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RESUMO 
O texto explora os obstáculos enfrentados por um Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) para efetivar a dupla função de gestão 
territorial e implantação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF) em comunidades rurais. Analisa-se o caso do CRAS 
Felicidade, em Macapá-AP, na Amazônia Setentrional. O referido CRAS 
tem o desafio de atender, em seu território de abrangência, o Distrito 
do Bailique, zona rural macapaense. Este estudo mobiliza fontes 
documentais, dados quantitativos e mapas oficiais. O distrito é um 
arquipélago composto por 08 ilhas, banhadas pelo Rio Amazonas e pelo 
Oceano Atlântico, localiza-se a 180 km do equipamento, e o modo de 
vida é tipicamente ribeirinho. Aponta-se a distância espacial entre o 
CRAS e o lugar de moradia rural como principal desafio para realizar o 
trabalho social junto às famílias/indivíduos que se encontram em 
situação de risco e vulnerabilidade social. 
 

Palavras-chave: Amazônia. Assistência Social. Proteção Social Básica. 

Território. 
 

ABSTRACT 

The text explores the obstacles faced by a Reference Center of Social 
Assistance (CRAS) to accomplish the dual function of territorial 
management and implementation of the Service of Protection and 

 
1Cientista Político, Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS/PMM (Sociólogo/Diagnóstico 
Socioterritorial) e Mestre em Ciência Política (PPGCP/UFPA), serraosms@gmail.com 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e sociólogo efetivo da Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS) do Governo do Amapá. 
laerciogorodrigues@gmail.com  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1712 

Integral Assistance to the Family (PAIF) in rural communities. The case 
os CRAS happiness, in Macapá-AP, in the Northern Amazon, is analyzed. 
The referred CRAS has the challenge of serving, in its territory of 
coverage, the Bailique District, a rual area of Macapá. This study 
mobilizes documentary sources, quantitative data and official maps. The 
district is one archipelago made up of 08 islands, bathed by the amazon 
River and the Atlantic Ocean, located 180 km from the equipment, and 
the way of life is typically riverside. We point out the spatial distance 
between CRAS and rural housing is pointed out as the main challenge to 
carry out social work with families/individual who are at risk and social 
vulnerability. 

 
Keywords: Amazon. Social Assistance. Basic Social Protection. 

Territory. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atual Constituição Federal (BRASIL, 1988) tem como marco a ruptura com o regime 

anterior, que se caracterizou pela supressão dos direitos sociais, políticos e civis dos cidadãos 

brasileiros; e, cujo poder concentrou-se nas mãos dos militares, que governaram 

autoritariamente o país por mais de 20 anos. Ela inaugurou um novo momento relacional entre 

sociedade e Estado, retomando a via democrática. A Constituição de 1988 – assim como outras 

constituições democráticas modernas – é um estatuto de reconhecimento e proteção dos 

direitos, pois “sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem 

democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos” (BOBBIO, 

2004, p. 01). 

Como relembra Norberto Bobbio (2004), a democracia é o lar do cidadão, e esse emerge 

na medida em que lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais, o que possibilita a 

passagem de súdito a cidadão. No caso do Brasil, as demandas dos mais diversos segmentos 

sociais encontraram ressonância na Constituição, como o direito das minorias – a exemplo dos 

idosos, crianças, indígenas, remanescentes quilombolas. No texto constitucional, a proteção 

aos grupos sociais orbita, sobretudo, em torno da seguridade social, que abrange o tripé – 

previdência social, saúde e assistência social. Em relação a assistência social, ela é uma política 

social não contributiva e sua regulamentação ocorreu pela publicação da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993). 

A política pública da assistência social está organizada em: Proteção Social Básica (PSB) 

– entendida como um conjunto de ações que pretende resguardar indivíduos e famílias de 
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situações de vulnerabilidades e risco social, por meio de fomento de potencialidades e 

aquisições, como também via fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; e, 

Proteção Social Especial (PSE) – que compreende um conjunto de ações com proposta de 

contribuir no processo de restauro de vínculos familiares e comunitários, defender direitos, 

fortalecer as potencialidades e aquisições, e, proteger famílias e indivíduos para enfrentar as 

situações de violação de direitos (BRASIL, 1993). 

As referidas proteções devem ser ofertadas pela rede socioassistencial, que abrange 

tanto os entes públicos quanto entidades e organizações privadas. O trabalho social junto às 

famílias, conduzido pelo poder público, começou a ocorrer pelo menos desde 1999, por meio 

do Núcleo de Apoio à Família (NAF), instalados em alguns municípios, além de alguns centros 

regionalizados que implementavam projetos descentralizados (RANGEL, 2009). O NAF figura 

como prelúdio do que viria a ser o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), instaurado 

um pouco antes da aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004. De 

modo que, é na PNAS que são introduzidos temas estruturantes para a implementação efetiva 

da assistência social enquanto política pública, como matricialidade sociofamiliar, organização 

dos níveis de proteção e territorialização. 

O mais importante serviço da assistência social da PSB, o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) é ofertado somente no CRAS, que se caracteriza por sua 

oferta continuada nesse equipamento, e exclusividade do poder público em ofertar o referido 

serviço (MDS, 2009). É importante mencionar que o financiamento dessa política é feito pelos 

três entes federados, que, juntos com entidades privadas, integram o sistema descentralizado 

e participativo denominado de Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (BRASIL, 1993). 

A presença do CRAS nos municípios significa, minimamente, que há desdobramentos 

reais da política pública da assistência social com possibilidades de alcançar o cidadão no chão 

da realidade onde ele se encontra. Esse desenho, rascunhado em forma de um sistema, é uma 

realidade em todos os municípios do país: até 2020 foram contabilizados 8.403 CRAS, desses, 

7,6% estão presentes na Região Norte, sendo 21 equipamentos no Estado do Amapá que 

integram a Amazônia Setentrional (compreende os estados do Amapá, Roraima, e a parte norte 

do Pará e Amazonas); Macapá conta com 7 equipamentos, conforme a figura 01, e, é 

responsável pela maior parte da gestão dos CRAS amapaenses (CENSO SUAS, 2020).  
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Como procedimento metodológico, realizamos um estudo de caso3 junto ao CRAS 

Felicidade, localizado na área Central da Região Metropolitana de Macapá–AP, mobilizando 

fontes documentais oficiais, dados quantitativos primários e Mapas Estratégicos para Políticas 

de Cidadania (MOPS) da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) (MINISTÉRIO 

DA CIDADANIA). A seguir, veremos, conforme preconizado pela PNAS, alguns apontamentos de 

como a gestão territorial e a noção de territorialidade vem sendo colocado em prática por este 

equipamento. Nesta abordagem foi possível identificar que este CRAS enfrenta desafios para 

efetivar a gestão territorial junto ao Arquipélago do Bailique, Distrito da zona rural, que 

pertence a sua área de abrangência, cuja localização está a aproximadamente 180 km da sede 

de Macapá. 

 

2 A NOÇÃO DE TERRITORIALIDADE E A FUNÇÃO TERRITORIAL DO CRAS NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O CRAS é uma unidade pública da política de assistência social responsável por ofertar 

serviços de PSB, e constitui a principal porta de entrada do SUAS, cuja atuação visa, entre 

outros, o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais da população atendida 

dentro de cada território de abrangência (MDS, 2009). 

A PNAS, na seção sobre Descentralização Político-Administrativa e Territorialização, 

esclarece que a alta densidade populacional e as desigualdades socioterritoriais, presente nos 

municípios brasileiros, exige que os conhecimentos da realidade socioterritorial e do perfil 

demográfico sejam associados aos serviços ofertados pela assistência social dos municípios 

(BRASIL, 2004, p. 44). A Norma Operacional Básica do SUAS (NOB–SUAS) (BRASIL, 2012), 

referenda a definição preconizada na PNAS, em que os municípios são os responsáveis pela 

organização da oferta dos serviços socioassistenciais de maneira territorializada, de modo que 

se estabeleçam em áreas de maior incidência de vulnerabilidade e risco social, com base no 

diagnóstico socioterritorial. 

 
3 Estudo de caso: entendido como método de pesquisa que se concentra em um único caso, e não em um censo 
de população ou numa amostra representativa (JOHNSON, 1997). A eleição desse método possibilita, dentre 
outros, o acompanhamento dos problemas e dificuldades para, finalmente, realizar recomendações. 
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O Caderno de Orientações do PAIF e o “Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos” (SCFV) destaca a competência do CRAS em realizar duas “funções exclusivas”, a 

primeira delas é a gestão territorial e, a segunda, execução do PAIF, como já mencionado 

(BRASIL, 2016). Deste modo, com base nessas funções, é imprescindível que o CRAS seja 

implantado em local próximo ao território onde as vulnerabilidades e os riscos se apresentam, 

a fim de garantir, efetivamente, o referenciamento das famílias e seu acesso à proteção social 

básica (BRASIL, 2016). 

Três perspectivas sobre o conceito/noção de território servem como referência 

analítica. A primeira delas é a abordagem jurídico-política, cujo premissa é conceber o território 

como “espaço delimitado”, onde se configuram os mecanismos de controle social e político, – 

as relações de poder e dominação propriamente incorporadas pelo Estado. Tal conceito de 

território tem forte audiência, sobretudo, na geografia (HAESBAERT, 1997, p. 39). 

A segunda é a abordagem cultural, cuja noção se circunscreve na dimensão do 

imaginário, da subjetividade, do simbolismo e da identidade social que se constrói entre a 

dimensão das relações sociais e o espaço (HAESBAERT, 1997, p. 39). A terceira é a noção 

econômica, cuja confrontação de interesses entre as classes sociais e as relações do mundo do 

trabalho (luta capital versus trabalho) organiza o território no campo da materialidade e que 

pode se apresentar pelo viés da negação do uso do território em virtude das exclusões 

materiais, simbólicas e culturais estruturadas pelo capitalismo (HAESBAERT, 1997, p. 39).  

Neste contexto, a gestão dos serviços sociais dentro de um território devem levar em 

consideração que este é um espaço humano onde se constroem relações de vivência entre os 

moradores e o espaço, de modo que a participação democrática e a busca por serviços por 

parte do cidadão requer dos gestores o entendimento de que os direitos socioassistenciais não 

devem ser afastados da perspectiva territorial, já que o território expressa uma das dimensões 

concretas da efetivação da política para os moradores (SPOSATI, 2013, p. 13-14). 

O território deve ser compreendido para além de uma localização geográfica, como 

escala, ou seja, deve ser olhado também pela perspectiva das relações sociais, de poder, 

econômicas e culturais que o estruturam na dimensão social, espacial e simbólica. A presença 

de conflitos e articulações de reciprocidade são possibilidades que emergem nos espaços de 

sociabilidade da comunidade, tornam-se, por excelência, locus de percepção, abordagem e 

análise da ação concreta da política de assistência social.  
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A princípio, os serviços socioassistenciais não deveriam se pautar, para serem efetivados 

no território, a partir de critérios homogêneos, na negação da dimensão coletiva, sem 

conhecimento da realidade objetiva dos usuários e um conjunto de desigualdades sociais ao 

qual esses sujeitos sociais e os agrupamentos familiares estão inseridos, pois as tentativas de 

efetivar direitos da política social neste campo de atuação e, com estas, a possibilidade de 

algum tipo de prevenção em relação as vulnerabilidades sociais, requer sensibilidade por parte 

da gestão da política que o território, para além da tipificação ou normatização política, tem 

sua dinâmica e existência a partir de práticas reais e cotidianas, marcadas por processos de 

escassez/negação/violação de direitos. 

Neste sentido, um dos desafios da gestão territorial é decompor um conjunto de dados 

e informações pertinentes as vulnerabilidades da população e do território (NASCIMENTO & 

MELAZZO, 2013, p. 72). A identificação das vulnerabilidades e riscos sociais configura-se como 

premissa e ação prática basilar ao processo de planejamento de um conjunto de serviços e 

atividades socioassistenciais e que devem trabalhar a dimensão da prevenção ou diminuir o 

impacto dos danos sociais (NASCIMENTO & MELAZZO, 2013, p. 72). Assim, o conhecimento das 

vulnerabilidades sociais da comunidade requer uma aproximação com as diferentes 

perspectivas, visões de mundo, saberes e identidades coletivas que se apresentam em 

contextos caóticos de percepção e análise. 

 

2.1 Desafios da gestão territorial do CRAS Felicidade: o caso do Arquipélago/Distrito do 

Bailique 

 

O CRAS Felicidade foi implantado em 2009, e, seu território de abrangência compreende 

5 (cinco) bairros da zona urbana de Macapá: Beirol, Buritizal, Central, Santa Inês e Trem, nesses 

bairros estão presentes dois importantes conjuntos habitacionais populares, o Mucajá (Beirol) 

e o São José (Buritizal). O território de abrangência do equipamento envolve também as 

seguintes zonas rurais, a Vila Carapanatuba e o Distrito do Bailique. Atualmente, a equipe 

técnica efetiva é composta por 05 (cinco) profissionais, sendo 02 (duas) assistentes sociais, 02 

(duas) psicólogas e 01 (um) sociólogo. De modo que, 04 destes foram efetivados em 2019, por 

meio de concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Macapá (PMM). 
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Um dos desafios colocados a adequada gestão do CRAS é a realização dos diagnósticos 

socioterritoriais. Nesse sentido, tem-se o diagnóstico de perfil socioeconômico, realizado pela 

Coordenadoria de Direito e Moradia (CDM), da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEMAS) em 2021, referente ao Conjunto Habitacional Mucajá, de uma amostra com 90% das 

famílias, a maioria relativa 27% possui o quantitativo de 04 pessoas na composição familiar; 

41% são contemplados com benefícios sociais, no qual a maioria absoluta 87% são 

contemplados com o Auxílio Brasil, antigo Programa Bolsa Família (PBF); e, a maioria absoluta 

67% das famílias possuem renda mensal inferior a um salário mínimo (SEMAS, 2021, p. 15-19). 

Já no Conjunto Habitacional São José, de uma amostra realizado junto a 84,31% das 

famílias, a maioria relativa 22% também possui até 04 pessoas na composição familiar; a 

maioria absoluta 65% possui o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado; 42% das famílias são 

contempladas com benefícios sociais oriundos, em sua maioria relativa 64%, do Auxílio Brasil 

do Governo Federal, e, a maioria absoluta, 62%, tem a renda inferior a 01 (um) salário mínimo 

(SEMAS, 2021, p. 40-42). 

Nos bairros do perímetro urbano da área de abrangência do equipamento, a maior 

incidência de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social residem nos referidos 

bairros onde estão localizados os referidos habitacionais. Essas informações estão auxiliando o 

planejamento e a execução dos serviços socioassistenciais prestados pelo CRAS Felicidade.  

Contudo, a cobertura da Vila Carapanatuba e Distrito do Bailique (zona rural) é um dos 

principais desafios colocados ao CRAS no que diz respeito à gestão territorial e oferta do PAIF, 

por exemplo. O caso em questão enfoca apenas o arquipélago do Bailique, composto por oito 

ilhas, a saber: Bailique, Brigue, Curuá, Faustino, Franco, Marinheiro, Igarapé do Meio e 

Parazinho (ALMEIDA et. al., 2013) e 51 comunidades. 

A população aproximada do arquipélago é de 7.618 habitantes (IBGE, 2010), o que 

representa, aproximadamente, 2% da população de Macapá. A maioria relativa 53,2% da 

população é formada por homens e 46,68% de mulheres, de modo que a maioria absoluta 

80,55% dos moradores vivem nas regiões urbanizadas da ilha (IBGE, 2013). Distante a 

aproximadamente 180 km da sede de Macapá; o principal meio de acesso é fluvial, cuja duração 

de viagem de barco dura em torno de 12 horas, a depender dos fluxos das marés. 
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Figura 1 – Mapa da localização do Distrito do Bailique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado a partir do MOPS/SAGI (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022). 

 

A figura indica a distância entre o CRAS Felicidade e o Distrito do Bailique, o qual é 

banhado do lado esquerdo pela foz do Rio Amazonas e do lado direita pelo Oceano Atlântico. 

Até o presente momento o CRAS não realizou nenhum diagnóstico socioterritorial nessa 

região. A não realização de estudos no Bailique, feito pelo CRAS, ocorre pelo menos por 2 

razões: 1) dificuldades na articulação com os setores da SEMAS, responsáveis pelo 

planejamento das ações socioassistenciais e intersetoriais que ocorrem no Distrito. As poucas 

que ocorreram ao longo do ano de 2020, 2021 e 2022, no geral, são planejadas sem participação 

efetiva do CRAS, ou, quando há envolvimento do equipamento, há dificuldades de articular no 

planejamento e na execução da ação os serviços do PAIF e SCFV, pois as ações visam, sobretudo, 

conceder benefícios eventuais, tais como, Auxílio Alimentação, Auxílio Natalidade e Auxílio Gás, 

além dos serviços de cadastro e atualização do CadÚnico. 

De acordo com Agostini e Ramos (2020, p. 05), os serviços públicos essenciais na região 

são precários, pois, no geral, grande parte das comunidades ribeirinhas necessitam de 

geradores à Diesel para poderem ter acesso a energia elétrica, esse estudo de Almeida et. al. 

(2013, p. 21) foi realizado em 2008, junto a um conjunto de 238 mulheres que fazem parte ou 

não de organizações e movimentos sociais, compreendendo 37 comunidades do Bailique.  Eles 

detalham que 56,4% da população amostral de sua pesquisa utilizam fontes diversas de energia 

elétrica, como os motores a Diesel, e 41,5% fazem uso dos serviços da Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA), de modo que 5% da população domiciliada não possui acesso a 
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nenhum tipo de energia elétrica; quanto ao esgotamento sanitário, em torno de um terço das 

unidades domiciliares não tem acesso a banheiros e 66,4% dos domiciĺios utilizam um único 

banheiro de maneira coletiva (ALMEIDA et. al., 2013, p. 21). 

A água, no geral, não é potável, devido ao processo de salinização e por não passar por 

processos de tratamento para que seja consumida sem riscos à saúde, de modo que a água 

consumida em 68% dos domicílios é oriunda dos rios, igarapés e lagos da região (AGOSTINI & 

RAMOS, 2020, p. 04; ALMEIDA et. al., 2013, p. 21). Os moradores dependem de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) que atende todo o arquipélago; os estudantes se mudam para 

Macapá com frequência para poderem dar continuidade aos estudos, apesar de haver 

escolas de ensino médio e fundamental, mas que ficam distantes da residência, além de haver 

dificuldades de manter professores na região que advém da área urbana de Macapá, escassez 

de acesso ao material didático, problemas na infraestrutura das escolas e, no geral, a qualidade  

do ensino ofertado não supre a real necessidade dos estudantes, o que os 

impossibilitam de avançarem nos estudos (ALMEIDA et. al., 2013, p. 22). 

As principais fontes de renda e dinâmica da economia local giram em torno da pesca 

artesanal de peixes e coleta de camarão, extração do açaí, agricultura familiar de subsistência 

baseada em lavouras em pequena escala e criação de animais, além da construção artesanal de 

embarcação (ALMEIDA et. al., 2013; AGOSTINI & RAMOS, 2020). Os programas de transferência 

de renda do governo federal têm forte impacto socioeconômico nos domicílios chefiados por 

mulheres, visto que 68% informaram que são contempladas com algum benefício (PB, 

transformado em Auxílio Brasil e Seguro Defeso) (ALMEIDA et. al., 2013).  

Já o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria da Inclusão e Mobilização 

Social (SIMS) atende 152 famílias ribeirinhas no Bailique que estão inseridas no Programa Renda 

para Viver Melhor, o qual visa garantir renda mínima às famílias em situação de vulnerabilidade 

e risco social, cuja exigência é que pelo menos um dos seus integrantes seja criança e/ou 

adolescente (0 a 15 anos), esse Benefício consiste no repasse mensal de meio salário mínimo 

(SIMS, 2022). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A não realização do diagnóstico socioterritorial e as dificuldades na articulação das ações 

socioassistenciais são desafios enfrentados para efetivar a gestão territorial no Distrito do 

Bailique. Porém, a localização geográfica entre o CRAS Felicidade e o arquipélago é o maior 

desafio, pois a distância em si, e toda logística e recursos humanos necessários para atender os 

usuários das 51 comunidades requer um processo de articulação e planejamento que busque 

conter, em parte, este obstáculo que envolve diretamente o arranjo territorial que foi 

concebido para o equipamento. Um território com as especificidades geográficas, ambientais e 

socioeconômicas descritas requer a presença efetiva do Estado e das políticas socioassistenciais 

na região. 

Por se tratar de uma extensa faixa territorial amazônica, com uma população com modo 

de vida tipicamente ribeirinha que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade social 

(ALMEIDA et al., 2013; AGOSTINI & RAMOS, 2020), a política de assistência social do município 

deveria desenhar e planejar com maior sensibilidade a efetiva implementação tanto a PSB 

quanto da PSE para o arquipélago. A implantação de um CRAS abriria a possibilidade de as 

comunidades acessarem com maior frequência os direitos socioassistenciais ou, até mesmo, a 

efetivação de uma equipe volante já traria impactos positivos. 

Assim, com base neste estudo de caso e nos desafios de viabilizar a efetiva gestão deste 

território vulnerável e tipicamente amazônico, surgem reflexões acerca do modelo de 

operacionalização do conceito de território e territorialidade que o Estado, através das gestões 

locais, vem executando. O exemplo trabalhado neste texto nos permite compreender as formas 

de irrupção que ocorrem no processo de (des)construção da identidade territorial entre o 

usuário da política e os equipamentos da assistência social na região amazônica, pois 

entendemos que a garantia dos direitos socioassistenciais perpassa, fundamentalmente, pelo 

processo de disciplinamento territorial e a construção de territorialidades para os 

equipamentos que dialoguem, de fato, com as especificidades regionais e locais.  
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