seja através da cessão de espaços, da articulação entre 

profissionais, ou até mesmo fazendo viagens conjuntas. No que diz respeito às interlocuções 

com os equipamentos do setor privado ou movimentos sociais, retoma-se posicionamento 

explicitado anteriormente: embora sejam positivas pela possibilidade de realização das 

atividades, não deve-se deixar de reivindicar a garantia dessa estrutura pelo Estado, responsável 

pela oferta desses serviços. 

Essa questão das atividades em conjunto aparece em outros momentos das entrevistas 

e é um ponto importante a ser observado: 

“Nós temos a Educação, a Saúde, são parceiras. Geralmente são essas duas, nós 

trabalhamos nesse tripé (...), a Saúde mais ainda porque eu tenho um plano aqui 

para atendimento com os idosos todo final de mês, montar, realizar uma 

campanha de verificação de PA, glicemia, medição de altura, peso e cintura...” 

(PSI01) 

“É, a parceria é essa, a gente convida profissionais da área da Saúde, geralmente 

são enfermeiros, nunca foi médico mesmo, mas enfermeiro já foi, dentista, e 

acabam dando esse apoio” (PSI02) 

“A gente levava esporadicamente antes de ter o CRAS volante, que era questão 

de emissão de documento, palestras informativas e preventivas, Bolsa Família, 
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(...) nesse período a gente foi até junto com o pessoal da Saúde, o pessoal da 

Saúde também foi levar alguns atendimentos pra lá” (PSI03) 

“A primeira vez eu fui só como CRAS mesmo, já abarcando também o serviço 

da Equipe Volante, e no segundo dia nós fomos com o CREAS” (PSI04) 

“Geralmente é a [nome do barco], que falam, um barco que tem, itinerante, que 

vai assistente social, vai médico, vai enfermeiro, vai área de documentação, tudo 

vai nessa [nome do barco]” (PSI07) 

“Eles têm um barco que normalmente eles fazem ações coletivas envolvendo 

outras secretarias, Educação, Saúde, Assistência, e eles vão pra essas localidades 

remotas prestar assistência” (PSI10) 

A articulação entre as políticas como estratégia de gestão, denominada 

intersetorialidade13, tem sido um ponto de muitos debates teóricos e esforços nas Políticas 

Públicas. Como afirmam Pereira e Teixeira (2013), ao assumir a intersetorialidade como um 

de seus eixos: 

...a política de assistência e as demais políticas sociais de caráter integral 

passaram a enfrentar os obstáculos de um ambiente historicamente setorial, fruto 

das influências do modelo cartesiano na intervenção estatal, fato esse agravado 

ainda mais pela cultura política nacional, marcada por ações de caráter 

clientelista, paternalista e assistencialista. Sendo assim, o SUAS enfrenta uma 

série de barreiras que dificultam a consolidação da ação em rede e da 

intersetorialidade na esfera prática.  (Pereira & Teixeira, 2013, p. 09) 

Além da própria constituição histórica, as autoras acrescentam que a complexidade da 

concretização da intersetorialidade é acentuada pelo fato de “não haver formalmente 

                                                 
13 Para debates mais aprofundados sobre intersetorialidade consultar Junqueira (1999); Nascimento (2010); 

Pereira e Teixeira (2013); Sposati (2004). 
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referências diretas ou indiretas nem um direcionamento de como desenvolver a 

intersetorialidade na implantação ou na gestão das políticas sociais, ou mesmo de como 

operacionalizá-la” (p.10). 

Fica claro, aqui, que as atividades relatadas apresentam diferentes níveis de 

interlocução, algumas vezes podendo consistir apenas na cessão de espaços, o que não 

configura por si só articulação intersetorial, no convite a profissionais para atividades pontuais, 

chegando até a relatos de trabalhos constantes e regulares em parceria, que pode indicar algum 

nível de articulação intersetorial, como é o caso do barco compartilhado por todas as secretarias 

que realizam viagens relatado pelo PSI07. Os relatos não são suficientes para apreender se há 

um planejamento conjunto e articulado dessas viagens e das atividades para cada comunidade, 

o que seria imprescindível para o desenvolvimento de um trabalho intersetorial.  

Ainda sobre as atividades realizadas nas regiões rurais, foi perguntado aos 

entrevistados, em média, com qual frequência as comunidades são visitadas: 

“Uma frequência mínima de uma vez por mês, pra dois, dependendo da 

situação” (PSI01) 

“Ele [o barco] viaja todo final de mês. Aí ele passa de 10 a 15 dias no interior, 

porque como eu te falei, tem localidades que para chegar lá, tu passas 7, 8 dias. 

É muito longe. Muito longe mesmo. Então aí eles tentam chegar até lá, e aí 

quando eles chegam no último rio, que eles falam, aí eles voltam. Aí eles voltam, 

aí dá nessa faixa, de 15, 20 dias nos rios.” (PSI07) 

“Não tem frequência. É periódico assim, mas não tem um calendário específico. 

É de acordo com a atividade que tiver para fazer, nós vamos. Porque na verdade 

deveria ter um CRAS volante, então tem coisas que a gente não pode estar 

fazendo mesmo” (PSI09) 
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“De ano a ano essa mesma comunidade é visitada novamente, para saber como 

é que estão os trabalhos” (PSI11) 

Realizar um trabalho como o do CRAS com comunidades rurais e povos tradicionais 

em um território como o da região amazônica já é desafiador por si só, por vários motivos como 

as especificidades culturais de cada segmento de PCTs, as distâncias e dificuldades de acesso, 

as condições de pobreza e vulnerabilidade das famílias, entre outros. Aliando a todos esses 

fatores uma frequência tão baixa de visitas às comunidades, surgem diversas reflexões sobre a 

importância do “quefazer” e de como aproveitar ao máximo os momentos de encontros e 

construir intervenções eficazes. No quadro mais otimista dos relatos, uma visita mensal, sendo 

algumas delas de reuniões da equipe com os orientadores, ainda é um tempo limitado para um 

trabalho consistente. O entrevistado PSI02 faz uma análise nesse sentido: 

“Eu penso assim, se nós tivéssemos ações mais, digamos assim, intensas, mais 

frequentes, seria muito mais, teríamos muito mais resultados positivos. O nosso 

grande empecilho é que a gente vai uma vez no mês, não vai de 15 em 15 dias, 

as vezes vai uma vez, as vezes passa dois, três meses para voltar naquela 

comunidade, e aí se perde muita coisa” (PSI02) 

Além disso, o entrevistado PSI01 afirma, na entrevista, que o trabalho não chega a todas 

as comunidades, apenas em algumas. Ora, se o objetivo é aumentar a capilaridade o máximo 

possível levando o serviço próximo ao local de moradia dos usuários, o desafio amplia-se.  

Essa baixa frequência certamente é influenciada pelos diversos entraves relacionados à 

gestão, estrutura física e material, políticas, entre outros já apresentados neste trabalho. Porém 

é necessário questionar também qual a possibilidade de equipes tão reduzidas conseguirem 

cobrir um território tão extenso. O entrevistado do município com menor território da região 

do Marajó, Salvaterra (1.044 km²), afirma: “Olha, nós temos 54 vilas”14. A partir desse dado 

                                                 
14 Optou-se por retirar o código do entrevistado neste trecho para evitar sua identificação. 
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pode-se tentar imaginar tanto a quantidade de comunidades quanto suas distâncias das sedes 

dos outros municípios, muito mais extensos (alguns mais de 10 vezes mais extensos) e assim 

perceber-se o contexto no qual há que debruçarem-se as equipes e gestões. Afinal, como ainda 

o PSI01 analisa, a ausência de atividades é bastante desmobilizadora: 

“Eu costumo conversar muito com o meu coordenador, eu digo: “se você não 

tiver atividade no local, você perde o interesse pelo local” (...) Então quando 

você tem um chamariz, né, você consegue ter um atrativo, as pessoas vêm, eu 

não posso conservar um local de atividades que tem que ser dinâmico sem 

dinâmica, sem atividades.”  (PSI01) 

 

5.3. Caminhos possíveis 

Desse conjunto de experiências é possível apreender algumas tendências que podem ser 

promissoras inspirações. São elas: a) descentralizar as atividades do CRAS através da criação 

de polos do SCFV nas comunidades rurais; e b) realizar atividades intersetorialmente, em 

conjunto com outros equipamentos da Assistência Social e outras secretarias. Ressalta-se, 

contudo, alguns cuidados necessários: que a criação de polos não signifique 

desresponsabilização do CRAS pela oferta do serviço e presença da equipe técnica de nível 

superior nas comunidades; e que a intersetorialidade não signifique simples redução de custos, 

em formato de mutirões que reduzam a Assistência Social à emissão de documentos, realização 

de cadastros e palestras pontuais.  

Dando voz aos entrevistados novamente, foi perguntado o que poderiam apontar como 

possibilidade para resolução ou amenização das dificuldades que eles mesmos apontaram. 

Alguns profissionais indicam, entre as possibilidades, mudanças comportamentais e/ou de 

postura que consideram necessárias, assim como iniciativas pessoais, seja de gestores ou da 

equipe: 
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“Para melhorar isso, primeira coisa: as pessoas saberem diferenciar política de 

politicagem. Valorizar o serviço técnico em vez do nepotismo, que é o que 

acontece muito. Eu acho que só esses dois pontos em si, já melhoraria bastante 

isso. Porque se tu tens um trabalho técnico valorizado, esse trabalho vai dar mais 

resultado. E se tu colocas pessoas capacitadas para gerenciar e conduzir os 

serviços, também tu vais conseguir trabalhar melhor” (PSI03) 

“Bom, eu acredito muito na micropolítica, no modo da gente trabalhar. Então 

acho que a política mesmo, ela já é uma boa política. Acredito, claro, tem suas 

dificuldades mas assim, eu acredito muito no potencial criativo das pessoas que 

estão trabalhando. Então a gente sabe melhor das nossas dificuldades, então a 

gente, claro que nós temos as nossas limitações, mas muito das nossas limitações 

podem ser resolvidas, assim, pelo modo da gente pensar, da gente ter uma 

criatividade para contornar, então acredito muito nisso” (PSI04) 

“Na verdade são questões muito comportamentais. Por exemplo, se as pessoas 

que estão em um nível maior, hierárquico, tivessem um pouco mais de firmeza 

e consciência de que eles precisam dar o exemplo, se modificaria tudo” (PSI05) 

“Eu acho que deveria haver uma mudança na estratégia dos gestores, entendeu? 

Começar de cima, porque quando começa de baixo é muito difícil, não 

consegue, tem que ser uma coisa pensada de cima para baixo. Você não 

consegue mudar o sistema de baixo pra cima porque tem toda uma cultura por 

trás, então eu acho que quem muda é quem tem poder de mudança. Lógico que 

a gente consegue provocar (...), mas eu acho que deve começar por lá” (PSI10) 

Observa-se que dois entrevistados apontaram como possibilidades as mudanças “de 

cima para baixo”. Sem deixar de reconhecer a hierarquia existente nos processos decisórios, 

aponta-se a importância do tensionamento que parte da população, dos movimentos sociais, 
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dos profissionais da “ponta da rede”, e que pode provocar debates, reflexões e processos de 

mudanças. O constante tensionamento “de baixo para cima” é necessário para conter, dentro 

do possível, o avanço da exploração humana, da precarização das políticas sociais e da vida, 

evitar retrocessos e obter ganhos em direitos, e a história brasileira nos fornece vários exemplos 

em um nível mais macro, como a redemocratização do país e os processos de mobilização que 

culminaram na Constituição de 1988 e seus desdobramentos. 

Entre as possibilidades apontadas aparecem também, uma vez cada, melhorias no 

transporte, o fortalecimento e ampliação da rede protetiva no que diz respeito à segurança 

pública e justiça, e a realização de atividades de formação com as equipes, tanto de capacitação 

quanto formação humanitária. 

“A logística seria um carro 4x4, que a saúde tem, a educação tem, né. Não é 

inveja do carro. [risos]”  (PSI01) 

“Para amenizar, eu acho que a princípio seriam formações humanitárias. Trazer 

de Belém ou de outros locais pra dentro do município de [nome do município] 

formações humanitárias para todos. As pessoas que estão lidando com as 

crianças, que estão lidando com os idosos, que estão lidando com as famílias, 

tanto na Educação quanto na Saúde quanto no Social, as pessoas são muito 

pouco humanas, estão sempre olhando pro seu próprio umbigo (...). Depois da 

formação humanitária, mais formação técnica e educacional(...) Outra coisa que 

poderia fazer para melhorar bastante o município seria ter uma promotoria 

pública fixa, uma defensoria fixa, uma delegacia mais atuante, ronda policial. É 

terra de ninguém, [nome do município], sinceramente, terra de ninguém. Não 

existe lei” (PSI05) 
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Por fim, também foi apontado por alguns profissionais a necessidade de ampliação das 

equipes, seja as do próprio CRAS, ou do município em geral, e a realização de concursos 

públicos: 

“Lógico que seria muito bom se a gente tivesse uma equipe técnica maior“ 

(PSI01) 

“Uma equipe técnica maior. O concurso público ele dá uma certa garantia, não 

vai enraizar a pessoa aqui, a gente sabe, porque se passar em um melhor vai sair, 

mas dá uma certa estabilidade pra gente” (PSI02) 

“Utilizar o fundo da Saúde Mental, da Educação, e contratar equipe técnica de 

psiquiatra e psicólogo, sobretudo psiquiatra e psicólogo” (PSI09) 

Esse ponto se relaciona diretamente com o contexto apontado anteriormente de 

territórios extensos e grande número de comunidades dos municípios. Os profissionais relatam, 

como será abordado posteriormente, acúmulo de funções e sobrecarga de trabalho com as 

atividades que já realizam. Logo, não parece possível a ampliação da atuação para uma 

cobertura ideal do território com as equipes reduzidas como são, ainda que haja melhorias 

estruturais e materiais, embora essas sejam não só importantes como imprescindíveis. É 

necessário, assim, que se garanta, no mínimo, a Equipe Volante como uma equipe adicional, 

que possa dedicar-se às viagens sem estar presa aos trabalhos da cidade. Talvez seja promissor, 

no mesmo sentido, a reflexão dos possíveis benefícios da ampliação do número de CRAS ou 

do número de equipes em cada CRAS, ou ainda a criação de CRAS itinerantes, pelo menos em 

municípios com territórios extremamente extensos. Afinal, como já visto, trata-se de territórios 

que chegam a mais de 25 mil km², o que na região amazônica não é exclusividade da região do 

Marajó.  
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Parece que a abertura dos caminhos reside fundamentalmente no que diz respeito a 

pessoas, potencial humano, não apenas em quantidade, mas com boas condições de trabalho, 

com suficiente infraestrutura disponível e em constante formação. 

Com relação à formação e capacitação, vale ressaltar um avanço conquistado, a Política 

Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS que, aprovada em 2013, tem 

desenvolvido importantes atividades com o CapacitaSUAS. Além disso, destaca-se também, 

como ponto positivo, a Expansão dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial, no âmbito 

do Plano Brasil Sem Miséria, através do qual o MDS fez a doação de lanchas a vários 

municípios da Amazônia Legal e Pantanal, as Lanchas da Assistência Social (Portaria MDS Nº 

135 - 02/12/2013), que contemplou vários municípios da região do Marajó. 

Outro avanço na legislação diz respeito ao pagamento dos servidores que integram as 

equipes de referência, que a partir de 2011, conforme a Resolução No. 32/2011 do CNAS, 

poder ser realizado utilizando até 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência 

Social, desde que concursados de regime estatutário, celetista ou temporário. 

Esse aspecto do financiamento e cofinanciamento é crucial para esta análise. O debate 

sobre a ampliação a um nível que corresponda às necessidades da região, seja das equipes, da 

PNEP/SUAS ou das condições de infraestrutura envolve não apenas a vontade política pessoal, 

mas alocação de recursos para tal ampliação. Afinal, como afirma Salvador (2012), “o 

orçamento público é que garante concretude à ação planejada do Estado e espelha as 

prioridades das políticas públicas que serão priorizadas pelo governo” (p.05). 

Compreendendo o orçamento público como um espaço de constante luta política, 

atravessada por diferentes forças da sociedade (Salvador, 2012), é fundamental que sua 

discussão perca o caráter exclusivamente técnico e privativo de profissionais da economia, e 

adentre os debates em todas as áreas que estudam e atuam com políticas sociais. Apesar disso, 
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assume-se a limitação deste trabalho em realizar uma análise profunda nesse sentido, diante da 

amplitude e complexidade do tema. 

Em um apontamento geral, assinala-se que a partir do governo Lula da Silva houve 

alguns inegáveis avanços, conforme aponta Garschagen (2007), “os gastos sociais federais 

cresceram de R$ 179,8 bilhões para R$ 312,4 bilhões entre 1995 e 2005, com um incremento 

de 74% no período, agregando valores da ordem de R$ 11 bilhões ao ano, em média, às políticas 

sociais” (p.01). Entretanto, a esfera financeira da economia ainda é a prioridade do governo, 

comprometendo ¼ do orçamento público brasileiro em 2012, por exemplo (Salvador, 2012). 

No período 2000 a 2009, o fundo público transferiu o equivalente a 45% do PIB 

produzido em 2009 para o capital financeiro. De acordo com o Instituto de 

Estudos Socioeconômicos (2010), com esses recursos seria possível custear o 

Programa Bolsa Família durante 108 anos (mantido fixo o valor do benefício do 

programa de 2009). Ou, ainda, seria possível o governo federal custear a 

educação durante 40 anos, se mantido o mesmo valor gasto em 2009. (Salvador, 

2012, p.08)  

Segundo Brandão (2012), o Caderno SUAS, n. 5 de 2010 “calcula o gasto total na 

política de assistência social em 49,5 bilhões, assim distribuídos: 38,9 bilhões gastos pela 

União (78%); 3,5 bilhões gastos pelos Estados (7,5 %); e, 7,1 bilhões gastos pelos municípios 

(14,1%)” (p.17). No que diz respeito aos municípios, Salvador (2012) afirma: 

Apesar das orientações do SUAS de cofinanciamento com estados e municípios 

na política de assistência social, a União permanece respondendo por mais de ¾ 

do financiamento da política de assistência social. Um desafio a ser vencido é o 

estabelecimento de um percentual mínimo a ser aplicado na política de 

assistência social pelos estados e municípios. (Salvador, 2012, p.18) 
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Brandão (2012) assinala que o a utilização dos fundos municipais ainda é um desafio 

ao sistema, e que em muitos casos “os fundos são utilizados apenas para receber os recursos da 

transferência federal, o cofinanciamento municipal, quando existe, é executado em outras 

unidades orçamentárias que não a do fundo” (p.18). O autor completa, ainda, que “as 

dificuldades ainda são muitas, vão deste a simples adequação da estrutura programática nos 

orçamentos municipais a questões mais complexas como a formação de um quadro técnico 

capaz de operar o sistema na complexidade que ele requer” (Brandão, 2012. P.19). Acrescenta-

se ainda, a realidade das economias frágeis e baixa arrecadação municipal, aliadas à frequente 

ausência de Leis Municipais de Assistência Social. Alguns entrevistados relatam dificuldades 

sobre esse aspecto financeiro em relação aos municípios: 

“Em outros anos, as viagens eram inviabilizadas por falta de recurso mesmo. 

Então houve vezes até que a viagem estava marcada, as pessoas já estavam na 

lancha, estavam todas prontas, o pessoal estava todo pronto, e assim, em cima 

da hora avisaram que não ia acontecer a viagem porque não ia ter comida, não 

ia ter não sei o quê, e aí voltou todo mundo” (PSI04) 

“Não. Teve o termo de aceite pra gente poder implementar [a Equipe Volante], 

mas não foi aceito porque o custo ia ser muito grande pro município” (PSI09) 

Alguns arranjos podem ser feitos, como a realização de concursos públicos, por 

exemplo. Há também que haver planejamento orçamentário nos municípios, criação de Leis 

Municipais de Assistência Social, mas, de forma geral, as ampliações necessárias envolvem 

ampliação de alocação recursos entre os entes federados. 

Outras experiências podem ser inspiradoras em muitos sentidos, pois deixam claro que, 

ainda que sejam diferentes da atuação do CRAS, é possível haver trabalhos sistemáticos, a 

longo prazo e com capilaridade razoável do território. Nesse aspecto, algumas instituições 
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religiosas têm larga experiência, quando realizam trabalhos missionários e/ou ligados a 

movimentos sociais e mobilização comunitária. Um dos entrevistados relata essa experiência: 

“Eu já visitei praticamente a casa, ali, de todo mundo, tanto da cidade quanto do 

interior. Se eu não fui em alguma casa, são poucas as casas. Mas o meu trabalho 

como missionária da igreja me possibilitou isso antes de eu começar a trabalhar 

na Assistência” (PSI08) 

Durante o século XX, a igreja católica, especialmente os grupos vinculados à Teologia 

da Libertação, tiveram um papel fundamental na articulação dos trabalhadores, sindicatos e 

movimentos sociais na região amazônica (Lacerda, 2013). Mais que isso, em todo o Brasil e 

na América-Latina, a igreja – ou essa parte dela – teve enorme contribuição na mobilização 

popular e comunitária, e ainda tem. Frei Betto (1981) afirma que “para que a Igreja participe 

efetivamente do processo de libertação do povo latino-americano (...), é necessário que ela 

esteja comprometida com as classes populares, o que implica em ruptura com os interesses e 

privilégios das classes dominantes” (p.05). Percebe-se, assim, a perspectiva classista assumida 

por esse setor da Igreja, comprometida com a mobilização popular. Atualmente, o bispo da 

Prelazia do Marajó Dom José Luiz Azcona, assim como Dom Erwin Kräutler, bispo da Prelazia 

do Xingu da qual, a partir da divisão territorial da Igreja, uma parte da mesorregião do Marajó 

faz parte, encontram-se ambos ameaçados de morte por suas atuações junto a movimentos 

sociais e comprometida com as populações (Maués, 2010). 

Em um trabalho que analisa a atuação das CEB’s em regiões amazônicas, Maués 

(2010), conclui que, apesar dos percalços, “a atuação dos agentes da ICAR [Igreja Católica 

Apostólica Romana] — informados pela TL [Teologia da Libertação] — tanto no campo como 

na cidade, na implantação e animação das CEBs, tem contribuído desde os anos 1960 (e 

continua contribuindo) para a implantação de novas formas de cidadania” (p.31-32). 
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Sem a menor pretensão de adentrar à questão da natureza do trabalho da igreja, que é 

evidentemente distinto do da Assistência Social, é inegável que o funcionamento a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s e da ação Pastoral, talvez seja o exemplo mais exitoso 

de um trabalho de mobilização que busque capilaridade no território, na região, e merece ser 

observado como possível inspiração em alguns aspectos. Não se trata de exaltar um ou outro 

grupo, mas de analisar as estratégias utilizadas por grupos melhor organizados e que obtém 

mais êxito em alcançar as comunidades mais distantes, como se organizam e articulam, de 

modo a auxiliar na identificação de possíveis falhas na organização da rede socioassistencial e 

possíveis caminhos promissores.  

Segundo Frei Betto (1981), as CEBs são “pequenos grupos organizados em torno da 

paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos” (p.07). As 

CEB’s se encontram regularmente de maneira descentralizada, realizam estudos e formação 

litúrgica e política, planejam e executam ações coletivas, fazem mobilização de base e também 

encontros periódicos entre as comunidades, paróquias e prelazias. Além disso, o trabalho 

missionário de evangelização, presente em diversos grupos religiosos, nos quais são realizadas 

viagens e visitas a todas as casas e famílias das comunidades, nos segmentos da Igreja Católica 

ligados à Teoria da Libertação têm esse caráter de mobilização social e comunitária, pois a 

mesma é concebida como parte inseparável da missão evangelizadora. Parecem aspectos 

importantes a serem observados, assim: a perspectiva de descentralização em diálogo com 

alguns encontros periódicos entre os grupos; a formação continuada; a garantia intransigente 

do “ir ao encontro” das famílias; e a construção de trabalhos a longo prazo. 

 

Capítulo 6. A atuação de psicólogos e o território 

  Antes de adentrar a uma caracterização e análise de quais atividades são desenvolvidas 

pelas equipes e especialmente pelos psicólogos nas comunidades rurais da região do Marajó, é 
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fundamental conhecer um pouco sobre em que condições estas atividades estão se 

desenvolvendo.  

 

6.1.Condições de trabalho 

É impossível falar de atuação profissional sem falar de condições de trabalho, seja pelo 

fato de que afetam sobremaneira o desenvolvimento das atividades, seja pelo quadro de 

precarização que, apesar dos pequenos avanços, permanece e precisa ser posto em discussão. 

Parece “mais do mesmo” falar das precárias condições de trabalho, da fragilização de 

vínculos, insegurança, falta de estrutura e autonomia, além da sobrecarga de trabalho e acúmulo 

de funções. Não é exclusividade da região e nela repetem-se as situações encontradas em outras 

regiões do país, e há também outras peculiaridades mais frequentes ou que se aprofundam em 

regiões como a Amazônia. Entretanto, é necessário que seja novamente dito, problematizado, 

denunciado e escancarado quantas vezes mais for possível, enquanto esse quadro permanecer. 

A Tabela 10 reúne dados relacionados a condições de trabalho dos profissionais.  

Tabela 10  

Perfil dos profissionais – Condições de trabalho 

Mora no município 

Sim 

Não 

11 

0 

Vínculo 

Efetivo (concurso) 

Contrato 

04 

07 

Carga Horária semanal 
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25 horas 

30 horas 

35 horas 

40 horas 

01 

05 

02 

03 

Salário (líquido)* 

1500 a 2000 

2001 a 2500 

2501 a 3000 

3001 a 3500 

03 

04 

02 

01 

A quanto tempo está no município* 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 3 anos incompletos 

Entre 3 e 5 anos 

Mais de 5 anos 

05 

02 

01 

02 

* Um entrevistado não forneceu a informação 

Percebe-se que uma realidade de algumas regiões nas quais os profissionais não residem 

nos municípios onde atuam, e muitas vezes atuam em mais de um município (Dantas, 2013) 

não se repete na região do Marajó, na qual todos os profissionais moram nos municípios em 

que trabalham, o que pode ser facilmente compreendido pela própria forma de acesso aos 

mesmos e distância da capital. Nota-se, também, que a maioria dos entrevistados trabalha em 

regime de contrato temporário, o que demonstra a ainda fragilidade dos vínculos característica 

da atuação em Políticas Sociais, o que junto com outros fatores costuma se refletir na alta 

rotatividade desses profissionais nas cidades, que também pode ser observado na tabela, onde 

vê-se que a mesma quantidade (07) está há menos de três anos nos municípios, e a maioria 

desses há menos de um ano.  
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A maioria dos profissionais durante a entrevista afirmou que eventualmente ou 

frequentemente trabalha mais tempo que a carga horária prevista, e apenas um entrevistado 

afirmou receber pagamentos por horas extras de trabalho. Além disso, outra característica 

peculiar da região e que por vezes é um atrativo é a negociação de folgas periódicas, visto que 

muitos profissionais costumam sair da cidade para visitar suas famílias e/ou tratar de assuntos 

pessoais, e em nome das quais muitas vezes são justificadas as horas extras trabalhadas. Essas 

negociações acontecem em geral nos casos em que o vínculo de trabalho não é efetivo, e podem 

ser observadas nos exemplos a seguir: 

“...as sextas feiras e segundas feiras que eu precisar viajar pra Belém, eu tenho 

livre.” 

“...é segunda a sexta, sendo que a gente tem folga de 10 dias de dois em dois 

meses.” 

“A cada 30 dias de trabalho nós temos 10 dias de folga.” 

“Agora eu estou aqui por uma escala de folga de 3 dias que eles me deram, mas 

tem mais, é uma questão de negociação.” 

“Logo quando eu fui pra lá, depois de um mês eles me davam uma semana. Isso 

eu era contratada, depois que eu passei a ser concursada eles alegaram que tem 

as férias.” 

“Nós acabamos passando um pouquinho mais, (...) mas você compensa com 

folga, como eu sou da capital e eu tenho que ir em Belém resolver algumas 

coisas, compensa, isso tudo é conversado.” 

“O nosso regime de trabalho são 20 dias trabalhados lá e 10 dias de folga.” 

“.E nós não trabalhamos com hora extra, assim(...) a secretária combina de dar 

uma folga. Geralmente tem uma folga por semana” 
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Alguns profissionais relatam também precárias condições de infraestrutura para a 

realização dos trabalhos da equipe: 

“Então acho que esse é o maior entrave no momento. Conseguir o custeio das 

coisas” (PSI04) 

“Olha, no momento assim, o que a gente está tendo dificuldade lá é na área de 

internet. (...) Às vezes eu quero dar uma palestra, nem tudo a gente tem né, a 

gente tem que pesquisar, então sem internet fica muito difícil” (PSI07) 

“Nós fizemos em conjunto a solicitação de vários materiais, e não veio. (...) Tem 

alguns profissionais que tiraram até do bolso para estar comprando pra que os 

adolescentes tenham alguma atividade, porque aqui há cobrança. Não há 

infraestrutura. Cobram resultado sem infraestrutura. Então, não tem como você 

fazer milagre.” (PSI10) 

Esses aspectos estruturais, aliados a outros fatores já apontados, como a fragilidade da 

rede, estabelecem um contexto de muitas limitações à atuação, além de terem como 

consequências outros quadros de grande precarização e insegurança, como relatam os 

profissionais: 

“Já houve visitas que eu fui sozinho, só eu e o condutor, numa voadeira, exposto 

ao sol, passando 6, 7 horas, de quase pegar uma insolação, chegar morrendo de 

dor de cabeça, enfim, tudo realmente só com a roupa do corpo, aí de repente tem 

maresia, você fica com a roupa do corpo molhada, tomando sol(...) Não há um 

posicionamento das autoridades, não há ronda policial noturna (,,,) Não há uma 

defensoria pública fixa, uma promotoria pública fixa, então assim, o profissional 

fica completamente desassistido, eu vou entrar na casa de uma criança que está 

sendo abusada sexualmente pelo pai pra proteger ela, mas quem me protege?” 

(PSI05) 
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Fica evidente a situação de precarização e sentimento de insegurança no trecho acima. 

Outro ponto levantado por um entrevistado e que é frequentemente relatado nos estudos da área 

é a grande rotatividade de profissionais: 

“Uma outra dificuldade é a rotatividade de profissionais. Isso, assim, é gritante 

pra mim. Porque eu já estou na sexta assistente social aqui, eu estou no CRAS 

desde 2011 e já passou seis assistentes sociais. E todo tempo eu começo o 

trabalho com os assistentes sociais, eu e a pedagoga, a pedagoga ela é efetiva, 

então ela está há mais tempo do que eu, mas o tempo todo a gente tem que 

começar (...) Mas assim, a grande maioria das profissionais que vêm são 

mulheres, são recém-formadas, pouco tempo de formação, nenhuma 

experiência, muito jovens, então elas vêm com aquela coisa: “não, eu vou ficar 

aqui dois, três meses, seis meses, e vou-me embora”. E é isso que acontece, a 

grande maioria vai embora” (PSI02) 

Um conjunto de determinações envolve o quadro de alta rotatividade de profissionais 

nas Políticas Sociais, que vão desde a mudança de grupos políticos na gestão até a própria 

insatisfação dos profissionais. Não cabe aqui afirmar ou questionar os motivos desses 

profissionais, que podem envolver seus projetos de vida, motivos da vida pessoal, e inclusive 

as precárias condições de trabalho apontadas. A alta rotatividade é uma realidade, e cabe 

destacar aqui, sobre isso, que se ela impacta gravemente o desenvolvimento de trabalhos 

consistentes e a longo prazo, pois há sempre que se reiniciar o processo de criação de vínculo 

com as comunidades e o próprio conhecimento do território, esse impacto negativo se amplia 

sobremaneira na região, diante da baixa frequência de visitas às regiões rurais. Afinal, pode-se 

imaginar que as comunidades frequentemente recebem visitas de profissionais, até ali, novos e 

estranhos aos moradores. 
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Por fim, um conjunto de fatores que intensifica essa precarização é a sobrecarga de 

trabalho e o acúmulo de funções. Dois profissionais relatam que são os únicos psicólogos da 

cidade, e outros relatam a ausência desse profissional em áreas onde há demanda. Por outro 

lado, alguns profissionais relatam a atuação de outros profissionais nos municípios. Alguns 

exemplos: 

“Temos o da saúde que já está aqui há um bom tempo” (PSI01) 

“Só na assistência social.(...) No outro CRAS e no CREAS” (PSI04) 

“Eu sou o único psicólogo do município, né, agora que está chegando uma outra 

profissional para trabalhar no CREAS, que ainda não foi inaugurado” (PSI05) 

 “CRAS, CREAS, e tem a psicóloga da saúde. E tem da educação.” (PSI08) 

“Não, não tem [outros psicólogos na cidade].” (PSI09) 

“Aqui só tem dois, no momento, eles chamaram mais pessoas, mas ninguém se 

apresentou. Se apresentam, alguns ficam aqui e vão embora. Então tá descoberto 

na educação, não tem psicólogo, não tem na saúde psicólogo, os psicólogos que 

existem estão na assistência, um no CREAS e outro no CRAS que sou eu.” 

(PSI10) 

No total, cinco entrevistados apontam a presença de psicólogos na área da Saúde, 

enquanto três afirmam haver psicólogos na Educação. Percebe-se assim que expansão da 

inserção da profissão nas Políticas Sociais através da Política de Assistência Social repete-se 

na região, quando em todos os relatos apreende-se a presença de psicólogos na área (os próprios 

entrevistados, e algumas vezes profissionais no CREAS), sendo que quatro deles afirmam 

haver psicólogos apenas na Assistência Social. Além disso, todos os entrevistados que relatam 

ausências de outros profissionais no município ou em áreas específicas apresentam também 

falas sobre Acúmulo de funções: 



115 

 

 

 

“Quem trabalha nessa área de Assistência sabe que acaba fazendo um 

pouquinho, embora a lei, LOAS, etc, diga “não, você tem que fazer o seu papel 

aqui”, mas a gente atende, não tem jeito, se não fizer você acaba sendo mal 

visto” (PSI01) 

“Não há CREAS. Não há CAPS. Não há NASF. E todo esse trabalho cai nas 

costas do psicólogo do CRAS“ (PSI05) 

 “Pro psicólogo mesmo, assim, no interior, no Marajó, o principal problema é o 

fato de não ter outros psicólogos nas outras áreas. Se tu for te retratar a algum 

problema na tua pesquisa, algum problema mesmo estrutural na manifestação 

do trabalho do psicólogo, a principal barreira é essa, porque ele acaba tendo que 

fazer tudo, entendestes?” (PSI09) 

Pode-se apreender, pelas falas, o quanto esse acúmulo de funções impacta 

negativamente a atuação, a satisfação do profissional e até mesmo, acrescenta-se, 

possivelmente a saúde. Como colocado em trabalho anterior, essas situações geram dilemas 

éticos nos profissionais, que se encontram “entre manter sua saúde e, como trabalhador, exercer 

seus direitos (...), e seu compromisso ético pela vida, diante de muitas situações emergenciais 

de violência, opressão e violação de direitos humanos” (Belo, 2013, p.08). E não somente isso, 

mas o acúmulo de funções também gera uma grande sobrecarga de trabalho, visto que as 

atividades do CRAS já tem um denso volume por si só. Esse aspecto também pode ser 

encontrado nas falas dos psicólogos, quando tanto os que apontam o acúmulo de funções 

relatam sobrecarga de trabalho, mas há também os que localizam esse volume grande demais 

na própria atividade da Proteção Social Básica. 

“O que a gente faz, a gente tira um tempo, vai, faz o serviço, por isso que eu 

estou te falando, ainda não conseguimos fazer as outras vilas, porque tem os 

outros compromissos, eu tenho atendimentos, tenho grupos pra estar com 
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palestras, pra estar com as atividades, tem toda uma rotina de um CRAS, que tu 

conheces né” (PSI01) 

 “Tem dia que como eu sou o único psicólogo do município, depois do meu 

horário de trabalho, 8 horas da noite alguém chama para atender alguma coisa 

no hospital, as vezes trabalhamos no sábado, as vezes trabalhamos no domingo” 

(PSI05) 

“Então eu não tenho limite, não tenho folga, não existe. Assim, inclusive é uma 

coisa a ser questionada, já questionei, porque outros profissionais, na saúde, eles 

têm. (...) Inclusive houve problemas já de funcionários com doenças muito 

graves de perda de memória, de tanto estresse, de tanta coisa, e a gente 

adoecendo(...) é muita carga horária, é muito trabalho” (PSI07) 

“O problema mesmo é só a questão da sobrecarga de trabalho, tá entendendo? 

São muitos atendimentos, e fica difícil pra gente atender as famílias em grupo, 

tá entendendo? Para fazer um monitoramento, pra fazer as reuniões, pra fazer as 

palestras” (PSI08) 

Como afirmam Couto, Yazbek e Raichelis (2010), “a assistência social é um setor 

intensivo do uso de força de trabalho humana, o que representa um desafio para a criação de 

condições adequadas de trabalho e de sua gestão cotidiana” (p.60). As autoras salientam, ainda, 

que essa análise não pode ser apartada da “dinâmica macrosocietária, nem pode ser tratada 

como uma responsabilidade individual do trabalhador” (p.60). A principal questão aqui reside 

no lugar que o social ocupa na política pública (Yasbek, 2006). Permanece a lógica que permeia 

historicamente a Assistência Social, da oferta de serviços pobres para pobres, de forma 

burocratizada e inoperante, como analisa Yasbek (1993), “percebida como benevolência 

paliativa, renegada como secundária e marginal ao conjunto das políticas” (p.49). Os 

profissionais, assim, vivenciam essa realidade e suas expressões no cotidiano do trabalho. 
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Não obstante essa realidade, é necessário também demarcar os avanços, melhorias e 

análises positivas feitas por alguns profissionais em seus relatos, em relação às condições de 

trabalho.  

“O que eu posso dizer, assim, é que as condições de trabalho, baseado nas outras 

realidades que eu vivenciei, são boas. Por que? Porque existem determinadas 

folgas (...) O salário é relativamente bom pra quem atua nessa realidade né, por 

exemplo no último interior que eu trabalhei a gente ganhava 1730 reais por mês, 

só que eles não ajudavam com absolutamente nada de moradia(...). Em [nome 

do município] nós ganhamos 2500, mais estar numa moradia que (...) deu para 

arrumar bacana(..), eles disponibilizaram central de ar condicionado, um fogão 

que não funciona o forno mas que está ali, uma geladeira, passagem de barco 

quando você tem uma determinada folga. Então se você for somar 2500 mais o 

aluguel da casa, mais considerar que no Marajó você não paga água, é um salário 

bom. (...) o custo de vida é baixo, é uma experiência que a nível profissional, 

pra mim, eu entendi como um grande ganho(...) Assim, dentro do CRAS, nível 

de material mesmo, jogos didáticos, um data-show, uma televisão, enfim, eu 

achei  muito melhor do que no outro interior que eu trabalhei.” (PSI05) 

“Lá no CRAS a gente tem muitos pontos positivos, por exemplo agora a gente 

está com o CRAS estruturado. Porque nós não tínhamos área de lazer, eles não 

tinham educação física, agora a gente tem uma área de lazer, tem educação 

física, tem teatro, que eles gostam muito, e que a gente sabe que é muito bom, 

né, tem música também, que pra muitos é muito bom, que tem muita gente 

tímida né. Então lá agora no CRAS a gente tem muitos pontos positivos, agora 

eu posso dizer, mas antes, como eu te falei, a realidade era muito negativa.” 

(PSI07) 
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É importante apontar as experiências vivenciadas de forma positiva para que sejam 

inspiradoras e afirmativas de que há caminhos possíveis. Mais importante, porém, é a ressalva 

de que a garantia de boas condições de trabalho e infraestrutura dos serviços é dever do Estado, 

não benevolência. Ter serviços de qualidade é direito dos usuários, e boas condições de 

trabalho direito dos trabalhadores. Retoma-se, dessa forma, algo já explicitado neste trabalho: 

a importância da organização da categoria e dos trabalhadores do SUAS, em sindicatos, 

federações e fóruns, assim como a organização e fortalecimento dos movimentos sociais.   

 

6.2.Atividades desenvolvidas 

Como apontado, alguns profissionais relatam atividades pontuais em que estiveram nas 

regiões rurais por alguma demanda específica de alguma. Nesse caso, suas atividades 

envolvem: visitas domiciliares sozinhos ou em equipe, avaliação psicólogica e atendimentos 

breves.  

“Eu fui fazer as visitas. Foram dois dias de visitas, mas foi bem perto.” (PSI04) 

“Só para fazer um atendimento de uma adolescente de 17 anos e de uma idosa, 

foi só quando eu fui designada” (PSI08) 

“Olha, lá foram feitos atendimentos individuais de famílias” (PSI08) 

“A demanda foi uma avaliação, assim, de um garoto de 14 anos, que segundo a 

mãe já tinham levado, assim, ao médico mas nunca chegou-se a um diagnóstico” 

(PSI10) 

Percebe-se nas falas, mais uma vez, atuações a partir de atividades pontuais e 

respondendo a demandas ao invés de um trabalho preventivo, e a persistência dos atendimentos 

individuais e do modelo clínico, ainda que aplicados às famílias. Além dessas, também 

apareceram nas entrevistas as seguintes atividades realizadas por psicólogos: reunião com a 

equipe (nos locais onde há polos), acolhimento, Busca Ativa, produção de relatório 
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socioterritorial, formação de professores, realização de alguns tipos de cadastro. A única 

atividade citada por todos os profissionais que relataram idas periódicas ao interior foi a 

palestra. 

“Nós temos um cronograma de palestras com os polos, aí antes a gente pede 

tudo, a gente senta com os organizadores desse polo (...) olha nós vamos estar 

aqui tal dia, vamos precisar disso, quero que vocês orientem isso” (PSI01) 

“Nós realizamos palestras, né, com temas específicos” (PSI02) 

“Então eu fui junto justamente para trabalhar a questão da palestra, a 

importância da família, eu participava dessa parte” (PSI03) 

“Esse ano nós estamos planejando começar para, não sei se a gente vai 

conseguir, realizar palestras, conversas” (PSI04) 

“Foram feitas palestras sobre Bolsa Família, todas as informações a respeito do 

CRAS, CREAS, os programas, PETI, agora o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos” (PSI08) 

“Nós temos as palestras (...) É, tem sempre as datas comemorativas, então 

sempre quando tem uma data comemorativa a secretaria ela faz, organiza as 

coisas e sempre apresenta. Assim, até mesmo as datas ilustrativas, “Dia de 

combate ao Abuso Sexual”, dia de combate a isso, aquilo, aquilo outro” (PSI09) 

O PSI08 e o PSI09 abordam também, em suas falas, um aspecto importante a se 

considerar em relação às palestras: os temas trabalhados. Eles citam: esclarecimentos sobre 

Programas Sociais e equipamentos da Assistência Social; datas em memória às lutas sociais; 

datas comemorativas; violência; temas voltados para a terceira idade; sexualidade; álcool e 

drogas; nutrição, alimentação e cuidados com o alimento; cuidados de saúde; DST-Aids; 

trabalho infantil; educação familiar. 
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Percebe-se, entre os temas citados, além dos esclarecimentos sobre a própria Política 

de Assistência Social, há certa frequência de abordagem de temas relacionados à atenção básica 

em saúde, também importantes, mas que podem se relacionar a uma fragilidade da rede de 

saúde em seu aspecto preventivo.  

As palestras, enquanto apresentações orais com temas específicos, afirmam a dimensão 

socioeducativa do trabalho do CRAS. Há que se cuidar, entretanto, do modelo de educação que 

fundamenta cada escolha, para que a opção pelo método exclusivamente expositivo seja feita 

nas situações em que seja realmente o modelo de condução mais potente e exequível. A 

exposição oral é importante para determinados objetivos e tem sua função, porém há que se 

garantir espaços de ouvir as comunidades, valorizar seus saberes, e despertar ou fortalecer suas 

potencialidades de construção coletiva e diálogo, para que crie autonomia e siga mobilizada na 

ausência da equipe. No que diz respeito às entrevistas, “Palestra” pode ser um termo genérico 

que engloba diferentes modos de condução das atividades, e não é possível apreender nos 

relatos se há variações nesse sentido, com exceção de um profissional que afirma: ”Eu tenho 

um modo diferenciado de dar as palestras, assim, eu chego e não fico só descascando as coisas 

para as pessoas, as informações” (PSI09). Ao ser indagado sobre suas escolhas metodológicas, 

acrescenta:  

“A participativa mesmo. Eu quero que as pessoas mostrem quais são as 

necessidades delas, o que que elas querem saber ali, porque o Estatuto é muito 

grande, entendeu, então eu chegar e ficar falando sobre o Estatuto, sobre falando 

de política, ou ler norma, assim, não é muito interessante” (PSI09) 

Outro profissional relatou também a utilização de outros recursos: “Aí levamos 

materiais visuais, desenhos, fotografias, coisas que eles possam movimentar” (PSI02) 

Há extensas contribuições disponíveis no sentido de horizontalizar, mobilizar e 

dinamizar as atividades, e torna-las mais participativas e abertas ao diálogo com as 
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comunidades, seja na área da Educação, com destaque para as contribuições de Paulo Freire e 

a Educação Popular, e também da Psicologia Social, com várias referências na Psicologia 

Comunitária e nos estudos de processos grupais. Há contribuições no campo das Artes, saberes 

germinados nos movimentos sociais, entre muitas outras possibilidades, além da própria 

potência criativa dos profissionais e das comunidades.15 

Destaca-se, ainda, profissionais que relataram, como parte de seu trabalho (seja quando 

já realizam ou quando realizariam se pudessem), ações relacionadas a condições de vida e 

habitação, como os exemplos a seguir:  

“Às vezes eu faço relatórios sobre uma compreensão mais ampla de como a 

gente pode chegar até aquelas famílias, da necessidade de determinados 

projetos, como eu já citei várias vezes, saneamento básico em especial” (PSI05) 

“Então eu faria um trabalho nesse sentido de, por exemplo ver questão de 

saneamento básico, coisas complementares, que não... que têm a ver com a 

psicologia... das pessoas, mas assim, tem mais a ver em relacionado a qualidade 

de vida como um todo. Assim, então eu faria essas coisas, captação de água, ver 

coisas, comunidades que não tem água, não tem energia elétrica, então eu ia ver 

questões assim, estruturais” (PSI09) 

É positivo que psicólogos se posicionem de modo a considerar ações relacionadas a 

condições materiais como parte de seu trabalho, sem incômodos pela falta de um elemento 

exclusivamente “psicológico”, muitas vezes visto como apartado dessas condições, e que não 

é. O trabalho do psicólogo é com a vida das pessoas, vidas que são constituídas e atravessadas 

por condições concretas e pela realidade social e histórica, elementos que fundamentam seus 

modos de viver, de sentir, de agir, de se relacionar e, inclusive, suas subjetividades. Espera-se 

                                                 
15 Algumas referências, entre várias: Na Psicologia, Araneda; Góis; Martin-Baró; Montero. Na arte, Boal; 

Brecht; Lima. Na Saúde, Abrantes.  



122 

 

 

 

que esteja ficando cada vez mais clara a inseparabilidade dessas questões com a Psicologia e 

com as questões chamadas de subjetivas. Nenhum entrevistado apontou incômodo pela 

impossibilidade de utilização de modelos psicoterápicos tradicionais ou, embora muitos não 

tenham apontado essas ações entre suas principais atividades, não houve relato de desconforto 

em ter que lidar com questões relacionadas a condições materiais de vida na atuação.  

Foi perguntado, também, aos entrevistados, se havia demandas exclusivas da Psicologia 

e, caso positivo, quais seriam. A maioria dos profissionais afirmou um tratamento 

multiprofissional às demandas, com maior grau de atuação da Psicologia dependendo do caso, 

porém sem exclusividade. Entre as demandas apontadas como mais próximas da Psicologia 

estão: abuso sexual, exploração sexual, trabalho infantil e dificuldades na família e na escola. 

A maioria das demandas apontadas parecem, a princípio, se tratar de demandas da Proteção 

Social Especial ou da Política de Educação (no caso de dificuldades na escola), o que pode 

configurar, por um lado, a própria função do CRAS de “porta de entrada” da Política de 

Assistência Social, uma vez que a rede pode/deve ser acionada nesses casos, mas por outro, 

pode reafirmar o acúmulo de funções discutido anteriormente. Ainda sobre isso, ressalta-se que 

as demandas devem realmente ser tratadas como demandas da equipe como um todo, com 

abordagens diferentes de cada profissão em um trabalho interdisciplinar. Como afirma Spink: 

Tornar algo psicologicamente relevante não é um processo simples e muito 

menos sem problemas. Há muitos, infelizmente, que consideram que tornar algo 

psicologicamente relevante é capta-lo; torna-lo parte integral da Psicologia, algo 

que só nos os psicólogos sabemos ou, muito pior, que só os psicólogos tem a 

habilidade de resolver. Trata-se de uma escolha ética que precisamos fazer entre 

possessão ou contribuição; propriedade ou utilidade; de ser um agrupamento de 

interesses privados ou ser parte da coletividade social. (Spink, 2003, p.27) 
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6.3. O que faria em condições ideais? 

Todas as precárias condições de trabalho e outros problemas e desafios apontados são 

reais e precisam ser revisitados e os debates aprofundados. Entretanto, é necessário que as 

reflexões e análises sobre eles e a atuação em Políticas Sociais consiga não ignorar, mas 

ultrapassar a constatação de problemas e desafios. Para isso, é importante que o olhar pra os 

mesmos supere o fatalismo e seja crítico e propositivo, para que sejam construídos caminhos 

para sua superação, dentro das limitações da realidade concreta e histórica. E mais: é preciso 

também que se reflita sobre a atuação para além desses problemas. Se houvesse condições 

ideais de infraestrutura e trabalho, o que seria realizado? Quais outros desafios se 

apresentariam? Quais os outros limites e possibilidades da atuação? 

O convite a imaginar condições ideais de trabalho, infraestrutura, transporte, verba, 

pessoal e tudo o mais foi feito aos entrevistados, que relataram o que realizariam nesse 

contexto. Alguns profissionais afirmam que realizariam nas regiões rurais o trabalho que o 

CRAS já realiza na área urbana. 

“Fortaleceria os trabalhos nas vilas. Intensificaria nas vilas que a gente já tem, 

e chegaria nas outras vilas com mais frequência. Se eu pudesse” (PSI01) 

“Se eu tivesse totais condições, eu faria a mesma coisa que eu faço na zona 

urbana. Buscaria, assim, implementar ações sociais mesmo“ (PSI09) 

Por outro lado, um entrevistado traça o sentido inverso, centralizando as atividades no 

CRAS, no contexto hipotético de haver condições de que as famílias fossem até a sede do 

município. 

“Para fazer esse trabalho com eles, como já foi relatado, teria no caso de eles 

irem ao CRAS. E a gente (...) realizar voltada pra eles, porque pra gente ir lá é 

muito difícil. (...) A gente já tinha feito antigamente um trabalho (...), que 

quando eles chegavam lá para fazer o atendimento a gente já reunia, já sabia 
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mais ou menos quando eles vinham, a gente reunia e dava algumas palestras 

voltadas pra eles, entendeu? Foi muito interessante (...). Agora até me veio a 

lembrança, eu vou conversar com a coordenadora, de um dia voltado pra eles.” 

(PSI07) 

Considerando o princípio de descentralização do SUAS e a territorialização como um 

eixo estruturante, considera-se mais interessante e próximo de cumprir as funções do CRAS os 

projetos em que a equipe se desloca até as regiões rurais. É frequente na região que pelo menos 

um membro das famílias se desloque até a sede do município periodicamente, especialmente 

as que fazem parte de programas de transferência de renda ou recebem benefícios, que vão até 

a sede para recebê-los, e é positivo que a equipe do CRAS aproveite essa ida, se possível, para 

fortalecer o acompanhamento. Entretanto, não se deve deixar de perseguir a função do CRAS 

de ofertar os serviços próximo ao local de moradia das famílias, como é preconizado pela 

política. 

Outros profissionais apostam no fortalecimento da intersetorialidade e na articulação 

com outros equipamentos sociais: 

“Eu faria um trabalho em parceria Assistência e Saúde. Mas assim, uma coisa 

muito articulada, muito bem feita. (...) Um trabalho mais intenso, uma equipe 

técnica completa na área de Saúde, disposta a trabalhar em parceria com a 

equipe técnica completa da área de Assistência” (PSI02) 

“Eu acho que lá em [nome do município] está faltando mais parceria. Parceria 

da igreja, das instituições que trabalham também nessa linha social, no caso a 

Pastoral da criança, entendeu? (...) Tem, mas não é assim tão visível, temos 

muitas outras igrejas, não só a católica, nós temos outras igrejas, e eu acho que 

está faltando esse trabalho aí” (PSI08) 
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Percebe-se que, em geral, as falas até aqui se relacionam com as fragilidades e 

dificuldades apontadas nas seções anteriores, no sentido de superá-las caso houvesse condições 

para isso, como as distâncias e dificuldade de acesso e reunião das famílias, e as deficiências 

na rede protetiva. Avançando nessa superação, outros três profissionais apresentaram 

diferentes perspectivas de realização de atividades grupais: 

 “Um trabalho, assim, que eu tenho muita vontade de trabalhar é justamente a 

questão da organização comunitária. Pra mim, como minha formação, como eu 

já te falei lá no inicío, ela é marxista, eu sou da base sócio-histórica mesmo, 

tenho como pessoas que conduzem minha atuação Vygotsky e Pichon Riviere, 

é trabalhar justamente grupo. É trabalhar grupo de reflexão, criar o grupo 

operativo(...) Então organizar a comunidade seria o trabalho, pra mim, ideal. 

Não que eu não faça isso, né, mas a gente faz de uma maneira meio 

desestruturada, tá, mas se tivesses todas essas condições que tu falaste pra mim 

agora, eu faria isso de maneira estruturada” (PSI03) 

“A menina dos meus olhos é o trabalho com grupos. Então seria formar grupos 

de capacitação, grupos de convivência acho que ficaria um pouco complicado, 

pela estrutura física assim, não dá pra gente se repartir em vários lugares” 

(PSI04) 

O trabalho com grupos e de mobilização e organização comunitária alinha-se com o 

que preconiza a política sobre o fortalecimento de vínculos e os objetivos do PAIF, e com o 

desenvolvimento do protagonismo social das comunidades. Por fim, um profissional aponta a 

necessidade de, antes de tudo, realizar um diagnóstico socioterritorial para que, a partir dele, 

se construam os planejamentos.  

 “Primeiramente levantar, fazer uma pesquisa, certo? Primeiramente tinha que 

realmente pesquisar quais são os reais problemas e necessidades dessa 
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população. E a partir desses indicadores, dessa coleta de dados a gente poderia 

estar formulando algum projeto que atendesse as necessidades reais, né” (PSI10) 

Embora o entrevistado não chame de diagnóstico socioterritorial, aponta aspectos do 

mesmo, que é o levantamento de informações relacionadas ao território a partir de variadas 

fontes, e que irão embasar a formulação dos projetos de intervenção. Essa questão não pode 

ser negligenciada pela equipe e gestão, sob pena de comprometer fortemente a eficácia das 

intervenções. 

 

6.4.Objetivo 

Os profissionais entrevistados foram indagados sobre o objetivo final de sua atuação, o 

produto que buscam em suas ações. O PSI10 é enfático ao afirmar, sobre sua atuação no CRAS: 

“é como uma experiência para apagar fogo”.  

A realidade do trabalho na Assistência Social pode ser, muitas vezes, desgastante, 

diante do volume de trabalho e das condições precárias, aliados, no caso da região do Marajó, 

à imensidão do território e sua configuração. Não é difícil perder-se no emaranhado cotidiano 

das demandas emergentes e/ou urgentes que precisam ser respondidas, e que fazem parecer 

não haver tempo ou fôlego para um planejamento estruturado e realização sistemática de ações 

preventivas.  

Entretanto, toda ação profissional está orientada, tem uma direção. Está localizada 

histórica e politicamente, e contribui para a manutenção da hegemonia ou para seu 

questionamento. Atuar respondendo a demandas não está, de forma alguma, necessariamente 

direcionado à manutenção da hegemonia. Porém, uma atuação a partir da compreensão 

histórica da realidade da política e da região, do conhecimento das dinâmicas locais, de um 

planejamento consistente e clareza de objetivos e direção pretendida, certamente tem maior 

potência e alcance.  
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Nas entrevistas, houve algumas aproximações e alguns distanciamentos nas respostas, 

apresentados a seguir. 

“Enquanto Equipe Volante, assim, não tive muita informação sobre qual, o que 

que eu poderia fazer (...) o que que eu imagino (...), seria realizar escutas, por 

enquanto a partir disso, a partir do momento que eu vou começar mesmo a atuar, 

fazer as escutas mais individualizadas, e posteriormente pensar alguma coisa 

mesmo trabalhando a comunidade como um todo, uma coisa mais assim grupal 

mesmo, sair mais do individual” (PSI04) 

Um dos entrevistados relatou a falta de clareza de seu papel na Equipe Volante, na qual 

foi contratado para atuar. Além do fato de as Equipes Volantes serem equipamentos 

relativamente recentes e com produção teórica sobre elas ainda inicial e incipiente, é possível 

que esse desconhecimento deva-se pela recenticidade também da chegada do referido 

profissional no município de trabalho, relatada na entrevista.  

O PSI10 faz uma análise importante que, pra ele, envolve a Equipe e sua própria 

atuação, dentro de seu objetivo profissional: “essa condição da Bolsa Família, dos programas, 

é uma condição mínima de sobrevivência, e a Assistência ela tem que ultrapassar essa visão, 

de apenas ganhar essa condição mínima de sobrevivência” (PSI10). A partir dessa clareza do 

papel mais amplo da Assistência Social, e do psicólogo na mesma, outros entrevistados 

apontaram aspectos do trabalho com os usuários ou famílias: 

“Objetivo final, Rafaela, é saber que aquela pessoa que levantou dali da minha 

frente foi bem atendida, foi resolvido o problema dela (...) Quando eu não 

consigo eu quero, sabe, achar uma solução (...) para ver se eu consigo num 

próximo encontro com aquela pessoa dizer “olha, eu achei a tua solução, tá aqui 

teu problema” (...) A gente senta e conversa e sempre resolve, geralmente 

sempre resolve, quando não dá num dia, no outro dia a gente resolve” (PSI01) 
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“Eu me sinto muito confortável quando eu tento ajudar os usuários de drogas. 

Eu vou lá mesmo, eu faço de tudo para tirar aquele jovem, aquele adolescente 

da situação que ele se encontra. (...) E assim, as famílias, eu tenho atendido 

muitas pessoas lá, muitas mães de família lá que participam do PAIF e tudo, 

com problemas de depressão, baixa estima, muito, e faço o possível para ajudar 

a sair” (PSI08) 

“Esclarecer a função do psicólogo, tirar da mente deles essas informações 

erradas, e implementar um trabalho pra que eu possa vir estar ajudando essas 

crianças a vir socializar(...), voltar pra escola, todas as crianças que sofrem de 

abuso sexual, exploração sexual” (PSI11) 

Essa parte dos profissionais localiza seus objetivos na superação de dificuldades ou 

resolução de problemas dos usuários dos serviços ou das famílias, no sentido da superação de 

determinadas condições, mas limitam a superações ou resoluções individuais da pessoa ou da 

família, sem estabelecer como pretensão as transformações coletivas a médio/longo prazo, 

potencialização das comunidades e famílias e desenvolvimento do protagonismo. Outros 

profissionais assumem, embora de maneiras distintas, a direção da busca por mudanças 

comunitárias e/ou ainda familiares em uma perspectiva de desenvolvimento socioeconômico 

e/ou cultural. 

“O produto final é estar transformando todo tempo, quebrando paradigmas, 

aumentando possibilidades, expandindo a consciência, mostrando que eles 

podem utilizar a natureza que cerca eles pra um desenvolvimento espiritual, pra 

construir outros saberes, pra crescer como pessoa, como profissional, como 

espécie, acho que é muito importante resgatar o lance do religare mesmo, da 

conexão com a natureza, (...) O produto de transformação do trabalho é isso, 
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assim, aumentar o leque de possibilidades, é oferecer escolha pra essas pessoas, 

possibilitar que eles possam escolher a vida deles”  (PSI05) 

“Como eu estou nessa área da Psicologia Social é canalizar recursos, mesmo, 

pela prefeitura, para projetos sociais, ações sociais. (...) Então já conseguimos 

projetos de hortas comunitárias, projetos de hortas de subsistência à família, de 

piscicultura, de Capoeira, de coisas de Carimbó, de Boi, coisas assim, 

principalmente isso” (PSI09) 

“Trabalhar o desenvolvimento dessas famílias pra que elas consigam redefinir 

o projeto de vida delas. (...) eu acho que o meu trabalho aqui é provocar situações 

em que essas famílias possam (...) ter uma nova visão de que elas conseguem 

mudar essa realidade, que não é fácil(...) E tentar fazer com que ela avance na 

perspectiva dela, e não da perspectiva do centro. (...) Se essa família conseguiu 

avançar na perspectiva dela eu acho que o CRAS, (...) ele conseguiu completar 

o seu papel” (PSI10) 

Ainda nessa direção, um profissional aponta a conscientização como seu objetivo: “O 

objetivo final do meu trabalho é justamente tornar o máximo possível a população consciente 

do que são seus direitos e do que são seus deveres” (PSI03). Em outro momento da entrevista, 

o mesmo apresenta um exemplo do que considera um resultado positivo dentro de seu objetivo, 

e faz outros apontamentos que complementam o sentido de conscientização no qual 

compreende seu trabalho: 

 “Vou te dar um exemplo (...) os adolescentes queriam fazer um rap criticando 

a atuação do prefeito. Eles ficaram desesperados, me chamaram. (...) Aí eu digo: 

“_Mas por que não pode?”. “_Mas [Nome do psicólogo], o prefeito...”. “_Sim”. 

Se os caras estão enxergando que a coisa não está boa é sinal que a gente está 

fazendo o nosso trabalho direito. Isso daí é resultado. É resultado positivo, tá? 
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(...) O que a gente não pode é ser ambivalente ao que a gente tem que fazer. O 

que a gente tem que fazer? Tirar eles da alienação. Se tu não deixas eles fazerem 

isso, tu estás alienando de novo. Isso a gente não pode.  (...) E entender que o 

meu papel enquanto psicólogo (...) é esse. É chegar lá e tirar a sociedade 

realmente da alienação” (PSI03) 

O psicólogo PSI03 aparentemente parte da concepção marxista de alienação e trabalho 

alienado (Marx, 2006), a partir da qual estende ao conjunto de usuários da Assistência Social, 

a população, o processo de alienação e consciência.  

Marx discute a consciência a partir de uma perspectiva coletiva, de classe, e não 

individual. Segundo Lacerda Junior e Guzzo (2007), a consciência de classe “é a forma de 

consciência em que o sujeito não responde passivamente à história, mas busca apreendê-la 

para, intencionalmente, mudá-la com o fim de libertar-se de condições opressivas e de 

exploração” (p.07-08). Partindo dessa perspectiva, Freire (1982) discute o processo de 

conscientização, elencando e analisando distintos níveis de consciência, e afirma que “não há 

conscientização se, de sua prática não resulta a ação consciente dos oprimidos, como classe 

social explorada, na luta por sua libertação” (p.109). 

É importante fazer uma ressalva. A perspectiva de conscientização que se assume aqui 

não envolve uma relação causal direta conscientizador-conscientizado, que pressupõe a 

dualidade alienado-iluminado, e que destinaria ao psicólogo um papel quase missionário de 

“salvação” da população. O processo de conscientização orientado para a transformação e 

libertação assume-a como coletiva, e o psicólogo como apenas (e não menos importante por 

isso) um facilitador-provocador desse processo. Como enfatiza Freire (1987) “ninguém liberta 

ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (p.29), 

demarcando o caráter social, dialógico e necessariamente coletivo em direção ao qual vai a 

conscientização, a partir da ação-dialógica. 
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O modo pelo qual se dá esse processo de conscientização libertador é outro longo 

debate. O entrevistado PSI03 faz sua aposta: “Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que 

se ver como agente de transformação, e pra mim essa transformação ela só vem através do 

conhecimento” (PSI03). 

Nessa direção, o papel do psicólogo reside em, reconhecendo as limitações históricas 

da Política Social e da atuação, provocar processos através dos quais os usuários, famílias e 

comunidades desenvolvam dialogicamente a consciência das determinações de suas condições 

de vida e de classe e, a partir de seus modos de vida, construam protagonismo social. 

A ação dialógica fundamenta-se no princípio do diálogo que é uma relação horizontal que 

nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (Freire, 1994). A atitude dialógica requer amor 

pelo mundo e pelos homens, humildade, fé nos homens, confiança e esperança. Para Freire, 

“por isso, só o diálogo comunica” (p.115). O diálogo se funda na palavra verdadeira, aquela 

voltada à transformação do mundo.   

 

6.5.O território 

As considerações dos psicólogos acerca de aspectos relacionados ao território e sua 

população foram bastante heterogêneas. Um dos entrevistados, que está entre os profissionais 

que não fazem parte da equipe que viaja ao interior, relatou, antes de tudo, a prioridade e 

atenção no atendimento às pessoas das regiões rurais, quando vêm ao CRAS: 

 “As pessoas do interior a gente precisa ter mais uma atenção porque não dá para 

acompanhar como a da cidade. O interior é toda uma dificuldade de acesso 

mesmo, pra tudo você tem que pagar, muitas das vezes, passagem pra chegar lá. 

E não são todas as famílias que disponibilizam aí dessa questão financeira, pra 

estar nas reuniões que a gente marca, nos acompanhamentos, não é fácil ir. (...) 

Eu preciso dar uma atenção maior para esse pessoal do interior, porque as vezes 
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eles chegam cedo lá, eles vão embora no mesmo dia, então eu tenho que 

possibilitar que essa família ela seja atendida” (PSI08) 

Já em relação às equipes que viajam ao interior, o psicólogo PSI01 apontou um aspecto 

importante, que é o de considerar o perfil da economia das comunidades e regiões ao se planejar 

atividades de inclusão produtiva, por exemplo: 

“Porque nós vamos pensar palestras pra lá que leve em consideração a realidade 

deles. Nós vamos pensar em cursos pra lá da mesma maneira. Não vou botar um 

curso de biojóias lá, diretamente dentro da vila que trabalha com plantio da 

mandioca, né, com a produção do mel. Então pra eles o que seria mais 

importante? Reforçar essa questão de como se plantar, de como se fazer uma 

compostagem, trazer um técnico dentro da área que trabalhe melhor aquela 

questão da cultura deles. (...) Então a gente pensa muito conforme a 

característica de cada lugar, né, e assim por diante” (PSI01) 

Ressalta-se que as atividades de geração de renda ou inclusão produtiva não fazem parte 

das atividades do PAIF, e podem ser executadas no/pelo CRAS desde que não comprometam 

a equipe e a oferta dos serviços do mesmo. Além dos aspectos econômicos e, acrescenta-se, 

sociais e históricos, é necessário também mergulhar no universo cultural dos povos e 

comunidades com tanta profundidade quanto possível. Outro entrevistado aponta sua análise 

sobre um aspecto peculiar do modo de aprender dos marajoaras: 

“Sim, sim, depois a gente monta grupos, aí levamos materiais visuais, desenhos, 

fotografias, coisas que eles possam movimentar. O marajoara, de uma maneira 

geral, ele é movido a toque. Isso eu aprendi lá com o Giovani Gallo em 

Cachoeira do Arari. Ele não sabe ver as coisas sem pegar, então ele aprende 

mais quando ele pega, quando ele toca, quando ele manipula. Então a gente 
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procura fazer esse tipo de dinâmica, que eles tenham acesso a coisas, que eles 

possam pegar” (PSI02) 

O Padre Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó em Cachoeira do Arari, fez um 

extenso trabalho como missionário, arqueólogo e fotógrafo por mais de 30 anos e conheceu a 

fundo a região. Essa possibilidade de imersão a longo prazo e trabalho consistente permite que 

se conheça e se tenha percepções sobre seu povo a esse nível de detalhamento. Essa 

compreensão, como o relato demonstra, permite que se faça escolhas mais eficazes em relação 

aos conteúdos e métodos das atividades. Esses detalhes também residem no aspecto 

comunicacional, que foi apontado de diferentes modos por outros psicólogos entrevistados: 

“Tem esse aspecto da fala, da comunicação, ele é muito importante tu saber 

como modular ele. Então a gente modula ele para nível popular, a nossa fala, 

mas que consegue atingir eles com qualidade. Então, por exemplo, eu tenho 

dificuldade hoje em dia de falar tecnicamente? Não. Mas a dificuldade que 

existia antes era de falar popularmente sobre uma coisa que era técnica. Hoje 

em dia essa dificuldade já não existe né, eu consigo falar na mesma linguagem 

deles” (PSI03) 

“A população do interior é muito isolada, tem pouquíssima informação, mesmo 

essas mais próximas da gente aqui do centro urbano. E é esse o cuidado que a 

gente tenta fazer com eles. Levar um Datashow, uma tela de projeção, um vídeo, 

alguma coisa que eles possam visualizar as situações que eles fazem parte e não 

conseguem enxergar. (...) E não adianta só falar, porque eles têm uma 

resistência, é como se eles tivessem um bloqueio pra essa conversa assim frente 

a frente. Então a gente mostra alguma coisa mais impactante, depois senta e 

discute. Trabalha dinâmicas de grupo também que eles possam entender melhor 

aquilo que a gente está tentando passar” (PSI02) 
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“Só que aqui é uma população que a gente tem que ir com bastante calma, as 

pessoas são muito leigas, não tem muito conhecimento, a gente tem que adaptar 

um pouco a linguagem deles, porque eles não percebem muito né, a linguagem 

técnica” (PSI11) 

É evidente que as comunidades rurais da região do Marajó, como qualquer outra 

comunidade, têm modos próprios de se comunicar, falar, ouvir, dialogar. É inegável, também, 

os baixos índices de escolaridade nas regiões rurais da região, assim como do país. Todas as 

iniciativas de adaptações, seja da linguagem ou dos materiais utilizados, ou outras adaptações 

para possibilitar o diálogo são interessantes e necessárias, e isso deve ser feito no trabalho com 

qualquer comunidade, não apenas no Marajó. Freire (1987), em seu trabalho no âmbito da 

Educação, discutiu este aspecto extensamente, falando da importância de, antes de iniciar 

qualquer trabalho, se adentrar, pesquisar e apropriar do universo vocabular de cada 

comunidade. 

Entretanto, há uma larga diferença entre a assumpção da diversidade vocabular e o 

reconhecimento da fragilidade do ensino formal, e a pressuposição da incapacidade de 

compreensão e da ausência de conhecimento de qualquer tipo. A segunda pode reforçar 

estereótipos comumente relacionados a pessoas do interior, das regiões rurais do campo e da 

floresta. Não é incomum se relacionar o rural a atrasado e residual, algo a ser superado, assim 

como sua população ao estereótipo do “jeca”, inculto e incapaz. É importante que os 

profissionais contribuam para a superação desses preconceitos, reconhecendo e valorizando os 

saberes diversos e vastos dos povos do campo e da floresta. Este debate vai muito além da 

linguagem, trata-se de sabedoria. 

“Inclusive eles podem possuir uma sabedoria ancestral, ou um conhecimento 

muito mais amplo do que um vereador, um prefeito, um acadêmico, que só 

depende deles, que não é porque a pessoa é um prefeito ou um vereador que ele 
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é mais do que ninguém(...) Então mudar essa lógica de que o cargo e o pedaço 

de papel, ou que eles precisam estar engolindo tudo que é dito pra eles” (PSI05) 

O entrevistado PSI05 aponta essa questão de forma veemente, falando também da 

importância de que a equipe respeite e reverencie, contribuindo para o resgate, valorização e 

desenvolvimento desses saberes ancestrais. 

“Acho que levar o conhecimento da floresta pra eles, ou seja, como eles estão 

muito cercados da natureza, levar esse saber, dos chás, das frutas, o que é que é 

bom pra uma gastrite, pra uma pressão alta, pra uma hipertensão, (...) ou seja, o 

que eles têm de precioso, eles poderem utilizar isso a seu favor.” (PSI05) 

“Porque você tem uma construção acerca do que é felicidade, do que é trabalho 

de psicologia, num universo e numa comunidade que não é a sua e do qual você 

não pertence, na minha opinião é uma maneira equivocada de se compreender o 

trabalho da psicologia. A primeira coisa que você tem a fazer ali é aprender. (...) 

O primeiro trabalho é: quais são as demandas de vocês? (...) Pra que dentro da 

realidade delas e do que elas concebem como o que precisa ser melhorado, a 

gente possa trabalhar” (PSI05) 

Ressalta-se que, em relação aos saberes da floresta, mais interessante ainda seria partir 

do conhecimento que as comunidades possuem, e a partir dele construir outros trabalhos e 

dialogar com outros saberes. Porém, considera-se positiva a fala do profissional no sentido de 

resgatar valorizar esse conhecimento, que pouco apareceu nas entrevistas. 

Por outro lado, este aspecto da valorização da cultura precisa ser tratado com atenção. 

Também não é incomum ouvir na região relatos como os seguintes: 

“Porque as pessoas acham que é cultural né, as crianças trabalharem (...) 

Essa questão cultural tanto pro trabalho infantil quanto pro abuso sexual, que 

muitos dos pais acham que “se eu vou entregar meu filho a um homem, que ele 
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seja primeiro pra mim”, então isso é uma construção muito antiga, muito daqui 

(...). E que não é nada cultural, isso é um absurdo, e é esse o nosso trabalho, 

tentar fazer esse esclarecimento (...), principalmente nessas localidades que 

estão mais vulneráveis ainda, que não tem acesso a cidade” (PSI11) 

Este debate é tão imprescindível quanto delicado, especialmente quando se falar de 

Povos e Comunidades Tradicionais, âmbito no qual o respeito à cultura e aos costumes 

milenares é amplamente colocado, debatido e defendido. 

Tratar do aspecto da tradição e cultura popular por um viés romântico e acreditando em 

certo purismo e plenitude é uma perspectiva ingênua que caminha em direção à permissão de 

violações à vida e à dignidade humana. Não há cultura ou sociedade totalmente livre e apartada 

das determinações macroestruturais vigentes, que produzem uma sociabilidade que traduz as 

expressões da contradição capital-trabalho. Esses aspectos constituem, atravessam e misturam-

se aos modos peculiares e diferenciados de viver dos Povos Tradicionais. Por outro lado, 

colocar a tradição e sabedoria popular no lugar do que é ultrapassado e deve ser superado é 

igualmente perigoso, pois se caminha para condenar um povo e sua história à morte, 

enfraquecendo modos de vida nos quais a coletividade e o respeito à natureza são a base da 

sociabilidade herdada, mesmo que isso se expresse de maneira residual.  

O debate conceitual sobre a cultura é amplo e diverso. Neste trabalho, assume-se a 

compreensão de Freire: 

A cultura – por oposição à natureza, que não é criação do homem – é a 

contribuição que o homem faz ao dado, à natureza. Cultura é todo o resultado 

da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho 

por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens. (Freire, 

1979, p.21) 
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Assim, compreende-se, aqui, a Cultura como produção humana que seja coletiva e 

orientada para a vida. Em outro trabalho, o autor reflete, ainda, que não se trata de dizer que 

“não haja debilidades neste universo cultural, que deve ser compreendido em sua relação 

dialética com o dominante e não simétrica” (Freire, 1982, p.47). Essas debilidades, 

compreendidas como atitudes culturais cristalizadas em costumes anti-solidários e anti-

democráticos, precisam se igualmente problematizadas. 

O Psicólogo, assim, caminha nessa linha tênue entre respeitar e valorizar cultura, 

saberes e práticas ancestrais e milenares, e proteger a vida e a dignidade em situações em que 

os costumes reproduzem violência e opressão. Nessa linha, a baliza precisa ser a Ética.  

A perspectiva da Ética a partir da defesa da vida e da dignidade humana está, para Freire 

(2006) “associada à criação das condições para a construção da vida em plenitude” (p.18). 

Assim, a orientação para a proteção da vida é o ponto chave de mediação nas situações em que 

são estabelecidos dilemas entre práticas culturais e violação de direitos.   

No que diz respeito ao trabalho no CRAS, ainda que haja um costume prejudicial à vida 

e à dignidade, assumir simplesmente uma postura fiscalizadora e criminalizadora – ainda que 

determinada prática se configure crime – tem poucas chances de alçar a questão a um nível que 

possa gerar mudança e compreensão. Isso não significa ausentar-se da intervenção – e a rede 

deve ser acionada em situações de violação de direitos – mas uma mudança no modo de abordar 

a questão, sempre considerando a função preventiva do CRAS, e é nesse sentido que a 

Psicologia pode trazer grandes contribuições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Com a barriga vazia não consigo dormir 

E com o bucho mais cheio comecei a pensar 

que eu me organizando 

posso desorganizar” 

(Chico Science) 

O desafio de realizar este trabalho foi o de ir além da simples constatação da imensidão 

do Marajó, da Amazônia e das dificuldades da atuação. Foram muitos percalços, as 

dificuldades de comunicação, as inúmeras viagens de barco, os prazos curtos. Lembrar sempre 

– e aceitar – que o tempo do rio é outro, o que faz com que o tempo da vida seja outro ali. 

Aceitar que, as vezes, o mais importante é dito só quando o botão “off” do gravador de voz é 

acionado, e que uma parte dos aprendizados fica mesmo só no diário de viagem. Que a 

realidade é imensa e, por não perder sua dimensão de totalidade, compreender que os recortes 

necessários se expressarão nas muitas limitações do trabalho.  

Há muitas ausências, e faz-se alguns destaques aqui, para trabalhos futuros. Em relação 

ao método, os esforços de registro sistemático do cotidiano de viagens (seja as do pesquisador, 

seja acompanhando as equipes e comunidades) parecem potentes fontes de análises mais 

aprofundadas da região. Em relação ao conteúdo dos temas investigados, no que diz respeito 

às políticas, sentiu-se a ausência de análises mais aprofundadas das Políticas Ambientais e das 

Políticas voltadas especificamente aos PCTs, que não foram abordadas nas entrevistas e nem 

apareceram nas falas, mas que relacionam-se e influenciam diretamente o modo de vida na 

região.  

 Feitas essas ressalvas iniciais e partindo ao que foi realizado, o que parece promissor 

em relação à política, em linhas gerais, reside no desenvolvimento e fortalecimento do 

potencial humano, já historicamente o principal recurso da Assistência Social. Equipes 

completas, na Assistência Social e na rede em geral (que precisa ser fortalecida), com boas 

condições de trabalho, infraestrutura e em permanente formação. Em relação à gestão 

territorial, as principais inspirações fundam-se em ações descentralizadas e intersetoriais, 
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acrescentando-se a importância do diagnóstico socioterritorial embasando um planejamento 

em equipe e intersetorial, e a execução de trabalhos a médio e longo prazo.  

Assume-se que não é tarefa simples. Afinal, como analisam Pereira e Teixeira (2013) a 

Assistência Social tem o desafio “de concretizar os direitos de cidadania em um período em 

que a ordem capitalista vigente é contrária a esse processo” (p.10). A precarização da política, 

do trabalho e da vida são expressões do próprio modo de produção capitalista, e as políticas 

não são (e nem serão) construídas de modo a possibilitar sua superação.  

Ainda assim, permanece a defesa da Política Social. Se a construção de boas condições 

materiais de existência não é suficiente para uma transformação estrutural da sociedade, 

tampouco sem elas existentes a um nível razoável é possível sequer começar a se pensar em 

processos de conscientização e organização da classe trabalhadora. A Política Social 

certamente não é o único modo possível para essa construção, mas no atual momento histórico 

ela se configura como importante conquista nesse sentido. A mesma análise também vale para 

mudanças sociais a curto e médio prazo, conquista e ampliação de direitos e melhoria das 

condições de vida.  

Nesse sentido, reforça-se, então, que ela não é o bastante. É preciso ir além, e assumir 

a importância do controle social, da militância, da organização sindical, dos movimentos 

sociais, da insurgência. E também um fazer profissional e um fazer ciência comprometidos 

com a transformação social. Para a melhoria das condições de trabalho e o fortalecimento da 

política, para ampliar direitos, conquistar novas mudanças sociais, e para evitar retrocessos, 

não tomando os direitos conquistados como algo dado que não pode ser perdido.  

Todas essas questões expressam-se na execução da política e no contexto de atuação de 

psicólogos no CRAS. Reforça-se a importância da organização e da busca de formação 

complementar, além da importante garantia de educação permanente no SUAS. Porém, mais 

que isso, há que se ter disposição para a imersão no espaço e no tempo. A história revela: as 
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experiências mais exitosas de grupos melhor organizados são as que realizam trabalhos 

próximos à população e construídos durante muitos anos.  

Realizar este trabalho a partir da fala dos profissionais que atuam nos serviços foi 

imprescindível para o conhecimento da realidade da atuação e, em algum nível, da região. 

Entretanto, no que diz respeito aos modos de gerir o território, parece ainda mais importante 

ouvir os povos e comunidades amazônicas, que têm muito a ensinar à política, à profissão e a 

ciência. Aprender não apenas dos problemas, mas das soluções, afinal, como ressalta Miranda 

Neto (2005), “quem melhor para desvendar em resolver os problemas da terra em que nasceu, 

vive, conhece e ama?” (p.123). Essa defesa não parte de uma concepção romântica de que os 

povos da Amazônia não têm dificuldades e sabem como solucionar tudo, mas de uma 

constatação histórica: trata-se da sabedoria da imersão, do conhecimento ancestral de diferentes 

épocas, dos índios que conheciam a comunicação da natureza e a utilizavam em seu cotidiano 

e organização, dos negros que sabiam caminhar e abrir caminhos nas matas e construíam 

quilombos, dos trabalhadores que mobilizavam e construíam sindicatos de trabalhadores rurais 

por todo o território “na mão, a remo”, muitos antes de chegarmos, e todos esses saberes estão 

herdados e vivos, com novas expressões, nas comunidades.  

Há na região uma grande potência. Como aponta Miranda Neto (2005), “a resistência 

do caboclo ao ‘branco’ forasteiro remonta aos tempos da conquista, quando o índio não se 

submetia à escravidão portuguesa”. E completa: “hoje, o nativo não tem a alternativa de fugir 

à dominação branca embrenhando-se pelo mato” (p.126), mas a resistência permanece 

expressando-se de novos modos. A Carta Aberta dos Povos e Comunidades Tradicionais da 

Região Norte – incluindo o estado do Maranhão, construída no II Encontro Regional de Povos 

e Comunidades Tradicionais, realizado em junho de 2014 em Belém, enfatiza: 

EXIGIMOS que o Estado brasileiro respeite todos os direitos territoriais dos 

povos e comunidades tradicionais, previstos na legislação nacional e 
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internacional e proteja nossos territórios, pois, constituímos o patrimônio 

cultural e ambiental deste país. (...) Com a força de nossa ancestralidade e 

resistência, fortalecemos nossas alianças e reafirmamos o compromisso 

permanente de lutar pela proteção dos nossos territórios, pois sem eles o povo 

brasileiro não tem identidade. (Carta Aberta dos Povos e Comunidades 

Tradicionais da Região Norte – incluindo o estado do Maranhão, 2014) 

Ainda que as vidas sejam atravessadas e constituídas pelas relações macroestruturais 

vigentes, ainda que se expressem de forma completamente residual, os modos de vida 

ancestrais herdados pelos PCTs, não apenas no Brasil e na Amazônia, talvez sejam o que existe 

de mais próximo de uma sociabilidade radicalmente diferente da hegemônica, que se funda em 

outro modo de relação homem-natureza, outra forma de produzir e de conviver 

comunitariamente. Como aponta Miranda Neto (2005), a propriedade de sentido coletivo tem 

origem tribal.  

Este é um potente caminho de atuação para psicologia na Assistência Social e no CRAS, 

o fortalecimento dessa sociabilidade, apesar dos limites. O fortalecimento da organização 

comunitária/produtiva e do protagonismo social dos PCTs. E a psicologia enquanto saber, 

apesar do longo caminho que há a se construir, pode trazer grandes contribuições nesse sentido, 

se posicionar-se de forma comprometida com seu povo e sua história. Assume-se, assim, o 

desafio colocado por Martín-Baró: 

Se quisermos que a Psicologia realize alguma contribuição significativa à 

história de nossos povos, se, como psicólogos, queremos contribuir para o 

desenvolvimento social dos países latino-americanos, necessitamos redefinir 

nossa bagagem teórica e prática, mas redefini-la valendo-nos da vida de nossos 

próprios povos, de seus sofrimentos, de suas aspirações e de suas lutas. (...)  

Por isso, se a Psicologia latino-americana quer se lançar pelo caminho da 
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libertação, ela tem de romper com a sua própria escravidão (Matín-Baró, 2011, 

p.189-190) 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

Roteiro de Entrevista – Atuação de Psicólogos nos Centros de Referência de Assistência 

Social na região Amazônica do Marajó 

1. Dados entrevistado: 

a. Nome: 

b. Idade: 

c. Sexo: 

2. Dados serviço:  

a. Município/ porte:  

b. Tipo de CRAS (Itinerante/regular/rural) 

c. Equipe (composição): 

3. Equipe Volante (onde houver) 

a. Implementação (ano/mês): 

b. Equipe (checar se contabiliza na equipe geral do CRAS) 

c. Com qual infraestrutura a equipe conta pra cobrir o território? 

4. Formação: 

a. Instituição/ano de graduação. 

b. Pós-graduação (tipo/ instituição/ área) 

c. Experiências (pesquisa, extensão, estágios, eventos, militância) que 

contribuíram para sua atuação 

 

5. Prática profissional/ Parte 1: 

a. Fale sobre sua trajetória profissional (quando ingressou no atual trabalho?) 

b. Quais motivos te levaram a trabalhar no interior? 

c. Você poderia elencar alguns autores e/ou referenciais teórico-metodológicos 

que mais utiliza para realizar seu trabalho?  

d. Condições de trabalho: vínculo/ CH/ regime de trabalho/renda 

e. Você mora no município? 

f. Qual a rede de proteção do município? (saúde, assistência social, justiça, etc) – 

verificar se há acúmulo de funções (há psicólogos nela?) 
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g. Quais as características das regiões rurais/ interior do município? Como você 

caracteriza esse território? (Há a presença de povos tradicionais/originários 

nessas regiões? Fale sobre eles) 

h.  A equipe visita essas regiões? Quais as estratégias utilizadas?  

 

6. Prática Profissional/ Parte 2: OPÇÃO A (para respostas positivas ao item 5.h.) 

a. Com que frequência são realizadas visitas a comunidades rurais/tradicionais? 

b. Como a equipe escolhe o local a ser visitado? 

c. Com que frequência a mesma comunidade é visitada? 

d. Como são as viagens/visitas? (média de dias/ hospedagem/ CH) 

e. Diante das características do território e da população, há algo de diferente no 

trabalho com essas comunidades? 

f. Quais atividades são realizadas nessas regiões? (Quais são só da Psicologia e 

quais são em conjunto com outros profissionais?) (vd, socioeducativas, 

convivência, expositivas) – tipos e metodologias. 

g. Quais as principais demandas para a Psicologia?  

h. Para o desenvolvimento do seu trabalho há articulação com outros 

equipamentos comunitários e/ou serviços?  

i. Como é a participação dos usuários nas ações?   

j. Considerando a sua ação profissional cotidiana, como você descreveria o seu 

objetivo final? Qual o produto final você busca em suas ações? 

k. Em que medida você considera que tem conseguido alcança-lo? 

l. Quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho? 

m. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? (Como você avalia a 

dificuldade de acesso a essas regiões? Quais os impactos para seu trabalho?) 

n. O que você poderia apontar como possibilidade para a resolução/diminuição 

dessas dificuldades? 

o. Se você tivesse condições ideais (estrutura, verba, pessoal, condições de 

trabalho), que trabalho você realizaria? 

 

6. Prática Profissional/ Parte 2: OPÇÃO B (para respostas negativas ao item 5.h.) 



155 

 

 

 

 

a. Você já esteve alguma vez, a trabalho, nas regiões rurais/interior do município? 

Que atividade realizou? (vd, socioeducativas, convivência, expositivas) – tipos 

e metodologias. 

b. As pessoas dessas regiões vêm até a cidade em busca dos serviços ofertados 

pelo CRAS? 

p. Considerando a sua ação profissional cotidiana, como você descreveria o seu 

objetivo final? Qual o produto final você busca em suas ações? 

q. Em que medida você considera que tem conseguido alcança-lo? 

r. Quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho? 

s. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? (Como você avalia a 

dificuldade de acesso a essas regiões? Quais os impactos para seu trabalho?) 

t. O que você poderia apontar como possibilidade para a resolução/diminuição 

dessas dificuldades? 

u. Se você tivesse condições ideais (estrutura, verba, pessoal, condições de 

trabalho), que trabalho você realizaria? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Atuação de psicólogos nos Centros 

de Referência de Assistência Social na região amazônica do Marajó, que tem como 

pesquisador responsável Rafaela Palmeira Nogueira Belo.  

Esta pesquisa pretende investigar a atuação profissional de psicólogos nos Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS nos municípios da região do Marajó, frente a suas 

especificidades geográficas e territoriais, analisando o fluxo e a dinâmica de trabalho dos 

mesmos.   

Realizamos este estudo por acreditar na importância da atuação do psicólogo na política 

de Assistência Social, e compreender os desafios que a realidade da região amazônica traz a 

essa atuação, sendo relevante, assim, conhecer e refletir sobre estas práticas.  

Caso você decida contribuir, você deverá participar de uma entrevista semiestruturada 

sobre a sua formação e atuação, com duração média de 01(uma) hora e, se você autorizar, o 

áudio será gravado para posterior transcrição das respostas.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. Pode acontecer um 

desconforto relacionado ao tempo de duração da entrevista ou desconforto em responder 

perguntas sobre temas que não gosta de falar. Caso você se sinta constrangido, por motivo de 

qualquer natureza, por uma ou mais perguntas, você poderá não respondê-las. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rafaela 

Palmeira Nogueira Belo no telefone (84) 9845-2903 e (91)8354-2376.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Rafaela Palmeira Nogueira Belo 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Atuação de psicólogos nos Centros de Referência de Assistência Social na região 

Amazônica do Marajó, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 __________________________________, ___ de _______________ de 2014.  

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Atuação de psicólogos nos Centros de 

Referência de Assistência Social na região Amazônica do Marajó, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

__________________________________, ___ de _______________ de 2014. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Termo de autorização para gravação de voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, _______________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Atuação de Psicólogos nos Centros 

de Referência de Assistência Social na região amazônica do Marajó poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Rafaela Palmeira Nogueira Belo a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Rafaela Palmeira Nogueira Belo e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

___________________, ___ de _______________ de 2014. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – Fotos feitas durante a pesquisa de campo 
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