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“Não te queixes diante da luta. É a tua chance. Sem batalha, não há vitória.”  

Lubich 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo é problematizar as particularidades do estado do Pará 
na efetivação do SUAS, a partir da sua territorialidade e vulnerabilidades sociais que estão 
expostos.  Tal reflexão será narrada a partir da experiência do Programa Capacita SUAS, nos 
municípios de Belém do Pará, Castanhal, Marabá e Altamira. As capacitações ocorrerão no 
período de Maio a Agosto de 2014, com a finalidade de atender os objetivos do Programa 
Nacional de Capacitação do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, que visa, entre 
outros objetivos, a garantia da oferta de educação permanente para qualificar profissionais do 
SUAS.  
Palavras Chave: SUAS. Educação Permanente. Território. Políticas Públicas. 
 
Abstract:The purpose of this article is timely to discuss the particularities of the state of Pará in 
realization of SUAS, from its territoriality and complexity of social vulnerabilities that are 
exposed. Such discussion is narrated from the experience of “Capacita SUAS Program” in 
realization of Course I – Course of Introduction to the Provision of services and social 
assistance benefits of SUAS and implementation of action plans of “Brazil without poverty”, in 
the region of Belem do Pará, Fortaleza, Marabá and Altamira. The training will take place from 
May to August 2014, in order to meet the objectives of “National Training Program of SUAS” – 
Single System of Social Assistance, established on March 16, 2012, through Resolution No. 8 
of the National Social Assistance Council, which aims, among other objectives, the guarantee of 
permanent education to qualify professionals of SUAS in the provision of services and social 
assistance benefits. 
Key words: SUAS. Continuing Education. Region. Public Policy. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As inovações propostas pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 e o 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS/2005 envolvem questões conceituais e temas de 

gestão da política, assim como dos serviços de proteção social. Nesta perspectiva, a Educação 

permanente vem assumindo um lugar estratégico e fundamental para garantia da formação 

qualificada dos atores sociais, bem como  permite aos profissionais do SUAS reflexões da sua 
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prática profissional articulado com suas vivências no território e subjetividades da sua essência 

humana, objetivando garantia e efetivação de direitos. 

Em decorrência do processo de implantação e implementação do Sistema Único da 

Assistência Social - SUAS, e frente ao atual estágio de  desenvolvimento, tornam-se cada vez 

mais visíveis os desafios referentes ao fortalecimento da gestão e qualificação dos serviços; 

desafios estes cujo enfrentamento pressupõe a organização efetiva da Vigilância 

Socioassistencial.  Nesse contexto, as Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial, 

2013, afirma que: 

 ...os processos de produção, análise e utilização de informações ganham 
relevância na medida em que possibilitam qualificar a intervenção dos agentes 
públicos de forma que suas ações produzam processos e resultados mais 
condizentes com as expectativas e necessidades da população em geral e, em 
particular, dos segmentos sociais mais vulneráveis. 

 
  A Vigilância deve ser capaz de ampliar a capacidade de Proteção e Defesa de Direitos 

inerentes à concepção do SUAS, daí advém a importância que a NOB SUAS 2012 que 

reafirma sobre a Vigilância Socioassistencial dada na LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social e  na PNAS – Política Nacional da Assistência Social. 

 

A  LOAS alterada pela 12.435/2011, afirma em seu Art. 2º:  

A assistência social tem por objetivos a vigilância Socioassistencial, que visa 
analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência 
de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimizações e danos, apontando para a 
importância da Vigilância Socioassistencial como objetivo da política da 
assistência social. (LOAS, 2011). 

 
Para tanto, no Capítulo da Organização da Gestão em seu Art. 6º, a LOAS dispõe que o 

SUAS tem objetivo de afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Destaca-

se ainda que no Art 6ºA: ... a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções 

da assistência social que identifica e previne situações de risco e vulnerabilidade social e seus 

agravos no território.  

Vale a pena destacar que a noção de território ultrapassa os limites geográficos e deve 

ser baseada no reconhecimento das capacidades criadas coletivamente no território enquanto 

espaço de vivência com características políticas, econômicas e culturais. Ao atentarmos para o 

conceito de território, consideramos a perspectiva trazida por Milton Santos mais adequada 

para a discussão sobre vigilância.  

Para Santos (2007) o território usado, visto como uma totalidade é um campo 

privilegiado para a análise, na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura global da 

sociedade e, de outro lado, a própria complexidade do seu uso 
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O tema tratado neste artigo surgiu da experiência como docente do Programa Capacita 

SUAS do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS no Estado do Pará 

no ano de 2014 e 2015.   

O Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único da Assistência Social- SUAS é 

uma estratégia de apoiar os Estados e o Distrito Federal na execução dos Planos Estaduais de 

Capacitação do SUAS, visando o aprimoramento da gestão e a progressiva qualificação dos 

serviços e benefícios socioassistenciais. O CAPACITASUAS tem como objetivo promover a 

capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social, que pautada 

pela Gestão do Trabalho e a Educação Permanente, exige um novo perfil de trabalhadores, 

éticos, críticos, reflexivos e comprometidos com o exercício profissional. 

O Estado do Pará é o mais populoso da região norte e o segundo maior do país em 

extensão territorial. Conta com uma população de 7.581.051 habitantes (IBGE/2010). Sua 

capital, Belém, reúne na região metropolitana cerca de 2 milhões e 100 mil habitantes, sendo a 

mais populosa do estado, seguida da região de integração do Baixo Amazonas com 650.446 

hab. Traz características peculiares do restante do território nacional como o “fator amazônico”, 

que inclui as longas distâncias e horas ou dias de viagem para deslocamento dentro das 

próprias regiões ou entre elas; riquezas e pobrezas regionais; variedade étnica e cultural e 

ocupacional, isto é, populações de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, seringueiros, 

em síntese, os povos das florestas que historicamente têm construído suas presenças neste 

grande Estado do Pará, que possui uma exuberância de matas e fauna e flora, riquezas 

naturais. 

             Abordaremos neste artigo os objetivos da Politica Nacional de Educação Permanente e 

em seguida a importância da Educação permanente para a efetivação da Política de 

Assistência Social e integralidade do SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 

Apresentaremos também diagnóstico social do Estado do Pará, bem como as considerações 

finais a cerca deste processo de Capacitação dos trabalhadores do SUAS. 

 

2. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS 

 

A Educação permanente é resultado de um processo de discussões e organização dos 

trabalhadores do SUAS, tal politica tem por objetivo corroborar com a profissionalização do 

SUAS, que requer dos seus gestores, trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes frente às necessidades da provisão dos serviços e benefícios 

socioassistenciais mais qualificada e comprometida com um projeto emancipatório de 

sociedade. A Politica Nacional de Educação Permanente foi aprovada pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS, por meio da Resolução nº 04, de 13 de março de 2013.  
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Como dito anteriormente a política de educação permanente é resultado da organização 

da própria política de assistência social, por meio de suas legislações como a Constituição 

Federal de 1988, a LOAS – Lei Organica da Assistencia Social que em seu artigo 19 diz: 

“Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da 

Política Nacional de Assistência Social: IX - Formular política para a qualificação sistemática e 

continuada de recursos humanos no campo da assistência social”. A Politica Nacional da 

Assistencia Social enfatiza: exige a efetivação do Art.6º da LOAS(alterada pela Lei nº 

12.435/2011) que preconiza “A gestão das ações na área de assistência social fica organizada 

sob forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos: V- implementar a gestão do trabalho e a 

educação permanente na assistência social”. 

Por fim a NOB-RH/SUAS-2006: um dos principais eixos estabelecidos pela Norma para a 

Gestão do Trabalho é a Política Nacional de Capacitação do SUAS que deverá ser coordenada 

e financiada pelos Governos Federal, Estadual, do Distrito Federal e municípios. 

A PNEP/2013: instituída pela Resolução nº04 de 13 de março de 2013, estabelece a 

perspectiva político pedagógica, fundada no principio da educação permanente. Perspectiva 

essa inovadora que resulta de um amplo debate envolvendo gestores das três esferas, 

trabalhadores, conselheira e usuários ao longo de toda trajetória da PAS. Política que exige do 

Estado um forte papel de execução com vistas a profissionalização do SUAS. Possui três 

princípios relevantes a serem seguidos: a interdisciplinaridade, a aprendizagem significativa e a 

historicidade. Dessa forma, as ações de formação e capacitação do Capacita SUAS abarcam 

questões filosóficas-científicas e ético-políticas relacionadas aos princípios e fundamentos da 

análise do sujeito e do projeto social que lhe confere tal identidade, fazendo a mediação 

dessas questões com as de caráter técnico-operativo. Consiste ainda no processo de 

atualização e renovação continua das práticas e atitudes profissionais das equipes de trabalho 

a partir da afirmação de valores e princípios e do contato com novos aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis. Tendo como público alvo trabalhadores 

do SUAS de nível fundamental e médio, superior da rede governamental e não governamental, 

assim como aos gestores e agentes de controle social no exercício de suas competências e 

responsabilidades. 

 

3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 
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Imagem 1: Mapa do Estado do Pará com as suas divisões territoriais de integração.  

Fonte: PEAS 

 

O Estado do Pará está localizado na Região Norte do Brasil, e apresenta maior número 

de habitantes desta região: 7.581.051, sendo 5.191.559 a população urbana e 2.389.492 a 

população rural. De acordo com IBGE, 2010, é o segundo maior Estado do Brasil em extensão 

territorial, com 1.247.689.515 km2, e apresenta densidade demográfica de 5.66 hab./km2.  

  O Pará possui 144 municípios e encontra-se organizado em 12 Regiões de Integração 

com características específicas, pois as características regionais configuram o Estado com o 

que se denomina “fator amazônico”, que inclui as longas distâncias e horas ou dias de viagem 

para deslocamento dentro das próprias regiões ou entre elas; riquezas e pobrezas regionais; 

variedade étnica e cultural e ocupacional, isto é, populações de indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, caboclos, seringueiros, em síntese, os povos das florestas que historicamente têm 

construído suas presenças neste grande Estado do Pará, que possui uma exuberância de 

matas e fauna e flora, riquezas naturais.  

Considerando que esta é uma região do país com muitas peculiaridades territoriais, 

chamamos atenção para os deslocamentos dentro do Estado, onde em sua maior parte se faz 

por meio pluvial de forma simples e rude, e nos períodos do chamado “inverno” o estado passa 

por grandes períodos de enchentes. Diante do exposto percebemos a grande dificuldade em 

ofertar politicas publicas de uqlaidade e que atendam a essa imensidão territorial.  

Dados da organização não governamental (ONG) Comunidades Quilombolas no Brasil 

indicam que existem 240 comunidades quilombolas no Estado do Pará, distribuídas pelas 

várias regiões do Estado, algumas mais próximas e outras mais distantes, de difícil acesso, 

como as do Baixo Amazonas. A população indígena é de 37.681 habitantes (PEAS 

2008/2011). De acordo com as leituras realizadas, os dados sobre a população indígena 

variam conforme a fonte consultada. Assim os valores quantitativos informados não são 

equiparados, pois enquanto o Conselho Indigenista Missionário informa 37.681 pessoas 
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indígenas, o Censo demográfico 2010 do IBGE, que utiliza a metodologia em que as pessoas 

auto-declaram cor e/ou raça, aponta que no Pará há 51.217 pessoas indígenas. Vale destacar 

que dentre as pessoas indígenas que moram em área indígena com até 10 anos de idade, 7% 

não apresenta registro civil e 34% não são alfabetizados.  

 A diversidade cultural exige que o Estado atente para as peculiaridades de cada área 

regional, tanto de suas riquezas para o crescimento econômico, quanto das expressões da 

questão social para a superação e consequente desenvolvimento. Teixeira (2013) inclui neste 

cenário as tensões, violências e conflitos originados da introdução de algumas formas de 

propriedade na Amazônia, com a presença dominante, no campo, do latifúndio, com grandes 

impactos sociais e ambientais e a presença imponente, no setor industrial, do enclave, também 

com impactos sociais e ambientais e suas avassaladoras formas de modernização destrutiva 

da natureza e da força de trabalho.  

O Estado do Pará, ao mesmo tempo em que é rico em riquezas naturais, possui 18,42% 

(1.396.684) da população em situação de pobreza extrema, o que exige um olhar atento às 

necessidades do seu povo, respeitando as particularidaes e peculiaridades regionais. 

A gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Pará enfrenta estes 

desafios geográficos, de diversidade étnica e geopolíticos.  Isso significa que é fundamental o 

processo de capacitação continuada paraque os trabalhadores estejam preparados para 

atender a toda essa diversidade ja citada anteriormente.  

Diante do exposto, podemos afirmar que essa diversidade  permite a implantação do 

modelo de gestão descentralizado e participativo do SUAS, que remete à compreensão do 

território como um de seus eixos estruturantes, frente às demandas de uma realidade 

socioterritorial heterogênea e desigual (PEAS/2015).  

A legislações vigentes (LOAS, PNAS e NOB/SUAS) são claras no que tange a obrigação 

dos municípios, a partir da descentralização político administrativa, de planejar a implantação e 

implementação das políticas públicas, em destaque aqui, a Política de Assistência Social, a 

partir do conhecimento aprofundado do território.  

Para Koga, o território representa o chão do exercício da cidadania, onde se materializa 

a presença/ausência dos serviços públicos, sendo que não significa, simplesmente, o acesso a 

todos os serviços e com qualidade. 

Porém, a afirmação acima ganha relevância quando interpretadas a partir de Milton 

Santos (1997) que afirma que o território em si não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para análise social quando é considerado a partir do seu uso, a partir do momento em 

que pensamos juntamente com aqueles atores que o utilizam. É o uso do território em si 

mesmo, que faz dele o objeto de análise social. 

A perspectiva territorial incorporada pelo SUAS, “(...) representa outra mudança 

paradigmática de relevância. As ações públicas da área da assistência social devem ser 
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planejadas territorialmente tento em vista a superação da fragmentação, o alcance da 

universalidade de cobertura, a possibilidade de planejar e monitorar a rede de serviços, realizar 

a vigilância social das exclusões e estigmatizações presentes nos territórios de maior 

incidência de vulnerabilidade e carecimentos.” (MDS,2008,p.53) 

É possível citar Castro, 2003, para exemplificar como a geografia tem se preocupado em 

discutir a dimensão territorial na perspectiva das políticas públicas. 

Castro (2003), afirma que o território se constitui a partir de relações fundamentalmente 

políticas, sendo possível perceber, no conjunto de fatores que resultam diretamente da política, 

a centralidade das dinâmicas territoriais que afetam a organização da base material da 

sociedade. 

Na perspectiva do princípio de territorialização é importante destacarmos que o Brasil é 

um país grande e que possui uma formação societária diversificada, o que afeta 

consideravelmente a elaboração de uma política para todas as diferentes regiões do país, onde 

cada localidade terá um impacto diferente sobre essa política. Que a diversidade territorial ela é 

fundamental para o planejamento das ações, pois temos hoje as mais diversas realidades 

territoriais que interferem na operacionalização e nos resultados das políticas públicas. 

A PNAS destaca a grande dificuldade de formar políticas públicas a fim de minimizar as 

desigualdades da população brasileira, já que é um país com alta densidade populacional, alto 

grau de heterogeneidade e desigualdades socioterritoriais e econômicas: “[...]Exige-se agregar 

ao conhecimento da realidade a dinâmica demográfica associada à dinâmica socioterritorial em 

curso (PNAS, 2004: 43). 

Para tanto, podemos destacar a reflexão da pesquisadora Joaquina Barata Teixeira, 

2013: 

A região amazônica põe um desafio diferente ao princípio da territorialidade. 
Sua particularidade regional pede especificidades na leitura da realidade social 
em seu território, e pede a introdução de ativos na potencialização da proteção 
social no âmbito do SUAS. [...] A proteção social, portanto, tem que tomar 
etnias e agrupamentos culturais e ocupacionais, (indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, castanheiros, seringueiros, caboclos), como coletivos sujeitos de 
direitos e suas culturas como protagonistas da história de resistência na 
Amazônia. (Teixeira,2013) 
 

Diante do exposto em reconhecer a realidade territorial, destacamos a vigilância 

socioassistencial que tem como objetivo apoiar atividades de planejamento, organização e 

execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, produzindo, sistematizando e 

analisando informações territorializadas, para tanto, devemos dotar os trabalhadores de 

conhecimento.  

É primordial, portanto, que os atores sociais, exerçam sua função de mediadores de 

direitos sociais e visem em suas ações o planejamento, avaliação e monitoramento a partir da 

perspectiva territorial. Todavia, de acordo com Fernandes, 2007, apud Marcondes,2013,  vale 
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ressaltar a necessidade de repensar as condições de trabalho dos trabalhadores do SUAS, 

pois políticas de formação de trabalhadores adquirem sentido quando acompanhadas de 

políticas de qualificação dos espaços sócio-ocupacionais e suas condições. 

Esta é uma tarefa desafiadora, que exige priorização, esforço, investimento e o 

desenvolvimento de capacidades para utilização das informações. 

 

3.1 Capacita SUAS e a diversidade territorial no Estado do Pará 

 

O capacita SUAS no Estado do Pará terá aproximadamente 1500 trabalhadores 

capacitados, distribuídos em 14 polos em todo o Estado. Os cursos ofertados são o Curso I dos 

Provimentos dos Serviços Socioassistenciais e o Curso II de Gestão Financeira e Orçamentária 

do SUAS, sendo que no Polo de Castanhal já ocorreram os dois cursos alcançando um total de 

115 profissionais capacitados.  

De acordo com os relatos dos profissionais são muitos os obstáculos enfrentados para a 

implantação e implementação do SUAS no Estado.  

De acordo com o diagnóstico dos municípios de Belém do Pará, Marabá, Castanhal e 

Altamira, locais onde as pesquisadoras ministraram o Capacita SUAS, percebe-se a 

necessidade da educação permanente e da efetivação dos princípios norteadores do SUAS. 

Dos municípios citados no presente artigo, todos possuem distritos que chegam a distâncias de 

200 km, sendo percorridos por estradas de terra precárias, e ou rios. Chamamos  atenção para 

o municipio de Altamira, que além de ser o terceiro maior municipio do mundo, é o maior do 

Brasil e caso fosse um estado seria maior que o Ceará e o Acre. Altamira possui ainda um 

distrito há 950km de distância (Castelo dos Sonhos), além de ser sede da construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, que será a terceira maior Usina do mundo e a unica totalmente 

brasileira. Uma caaracterística notória do município é sua hidrografia, pois Altamira está 

cravada às margens do Rio Xingu com sua série de afluentes e cachoeiras que se distribuem 

por toda a região. 

  Outra característica importante são as populações ribeirinhas e indígenas. Os 

profissionais participantes relatam as mais diversas dificuldades de trabalho. No entanto, um 

ponto de destaque dentro das oficinas e discussões em grupo foram a importância do território 

no processo de planejamento. A territorialização precisa ainda ser muito discutida com os 

trabalhadores do SUAS no Estado do Pará, visto a tal peculiaridade que nos sobressalta aos  

olhos. Em resultado a este panorama temos as populações que chamamos os “invisíveis” 

aqueles que a politica publica ainda não alcançou, aqueles que não estão com seus direitos 

assegurados. 

Diante do exposto frente as características e peculiaridades que a região apresenta 

geograficamente, cabe ao Estado o desafio de desenvolver ações que atendam as 
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diversidades encontradas. O grande desafio das Políticas Públicas, principalmente da Política 

de Assistência Social é desenvolver estratégias e garantir investimento público que atenda a 

pluralidade encontrada. 

Outro ponto destacado pelos participantes das capacitações são as longas distâncias 

percorridas dentro do próprio Estado, e até mesmo no município para acesso às políticas 

públicas. Segundo Teixeira, 2013, as diversificadas e distâncias intermunicipais ocasionam 

sérios comprometimentos, inclusive financeiros, ao processo de trabalho e de gestão. No 

entanto, a autora afirma ainda que as longas distâncias, é um bom sinal, pois indica a 

existência de um vasto território. Um contra ponto a este vasto território é que a conta dos 

custos de toda manutenção e oferta das politicas publicas fica para o Estado.  

Uma realidade de enfrentamento á tal peculiaridade são as lanchas ofertadas pela 

Politica de Assistência Social, porém de acordo com os relatos dos grupos dos municípios, tais 

lanchas não são preparadas para se locomoverem nas realidades dos Rios da região do Pará, 

pois se trata de rios com muitas pedras, o que leva a muitas manutenções da mesma, o que 

fica oneroso ao município. Os veículos são precários ou não são adequados para as estradas e 

territorios percorridos pelos profissionais, pois o veiculo traçado é o mais adequado para 

algumas regiões como, por exemplo, a região do Marajó, devido as suas ilhas e aos vastos 

territórios amazônicos. Outro exemplo é o proprio municipio de Altamira que para chegar até o 

distrito Castelo dos Sonhos é necessário ir de avião.  

 

4. Considerações finais 

 

Os resultados do programa Capacita SUAS enquanto estratégia da Educação 

Permanente são positivos frente a importância de levar informação e qualificação aos 

trabalhadores do SUAS, assim como efetivar a garantir o que esta proposto pela NOB/RH. O 

momento de capacitação proporciona momento de troca coletiva muito positiva para que as 

equipes possam se fortalecer frente as dificuldades encontradas no cotidiano de trabalho.  

O Capacita SUAS contribui ao processo de aprimoramento da gestão do Sistema Único 

da Assistência Social e da qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. 

Os profissionais relatam interesse e importância em realizar capacitações pois  

compreende-se que a educação permanente é  possibilitadora de aquisição de novos 

conhecimentos e amplia seu potencial de enfrentamento das situações contraditórias e 

desafios presentes na realidade estimulando a buscar continuamente a superação 

(BOURGUIGNON, 2007, apud MARCONDES, 2013).  
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Vale destacar que frente as dificuldades enfrentadas, a diversidade territorial e 

geográfica, bem como a riqueza natural, que é belíssima, apresentam situações peculiares e 

exigem intervenção diferenciada e qualificada dos gestores e trabalhadores do SUAS. 

Visto que conforme o Mapa de Vulnerabilidade Social, a vulnerabilidade está associada 

não apenas as características socioeconômicas, mas estão associados a outros diversos 

fatores (baixos níveis de escolaridade, acesso a serviços públicos, perfis familiares), como 

também características demográficas dos grupos sociais, dos setores censitários, aspectos que 

colocam ou podem colocar as pessoas em situações de risco (agravos à saúde, gravidez 

precoce e jovens vítimas de homicídio, entre outros) são muitos os indicadores que colocam a 

população em situação de vulnerabilidade social nos municipios paraenses.  

Conforme afirma Dirce Koga neste contexto de múltiplos fatores podemos assinalar que 

as características socioterritoriais das áreas vulneráveis demonstram ainda à distância entre o 

acesso da população às políticas públicas e do Estado, ao mesmo tempo demonstram também 

quais as prioridades do território para enfrentar as situações de vulnerabilidade. 

Para finalizarmos, destacamos as colocações da pesquisadora Joaquina Barata, 2013, 

que afirma que se os gestores da região se quiserem deixar um legado de suas gestões, 

devem integrar-se na luta de quilombolas, indígenas e povos da floresta pelos seus direitos. O 

SUAS na Amazônia há que ter uma perspectiva ético-política voltada ao reconhecimento do 

caráter multiétnico e pluricultural de suas populações.  

 
Apontamos então para a necessidade de continuidade do Programa Capacita SUAS 

como uma estratégia da educação permanente, onde permite aos trabalhadores o nivelamento 

de conhecimento e informações, onde evidencia as características peculiares das regiões 

considerando o território como eixo primordial das ações e leva a reflexão da prática 

profissional da politica de assistência social pelo viés da efetivação e garantia de direitos. 
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