
Uma agenda de Proteção Social 
para a Amazônia

Maria do Carmo Brant de Carvalho
Secretária Nacional de Assistência Social



Povos da Amazônia

• Temos ainda pouca experiência na oferta de
proteção social para os povos da Amazônia

• A diversidade é um elemento chave na região:
– Comunidades tradicionais bastante diversas

• Indígenas de várias etnias, quilombolas, ribeirinhos,
seringueiros...

– Povos urbanos
• Grande quantidade de grupos que migraram do sul e

nordeste brasileiro
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Transporte
• Dependência das vias fluviais como meio de transporte em

grande parte da região

– O transporte fica sujeito aos regimes de cheia e vazantes dos
rios

• Para muitas comunidades, o acesso se dá por meio de “calhas de
rios” menores e mais estreitos

– Demandam-se outros tipos de embarcação além daquelas
aptas a navegar pelos grandes rios

• Entretanto, em muitos municípios a principal forma de acesso é
por via terrestre, além daqueles situados em zona oceânica,
especialmente no Pará, que também exigem a utilização de
embarcações como forma de acesso a comunidades.



Proteção Social no Brasil

• A proteção social no Brasil ocorre por meio de um
Sistema Único de Assistência Social / SUAS

• Contempla um país federativo, cujas ações são
descentralizadas e cofinanciadas pelos três entes da
federação (União, Estados e Municípios)

• O controle social sobre esta política se faz por meio
de conselhos paritários entre governo, sociedade
civil e usuários



Proteção Social no Brasil

Modelo inovador de proteção social, que agrupa as ações de 
modo hierarquizado em:

Proteção Social Básica

• Caráter preventivo/protetivo e proativo

Proteção Social Especial de média e alta complexidade

• Voltada àqueles grupos que se encontram em alto risco social 
ou com seus direitos violados



Proteção Social no Brasil

O modelo de proteção social se realiza a partir de dois eixos
matriciais interdependentes:

Família Território



Serviços do SUAS

Proteção Social Básica

• Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Proteção Social Especial

• Centros de Referência Especializados de Assistência Social –
CREAS

• Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação 
de Rua – Centro POP

Os principais equipamentos do SUAS, a partir dos quais fluem os 
serviços, programas e benefícios, são:



Serviços do SUAS

Nesta perspectiva, exige-se uma
(nova) relação entre serviços,
benefícios, programas e projetos
para, de modo articulado, fazer
frente às demandas sociais
concentradas nos territórios de
vida e de trabalho da população
efetiva e potencial da assistência
social.

Fonte: Capacita SUAS - Volume 1 suas: configurando os eixos de mudança; pag.46-47 -; 2008). Foto: MDSA.



Serviços do SUAS
No caso da região amazônica, acrescentou-se as equipes
volantes e lanchas para se chegar mais próximo das populações
mais isoladas.



O que é proteção social para os povos 
da Amazônia?

• A arquitetura do SUAS apresenta dificuldade de se adequar às
lógicas da Amazônia. Foi pensada na lógica urbana/rural que
estrutura o país.

• O território amazônico é vasto, socialmente diversificado,
singular e politicamente complexo. A região amazônica estende-
se a vários países que hoje se encontram neste seminário. Em
sua vastidão territorial, abriga diferentes sociedades,
estruturadas por lógicas distintas, em uma expressiva
heterogeneidade.

• A vasta Amazônia é considerada um pulmão da humanidade
pelas suas florestas, rios e sua biodiversidade.





Amazônia Legal

Sua área corresponde a 60% do território nacional, e parte
significativa é composta pela floresta amazônica.

Porém, é preciso não perder de vista sua imensa complexidade e
diversidade: a região se estende por três biomas,
compreendendo a totalidade do Bioma Amazônia, parte do
Cerrado e parte do Pantanal.



Amazônia Legal

Apesar da baixa densidade demográfica e da concentração
maior de população em áreas rurais, Manaus e Belém
configuram-se como duas metrópoles extremamente populosas,
com 1,8 e 1,4 milhões de habitantes, respectivamente, o que
corresponde ao 7º e ao 11º municípios mais populosos do Brasil.

Ambas servem como fortes polos de atração regional da
população para acessar a bens e serviços.



Seguranças

Proteção Social

• Viabiliza seguranças socioassistenciais reconhecidas como 
direito social de todo o cidadão brasileiro que se encontra 
em situação de pobreza e vulnerabilidades sociais



Seguranças

Segurança da acolhida

• Viabiliza uma escuta protetiva qualificada

• São  populações que trazem consigo a marca de 
desigualdades sociais e diferenças que nem sempre são 
tratadas com aceitação na abordagem pública

• Sem acolhida competente para este grupo reitera-se a 
desqualificação e se reforça a exclusão

• A acolhida exige a construção de vínculos socioafetivos
capazes de produzir confiança mútua



Seguranças

Segurança da subsistência

• Mediante a concessão de benefícios de transferências 
monetárias (de renda) temporários ou continuados àqueles 
indivíduos ou famílias que apresentem privações ou mesmo 
vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou 
incapacidade para a vida independente e para o trabalho



Seguranças

Segurança de convívio

• Construção, restauração e fortalecimento de laços de 
pertencimento e vínculos sociais

Segurança de desenvolvimento da autonomia

• Oportunidades diversas de desenvolvimento de capacidades e 
habilidades

• A autonomia depende de adesão, participação e 
protagonismo. Estamos conscientes de que a 

• autonomia exige mudança na oferta de proteção social 

• referenciados na melhor escuta e diálogo com as populações 
da Amazônia.



Assistência Social

O compromisso da política de Assistência Social no Brasil
continuará sendo de assegurar os direitos socioassistenciais,
universalizar o acesso as ofertas sócio assistenciais e qualificar a
atenção visando a maior equidade social e um país mais justo e
igualitário.



Desafios da proteção social na Amazônia

• A desconstrução de um imaginário perversamente
persistente de que a proteção social não contributiva,
destinada à população marcada pela pobreza e
vulnerabilidades sociais, é uma ação tutelar e assistencialista
voltada a minimizar privações, não reconhecendo nela um
direito social, que requer compromisso de seus governantes
e agentes com a autonomia e emancipação de seus
beneficiários.



Desafios da proteção social na Amazônia

• A desconstrução de um imaginário ainda presente na
condução da política social pública de que a Amazônia
carece e depende de tutela do Governo Federal

 É preciso buscar o maior protagonismo dos agentes
governamentais estaduais e municipais, assim como da
sociedade civil local e do mercado



Desafios da proteção social na Amazônia

 É necessário sempre destacar que a Amazônia é rica em
recursos e oportunidades que só podem ser apreendidas,
visibilizadas e utilizáveis com a participação e protagonismo
de seus agentes regionais e locais

 Esta desconstrução só é possível com vontade política
tanto dos agentes federais como dos agentes regionais e
locais compartilhando o desenho, construção e
implementação de planos de ação para a política social
pública

 Por isso mesmo é urgente firmarmos um plano de ação
com a participação ativa de seus agentes



Desafios da proteção social na Amazônia

• A diversidade de povos tradicionais na Amazônia (povos
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros), são
igualmente oportunidade e não fraqueza.
 Precisamos de sua participação e protagonismo para

uma percepção mais acurada de suas demandas de
proteção social e modo de atendê-las, visando a garantia
de direitos e desenvolvimento sustentável.

 Mas igualmente a população urbana requer um olhar e
uma ação participativa para obter efetividade.



Desafios da proteção social na Amazônia

• O SUAS não é uma camisa de força, mas um sistema que
aspira por funcionalidade e efetividade em todo o país. Por
isso mesmo guarda flexibilidade. Todo sistema precisa ser
energizado continuamente por seus agentes e usuários.

• O território é elemento essencial a ser considerado na
discussão acerca das atenções a serem ofertadas a qualquer
povo ou comunidade.



Desafios da proteção social na Amazônia

Duas dimensões a serem respeitadas:

Já é principio na proteção social, atuar no binômio família e
território. Não apenas com a família. A proteção social
depende de escutas e participação das comunidades e coletivos
de pertencimento para uma atenção às famílias carregada de
sentido, adesão e pró-atividade solidária destes mesmos
coletivos/territórios.



Desafios da proteção social na Amazônia

Outra dimensão do território/coletivo/comunidades diz
respeito aos perversos modos de apropriação da terra.

Há na Amazônia um processo gritante de grilagem das terras
públicas. A falta de regularização fundiária e ocorrência de
atividades econômicas ilegais (garimpo, extração de madeira...)
tem produzido altos níveis de violência na região.

O Enfretamento resolutivo deste desafio mantém-se na agenda
pública exigindo vontade política e controle persistente .



Desafios da proteção social na Amazônia

Há uma política de expansão econômica que avança na região
amazônica que tem desconsiderado a busca de um
desenvolvimento sustentável com qualidade de vida e
emancipação de sua população com menores vantagens
competitivas.



Desafios da proteção social na Amazônia

“Os povos e comunidades tradicionais, diferentemente dos
povos urbanos, ocupam e usam o território e seus recursos
naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica. As atividades que desenvolvem são de
baixo impacto ambiental e de baixa articulação com o mercado,
sendo em sua maioria atividades para a própria subsistência“
(Diegues, 2004).

“Ao mesmo tempo em que dependem intimamente da
natureza, nutrem também um profundo conhecimento a seu
respeito o que acaba por se refletir na elaboração de
estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais”
(Diegues, 2001).



Desafios da proteção social na Amazônia

Desenvolvimento
sustentável

Expansão
econômica



Obrigada! Gracias! Thank you!


