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RESUMO
Nos últimos anos diversas pesquisas e estudos vêm se ocupando com múltiplos temas intentando a construção de um
arcabouço  teórico  conceitual  capaz  de  interpelar,  apreender  e  compreender  o  novo  processo  de  organização  da
prestação dos serviços públicos no Brasil. Neste contexto, a política de Assistência Social estabeleceu um conjunto de
ações a fim de diminuir as desigualdades sociais nos mais diversos territórios das cidades brasileiras colocando ênfase
na organização do território como instrumento de articulação dos serviços públicos oferecidos. Considerando esse novo
cenário da política nacional e tendo como base a rica bibliografia até então produzida sobre este tema, em especial
acerca das formas,  dos papéis  e  dos  desafios  do território,  notamos que ainda existem muitas  questões a  serem
estudadas e compreendidas, sobretudo, quando se trata da implementação de uma política pública que tem em seus
eixos organizativos o território como um dos elementos centrais de seu funcionamento. Desta forma, o objetivo deste
trabalho é entender as dimensões da organização territorial para a eficácia das políticas públicas sociais a partir da
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no ano de 2005, com foco nas ações desenvolvidas na
organização do território para o atendimento e combate às vulnerabilidades sociais. A metodologia aplicada consiste em
métodos de pesquisas qualitativos e quantitativos. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, Território, Assistência Social, Vulnerabilidades Sociais.

1 INTRODUÇÃO 

A literatura que discute território tem nas últimas décadas suscitado questões fundamentais
para o entendimento da organização socioespacial, todavia, é na teoria do geógrafo Milton Santos
que se encontra a definição de território mais utilizada dentro das ciências humanas. O conceito
extrapolou a ciência geográfica e passou a ser recorrente nas demais ciências sociais, tais como, a
antropologia, a sociologia, o serviço social, a economia e na ciência política, em especial, quando se
trata das políticas públicas. 

Ao  definir  território,  Milton  Santos,  estabelece  que  o  espaço  geográfico  deva  ser
compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, no qual é o seu
uso  que  o  faz  objeto  de  análise  social,  já  que  é  no  território  usado  que  as  relações  sociais
acontecem. Em suas palavras,

o território é o chão e mais a população, isto é uma identidade, o fato e o sentimento de
pertencer àquilo que nos pertence. O território é à base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influí. Quando se fala em território deve-se,
pois,  de logo,  entender  que  está  falando em território  usado,  utilizado  por  uma população
(SANTOS, 2003, p.46).

Não  obstante,  são  diversas  as  definições  que  podemos  encontrar  sobre  o  território,
entretanto,  é  a  partir  da  definição  Milton  Santos  que  o  debate  acerca  deste  conceito  vai  se
intensificar extrapolando os limites físicos e buscando a dimensão humana e híbrida do conceito
dentro das configurações sociais. Ou seja, o debate passa a ser estabelecido colocando o território
não apenas dentro da dimensão político-territorial  definida pelo Estado-Nação,  mas através das
relações que são estabelecidas dentro deste Estado, sobretudo, nas relações entre a sociedade e o
Estado (povo,  território  e  governo).  Desta forma,  o  território  passa a ter  uma conotação de um
organismo capaz de se transformar cotidianamente de acordo com o uso que as pessoas lhe dão.
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Para o cientista social Sergio Schneider (2009), o conceito de território é ubíquo, amplo e
pode ser aplicado nos diferentes campos das ciências sociais, no entanto, tal  conceito pode ser
apresentado segundo três paradigmas principais.  O primeiro busca definir o território a partir  da
interação dos humanos com o espaço que resultam em formas de uso e de transformação do
espaço,  espaços  criados,  espaços  construídos  ou espaços  transformados.  Nesta  perspectiva,  o
espaço é pensado na sua dimensão instrumental e normativa, uma vez que um determinado lugar
pode ser demarcado e apropriado por aqueles que têm a capacidade de mantê-lo sob sua guarda e
domínio. O segundo paradigma refere-se à visão daqueles estudiosos que pensam o território a
partir das relações entre as dimensões imateriais, culturais e simbólicas com os espaços.  De acordo
com o autor,  “o território reflete uma configuração social  que se situa em um ponto no espaço,
podendo ser um grupo de jovens que vive em determinado ambiente urbano ou até mesmo um
grupo  de  indígenas  que  habitam  uma  porção  de  terra”  (SCHNEIDER,  2009,  p.30).  No  último
paradigma,  o  autor  interpela  que  estudiosos  da  economia,  do  planejamento  e  da  geografia  do
desenvolvimento trabalham o conceito de território associado ao de região utilizando-o muitas vezes
como sinônimo. 

No serviço social a discussão sobre o território se intensificou nas últimas décadas com a
implementação  da  Política  Nacional  de  Assistência  Social  –  PNAS,  que  colocou  entre  seus
princípios  o  território  como  espaço  estratégico  na  garantia  de  direitos.  Trabalhando  com  a
perspectiva  de Milton  Santos,  os  estudiosos desta  área encaram o território  como um local  de
produção e reprodução das relações sociais que através das demandas existentes possibilitam a
fomentação  e  a  implementação  de  programas  na  garantia  de  direitos  sociais.  Dentro  desta
perspectiva Sposati (2013, p.06), reafirma que o

território é mais do que um lócus, no sentido de definição de um lugar, não é algo estático
como um endereço ou uma nominação. Ainda que estes atributos façam parte do território, sua
caracterização  ocorre  por  vivências,  significados  e  relações  que  constroem  identidades
individuais e coletivas.

Nesta direção, Koga (2013), ao discutir a institucionalidade do território aponta que 
se  o  território  de  vivência  possui  peculiaridades,  singularidades  e  dinâmicas  próprias,
acionadas e articuladas pelos diferentes atores sociais, sua configuração extrapola os limites
da formalidade ou da institucionalidade estabelecida pelas políticas sociais, que, normalmente,
regem sua atuação por meio de regras administrativas. Dentre estas regras, está a da divisão
territorial,  que delimita o pedaço do chão que pertence a cada morador,  segundo o que a
política de saúde ou de educação, por exemplo, determina como “área de abrangência” (p.37). 

Dentro destas perspectivas fica evidente que a discussão acerca do conceito de território não
está acabada, principalmente, por este ser um conceito que está atrelado ao dinamismo da vida
cotidiana e das relações estabelecidas pelos diferentes personagens que compõem as estruturas
sociais. Falar de território na atualidade é expressar sua hibridez e dialética frente à historicidade e
aplicabilidade de um conceito que está presente em todas as áreas do conhecimento.

Assim,  este  artigo  se  propõe  a  entender  as  dimensões  da  organização  territorial  para  a
eficácia das políticas públicas sociais a partir da implementação do Sistema Único de Assistência
Social  (SUAS)  no  ano  de  2005,  com  foco  nas  ações  desenvolvidas  pelo  Ministério  de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS na organização do território para o atendimento
e combate às vulnerabilidades sociais na perspectiva da descentralização político-administrativa do
Brasil entre os anos de 2005 e 2014 com o auxílio dos dados do Senso Suas de 2013. 
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2 POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERRITÓRIO

A dimensão político-organizativa dos últimos anos do governo brasileiro tem centrado forças
no combate as vulnerabilidades sociais a fim de acabar com a pobreza e a extrema pobreza no país.
Muitas ações têm sido fomentadas ao longo dos anos considerando o eixo do território como um dos
princípios  organizativos  do Sistema Único  de Assistência  Social  –  SUAS na implementação  de
políticas capazes de alcançar efetividade junto à sociedade.

Sendo o Brasil um país múltiplo em diversidade cultural e suntuoso com aproximadamente 8,5
milhões de quilômetros quadrados de extensão e uma população estimada em 203 milhões de
habitantes (IBGE, 2014), a principal missão da gestão federal era o de planejar uma política que
considerasse  os  aspectos  físicos  e  culturais  que  davam  origem  as  estruturas  sociais  tão
heterogêneas  da  população  brasileira.  Não  obstante,  o  princípio  norteador  da  execução  era  o
desenvolvimento humano sustentável  baseado na política de desenvolvimento social,  política de
segurança alimentar e nutricional, política de assistência social e política de renda e cidadania.

Ao se pensar na fomentação e gerenciamento de novos programas e projetos o território
tornou-se  uma  determinante  no  processo  organizativo  das  políticas  sociais.  Pois,  quando
evidenciadas as suas peculiaridades, um processo inovador de fazer gestão pública colocaria a
eficiência e a eficácia como reguladores no controle de ações do planejamento das ações no campo
social. O território, diante destas prerrogativas, passa a compor os instrumentos legais da política de
assistência social, tais como Leis Orgânicas, Resoluções e Diretrizes de políticas específicas com
definições de como este deve ser tratado pelas gestões públicas municipais, estaduais e federais. 

Políticas setoriais como a educação e a saúde ao longo da construção de suas políticas
organizam seus serviços de acordo com a extensão territorial e a população a ser atendida sem
considerar as vulnerabilidades existentes dentro destes espaços. Isso significa, que o território para
essas  políticas  se  caracteriza  como  um  espaço  limítrofe  de  gerenciamento  e  atendimento  da
população,  isto  é,  essas  políticas  considera  o  território  apenas  como  área  de  abrangência  de
equipes técnicas e de alocação de equipamentos públicos para o atendimento populacional. 

Não obstante, a política de assistência social desde a edificação da Constituição de 1988 –
CF/88 tem buscado extrapolar a ideia de que o território se restringe a uma área de abrangência, no
qual o número de habitantes é mais importante que a identidade coletiva de uma dada comunidade.
Esta mudança na forma de compreensão do que seria o território se intensificou com a construção
do SUAS e, a partir de 2005, com a luta dos personagens sociopolíticos envolvidos nesta política, a
visão do território ultrapassou a ideia de intervenção estatal e começou a ser pensado como um
mecanismo articulador dos agentes na perspectiva da superação das vulnerabilidades sociais e na
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Desta forma, ao descrever o território o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS enfatiza a ideia de que o território é o espaço
das relações sociais entre os diferentes sujeitos, “são espaços de vida, de relações, de trocas, de
construção  e  desconstrução  de  vínculos  cotidianos,  de  disputas,  contradições  e  conflitos,  de
expectativas e de sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos diferentes sujeitos” (BRASIL,
2008, p. 54).

Desta  forma,  a  política  de  assistência  social  tem  desenhado  seu  planejamento  de
implementação tendo como as características territoriais.  Na Lei  Orgânica da Assistência Social
(LOAS, 1993) temos o território como um dos pontos centrais para a construção de um sistema
capaz de garantir os direitos sociais aos indivíduos. Pois, através do conhecimento do território este
sistema  busca  a  garantia  dos  direitos  de  acessibilidade,  universalidade,  de  supremacia  do
atendimento às necessidades sobre exigências de rentabilidade econômica e de democratização
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dos mais diferentes canais de informações sobre equipamentos, programas e critérios de concessão
com vistas à proteção social de cidadania.

A respeito desta relação entre Estado, sociedade e o conceito de território, Dirce Koga (2002,
p.24), diz que

o  território  vem  sendo  um  elemento  importante  abordado  em  diversas  experiências,  não
apenas sob o ponto de vista do Estado, mas também da sociedade. Esta perspectiva fomenta
também o debate sobre a inclusão social, a cidadania, a democratização das informações e a
participação dos cidadãos na vida da cidade. Pois o território, para além da dimensão física,
implica as relações construídas pelos homens que nele vivem.

Nesta direção, o território não é apenas um espaço com características limítrofes,  mas o
espaço de vivência cotidiana daqueles que o ocupa, traz características próprias de identificação
cultural e de comportamentos construídos através da realidade existente. Os sujeitos sociopolíticos o
tornam gerador de singularidades e de dinâmicas próprias que surgem ou vão se modificando com o
passar do tempo construindo territorialidades com características específicas dentro do território.
Deste modo, podemos entender o território como a vida acontecendo em suas diferentes facetas
dentro do campo de potencialidade e sensibilidade daqueles que o torna vivo e dinâmico.

Quando se conhece o território e suas territorialidades, o espaço, o qual será implementado
qualquer  ação  governamental,  requer  um diagnóstico  preciso,  a  fim de  identificar  as  diferentes
vulnerabilidades  que  influenciam  diretamente  na  dinâmica,  tanto  dos  espaços  privados  quanto
coletivos, e a pensar na proposição de soluções em pequena escala e/ou em escala mais ampliada.

Koga e Nakano (2005, p.28), ao discutirem território e políticas públicas vislumbram que as
políticas públicas e, em especial a de Assistência Social, tem 

a necessidade de compreender as particularidades de cada território e incorporar a abordagem
territorial  na formulação,  implementação,  monitoramento e  avaliação  das  políticas públicas.
Para tanto, é fundamental pensar as potencialidades ativas dos territórios na constituição de
processos e relações sociais e de poder.

É  dentro  deste  dinamismo  que  a  Norma  Operacional  Básica  da  Assistência  Social  –
NOB/SUAS (2005,  p.  17)  apresenta  o  princípio  da  territorialização  como “o  reconhecimento  da
presença de múltiplos fatores sociais e econômicos que levam o indivíduo e a família a uma situação
de vulnerabilidade, risco pessoal e social". De acordo com o MDS, reconhecer as potencialidades,
as vulnerabilidades e as áreas de riscos de um território é de extrema importância, sobretudo, para o
planejamento  de  ações  que  atendam  a  real  necessidade  da  área  de  abrangência  de  um
equipamento social. Para Sposati (2009, p.45), a territorialização 

é uma dimensão da política que supõe o reconhecimento da heterogeneidade dos espaços em
que a população se assenta e vive bem como o respeito cultural aos seus valores, referências
e hábitos. Tem como perspectiva a inserção do cidadão e a manutenção da expressão de
indivíduo. Tem também por entendimento a identificação das efetivas condições de vida do
território onde ele vive com sua família. Certamente, o nível de qualidade de um território pode
ser fator de proteção e/ou de desproteção.

Não obstante, a autora continua alertando que a territorialização tem por objetivo
o  conhecimento  das  possibilidades  reais  do  cidadão,  do  seu  sofrimento,  quando  vive  em
território de precária condição de vida, mas sem uma focalização. O georreferenciamento de
beneficiários em um território permite a aproximação por meio da formação de grupos, e a
territorialização  permite  ainda  localizar  os  serviços  de  assistência  social  em  face  da
presença/concentração da demanda (p.45).

Diante  disso,  é  necessário  colocar  em discussão a presença do Estado na garantia  dos
direitos.  Conforme  a  CF/88,  cabem  aos  entes  federados  (União,  Estados,  Distrito  Federal  e

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Municípios), a garantia da cidadania e a dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, incisos II e III),
por meio da oferta de serviços que efetivem os direitos sociais, a saber, a segurança, a proteção à
maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados (CF/88, art. 6º) e a garantia à proteção
social, por meio da Assistência Social (CF/88, art. 203), à família à maternidade; ao ciclo de vida
(infância, adolescência e velhice) e, neste último caso, com o acesso ao benefício de um salário
mínimo; às pessoas com deficiência (promoção, habitação, reabilitação, acesso a benefício de um
salário mínimo) (SPOSATI, 2009, p.37-38).

Assim, ao falar em política de Estado voltada à proteção social no Brasil, precisa-se entender
que a seguridade social está distribuída em três políticas específicas: previdência social, saúde e
assistência social. E é, justamente, no âmbito da política de assistência social que se oferece ao
cidadão o maior número de mecanismos de proteção social não contributiva. Neste caso, o Estado
assume a responsabilidade de garantir a proteção social ao cidadão de forma a gerar seguranças
em seu convívio social, custeando os serviços ofertados por meio do financiamento público através
de  arrecadações  oriundas  das  taxas  e  dos  impostos.  Isto  é,  estes  serviços  são  ofertados  em
equipamentos públicos como Escolas, Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS.

Nesta perspectiva, a proteção social ultrapassa a dimensão institucional na medida em que o
Estado reconhece as necessidades, as vulnerabilidades e os riscos que um indivíduo está exposto o
colocando no campo político, uma vez que, até então, este era visto como uma massa abstrata, sem
reconhecimento,  sem garantias  e  sem a  presença  do  Estado  em sua  vida.  A  proteção  social,
legalmente reconhecida na CF/88, detalhada na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993) e
na  Política  Nacional  de  Assistência  Social  –  PNAS  (2004),  se  apresenta  ao  indivíduo  como
instrumento de cidadania ao edificar na política pública de Assistência Social o caráter de proteção
das  fragilidades/vulnerabilidades  próprias  ao  ciclo  de  vida;  da  proteção  às  fragilidades  da
convivência familiar e da proteção à dignidade humana e do combate às suas violações. 

De acordo com a PNAS (2004), a proteção social é dividida em dois níveis, a Proteção Social
Básica e a Proteção Social Especial. A primeira tem como objetivos 

prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 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 (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou
por deficiências, dentre outras) (p.33).

Já a segunda, 
é a modalidade de atendimento assistencial destinada 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  sócio-
educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (p.37).

Deste modo, à medida que a PNAS e a LOAS defini que a Proteção Social Básica tem caráter
preventivo  e  de  reconhecimento  das  demandas  existentes  no  território,  atribui  a  esse  nível  de
proteção social a dimensão da garantia da proteção às vulnerabilidades sociais que o indivíduo está
exposto,  sobretudo,  visando à oferta  de serviços que possam fazer  com que o indivíduo tenha
autonomia por meio do desenvolvimento de suas potencialidades e aquisições ao passo que haja o
fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários. 

Não obstante, a Proteção Social Básica também é responsável pela provisão da segurança
de sobrevivência (renda e autonomia), em outras palavras, fica sob sua responsabilidade o combate
direto a pobreza e a extrema pobreza, uma vez que os trabalhos de prevenção e de garantia de

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



direitos sociais se encontram dentro dos serviços, programas e projetos desenvolvidos neste nível
de proteção. Entre as ações que buscam efetivar o direito a renda e a autonomia estão o Programa
Bolsa Família, os Benefícios Eventuais e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). São estes os
programas diretos de transferência de renda que irão contribuir para o processo de erradicação da
pobreza e da extrema pobreza em nosso país. 

No entanto, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda ligado as ofertas da
política de assistência social compondo parte da política de segurança de renda, uma das funções
previstas na PNAS. Suas ações se concentram na melhoria da qualidade de vida e na garantia da
renda mínima das famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Para estar inserida no programa a família deve estar inscrita no Cadastro Único de Programas
Sociais (CADÚNICO), possuir renda per capita de até R$154,00 reais por pessoa. Sendo que as
famílias que possuem renda mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 reais, só ingressam no programa
se possuírem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos, nutrizes e gestantes. Já as famílias com
renda mensal de até R$ 77,00 reais por pessoa não se submetem a condicionalidades de idade e
podem participar diretamente programa recebendo o benefício de superação de extrema pobreza e
o valor do benefício por mês é calculado a partir da renda per capita familiar mensal. 

De acordo com o os dados apresentados pelo MDS, de Junho de 2011 a fevereiro de 2014, o
trabalho  de  Busca  Ativa  realizada  pelos  profissionais  do  CRAS  identificou  e  cadastrou  no
CADÚNICO em torno de 1.110.099 famílias em extrema pobreza. Estes dados, ainda, mostram que
em março de 2014 o programa atendia em torno de 14.053.354 de famílias,  sendo que destas
famílias 5.005.762 usuários recebiam  benefício para superação da extrema pobreza. No ano de
2010, o IBGE, a pedido do governo federal realizou um trabalho de identificação do número de
famílias que estão à margem da extrema pobreza. A pesquisa demonstrou que aproximadamente
16,27 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza, o que representava naquele
momento 8,5% da população – ver tabela 1.

Contudo, foi através do trabalho de Busca Ativa que foi possível identificar e cadastrar essas
famílias no CADÚNICO e reconhecer as singularidades do território às quais pertenciam e a inseri-
las dentro do sistema de proteção social organizado pela PNAS. Estes dados evidenciam que o
trabalho realizado dentro da Proteção Social Básica de levar o Estado através dos serviços aos
cidadãos, tem sido uma ferramenta importante de combate as vulnerabilidades sociais, sobretudo,
para o desenvolvimento de ações consistentes de médio longo prazo que permitam a mudança da
realidade existente.

Estes serviços ofertados na Proteção Social Básica são desenvolvidos, em sua maioria, no
Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS.  Os  CRAS  se  constituem  no  principal
equipamento do SUAS e tem por finalidade garantir a proteção social básica dos indivíduos e de
suas famílias dentro do território de abrangência no qual foi instalado representando o acesso direto
das famílias em situação de vulnerabilidades aos serviços ofertados. O MDS iniciou a instalação dos
CRAS no ano de 2005 objetivando alocar ao menos um equipamento em cada município brasileiro.
Tal medida se deve a tentativa de conseguir identificar as diferentes questões que compõem os
territórios, uma vez que entre as funções destes equipamentos está a gestão territorial da rede de
assistência social e a garantia de acesso o dos cidadãos aos direitos sociais.

Jaccoud (2014),  ao  discutir  os  aprendizados  recentes  no enfrentamento  da  desigualdade
social,  estabelece  uma  análise  considerando  os  principais  avanços  na  PNAS,  demostrando  os
avanços gerados a partir  da implementação da política de transferência de renda,  em especial,
através do Programa Bolsa Família, da implementação dos CRAS para o fortalecimento do sistema
de proteção social e da efetivação do SUAS, com sua normatização pela NOB/SUAS.  Em suas
palavras, 
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o processo simultâneo e articulado de implementação do Bolsa Família e do SUAS pode ser
analisado em um duplo sentido: enquanto parceria no enfrentamento à pobreza e às situações
de  mais  grave  vulnerabilidade  social,  e  enquanto  construção  institucional,  integrando  e
fortalecendo ambas as iniciativas. O SUAS ofereceu tanto um ambiente institucional para a
implementação do Cadastro Único em nível local, como uma interface direta com as famílias
beneficiárias, por meio de suas equipes e equipamentos públicos – em especial nos Centros de
Referência em Assistência Social (Cras). De fato, é no âmbito dos Cras e pela atuação de suas
equipes que ações estratégicas do Bolsa Família são realizadas: cadastramento e atualização
cadastral das famílias em situação de pobreza, acompanhamento das famílias beneficiarias em
descumprimento de condicionalidades,  inclusão  destas famílias em serviços da assistência
social em função de vulnerabilidades identificadas. Por outro lado, o Programa dotou o SUAS
de grande visibilidade entre o público mais vulnerável, ao mesmo tempo em que favoreceu o
aprimoramento de processos e o fortalecimento da gestão do sistema nas três esferas de
governo (p.642-643).

Não obstante, Colin, Pereira e Gonelli (2013), ressaltam a importância do SUAS no combate
as vulnerabilidades e na descentralização administrativa das políticas sociais envolvendo todos os
entes  federados,  bem como o alcance que o sistema atingiu dentro da  estrutura administrativa
nacional fazendo com que houvesse um aumento considerável na descentralização do CADÚNICO
e no fortalecimento da gestão participativa estabelecida pela NOB/SUAS.  Os autores consideram
que

Apesar  de  recente,  a  implantação  do  Suas  atingiu,  em  poucos  anos,  resultados  e  uma
capilaridade que supera o observado em outras políticas sociais, sendo que, em junho de 2013,
99,7% dos municípios brasileiros já estavam habilitados na gestão do sistema. A estruturação
do Suas tem sido fundamental para assegurar a gestão descentralizada do CadÚnico e do PBF
e  o  atendimento  das  famílias  nos  serviços  e  programas  socioassistenciais.  A  rede
socioassistencial tem desempenhado, ainda, um papel central na busca ativa das famílias, quer
seja daquelas ainda não inseridas no CadÚnico, quer seja daquelas que já acessam o PBF e
demandam atendimento prioritário em razão da situação de vulnerabilidade vivenciada (p.57).

Deste modo, o paralelo estabelecido entre o SUAS e o Bolsa Família, acarretou em uma série
de demandas específicas dentro da PNAS, sobretudo, no equivale ao ordenamento das políticas
preventivas e de erradicação da pobreza e da extrema pobreza. No entanto, essas demandas se
constituíram no desafio a ser superado pelas gestões públicas, pois a superação das desigualdades
não se restringe somente as populações mais vulneráveis como também aos demais cidadãos.
Em suma, a articulação intersetorial é a chave para que o processo de implementação das políticas
sociais dê certo, já que o território agrupa os mais variados tipos de problemas sociais que não são
oriundos  apenas  das  pessoas  que  compõem  as  classes  mais  vulneráveis.  O  próximo  tópico
demonstrará em como os equipamentos de Proteção Social  Básica, os CRAS, tem auxiliado na
identificação das peculiaridades do território e na diminuição das desigualdades sociais. 

3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: AÇÕES DE SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES

Todo o processo de implementação do CRAS resultou em uma cobertura de 96% do território
nacional até 2013. Isso significa que o equipamento base de atendimento da Proteção Social Básica
está  conseguindo  alcançar  uma  cobertura  considerável  nos  municípios,  embora  não  se  possa
afirmar que eles estejam próximos da população vulnerável identificada no processo de busca ativa,
uma vez que temos, muitas vezes, suas instalações em lugares centrais afastados daqueles que
mais necessitam de seus serviços não atendendo o disposto na Lei Nº 12.435, no art. 6º C, de 06 de
junho de 2011 que acentua que

§ 1o O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores
índices  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  destinada  à  articulação  dos  serviços
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socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

No entanto, se os municípios são de pequeno porte I e II1, o CRAS pode localizar-se em áreas
centrais, sempre que isso representar maior acesso das famílias vulneráveis. Essa escolha deve ser
criteriosa  e  deve  levar  em  consideração  a  realidade  existente,  ou  seja,  isso  não  pode  ser
considerado uma regra, pois os territórios são bastantes distintos uns dos outros e necessitam de
uma análise diagnóstica. 

Essa  problemática  referente  à  instalação  dos  CRAS  tem  sido  foco  de  debate  entre  os
profissionais da área. O local de instalação do equipamento tem suscitado questões de ordem de
gestão municipal, especificamente, pelas gestões municipais se ancorarem na premissa de que os
CRAS quando instalados em áreas centrais é de mais fácil acesso e possibilitam que os cidadãos
tenham acesso a outros  serviços  públicos.  Em paralelo  a  isso,  muitos profissionais levantam a
questão que quando instalado em áreas centrais  o  CRAS se afasta de seus usuários e acaba
inibindo-o de procurar pelos serviços ofertados. Tendo em vista, que essa discussão ainda está em
pauta e que não há resultados de pesquisas que comprovem as duas dimensões apresentadas, é
necessário considerar que no Brasil a maioria dos municípios é de pequeno porte, ou seja, possuem
menos de 20 mil habitantes.  E conforme a NOB/SUAS os municípios nestas condições, podem
apenas ser  co-financiados pelo  governo  federal  em apenas um equipamento  até  que todos os
municípios brasileiros tenham sido atendidos.

Nesta direção, ao analisar o índice de instalação de CRAS no Brasil, verifica-se que há um
crescente considerável desde 2007. Conforme o gráfico a seguir – Gráfico 01, de 2007 a 2013 houve
um crescimento de 46,53% no número de unidades, isso em números absolutos equivale a 3.668
unidades a  mais  do  que  havia  em 2007.   Estes  dados  apresentados pelo  Censo  SUAS 2013,
demonstram que em todas as regiões do Brasil o crescimento de unidades tem se dado de forma
equilibrada, no entanto, a região Sul é a que tem apresentado as menores médias quantitativas por
município em todos os anos da série histórica. O Censo revela que desde 2011 todas as grandes
regiões do território brasileiro possuíam em média um CRAS por município.

Gráfico 01: Evolução do quantitativo de CRAS – Brasil, 2007 a 2013
Fonte: MDS, Censo SUAS 2013.

Outra questão que precisa ser trazida para a discussão é a dimensão da extrema pobreza e
da  proteção  social  básica.  Os  dados  levantados  pelo  IBGE  em  2010,  revelam  que  a  maior
concentração  de  pessoas  em  extrema  pobreza  se  encontra  na  região  Nordeste,  que  quando
comparado com a população total 18,10% se encontra nessas condições. Não obstante, a região Sul
é a que apresenta menor taxa, isto é, quando comparado o total de habitantes com as pessoas em
extrema pobreza menos de 0,1% da população estão nessas condições (0,002%). Isso pode ser
uma das explicações, por exemplo, para que a região Sul  apresente um ritmo de instalação de
CRAS menor que as outras regiões do país desde 2007. Não obstante, essa não pode ser uma

1 Pequeno porte I – até 20.000 hab. Pequeno porte II – de 20.001 a 50.000 hab. Médio porte – de 50.001 a 100.000 hab. 
Grande porte – de 100.001 a 900.000 hab. Metrópole – mais de 900.000 hab.
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explicação  acabada,  já  que  torna-se  necessário  um  trabalho  específico  que  investigue
detalhadamente os motivos da menor expansão de CRAS nessa região. 

Ao dividir o país em duas grandes regiões –1ª região sudeste e sul e 2ª região norte, nordeste
e centro oeste – os dados apresentados mostram que a primeira região concentra em torno de 3,2%
da sua população em situação de extrema pobreza enquanto, a segunda, apresenta 14,45% do total
de habitantes. Em dados absolutos temos na segunda região em torno de 12.825.704 pessoas em
situação de vulnerabilidade e risco o equivalente a 6,72% da população brasileira (contagem oficial
do Censo 2010) – ver dados da tabela 1.

Comparando os dados de extrema pobreza com os dados de proporção de domicílios, por
classes de rendimento domiciliar per capita – Gráfico 02, a região norte e nordeste são as regiões
que apresentam maior índice de domicílios sem rendimentos (extrema pobreza)  e de renda até ¼
de salário mínimo (pobreza),  enquanto a região sul  e sudeste são as que têm menores indíces
nessas categorias. Cabe um destaque para a a região Centro-oeste que tem o maior índice entre
todas as regiões de domícilios concentrados na faixa de renda de ¼ a ½ salário mínimo per capita.

Tais dados expressam que a maior parte dos domicílios brasileiros estão na faixa de renda que
necessita de ações preventivas e de políticas diretas para que a taxa de crescimento de renda
continue crescendo, isso quer dizer que estas pessoas não pertencem diretamente ao público da
proteção social básica, no entanto, precisam ser assistidas com serviços intermediários para que
continuem no processo de ascenssão social e saiam da faixa de transição.

Gráfico 02: Proporção de domicílios, por classes de rendimento domiciliar
per capita (%)

Fonte: IBGE, Censo 2010.

Outro ponto que tem sido trabalhado pelo MDS na proteção social básica é o atendimento das
famílias que moram em áreas rurais e em áreas ribeirinhas. Para conseguir atingir estas áreas de
difícil acesso foram criadas dentro da Proteção Social Básica as equipes volantes de referência que
atuam dentro do CRAS. Essas equipes consistem “em uma equipe adicional que integra um Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) em funcionamento, com objetivo de prestar serviços no
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território de abrangência do referido CRAS, para famílias referenciadas a este CRAS” (MDS)2. Tal
necessidade de se criar essas equipes pode ser verificada nas regiões norte e nordeste onde a
maior parte das famílias, que se encontra em extrema pobreza, está na área rural. Ou seja, áreas às
quais a presença do Estado se dá de forma mínima e em consequência disso apresentam grande
deficiência nos serviços públicos essenciais de proteção dos direitos sociais como assistência social,
educação e saúde. 

Entre as ações adotadas pelo governo para garantir a proteção social básica destas áreas
afastadas foi à compra de lanchas para o deslocamento das equipes técnicas para o atendimento as
comunidades ribeirinhas. Todas as lanchas são equipadas com acessórios para os atendimentos a
serem realizados, tais como: rádio, tenda, mesas, bancos e notebooks com acesso à internet. Até
2014 o MDS já havia disponibilizado 123 lanchas para 123 municípios com comunidades ribeirinhas.

Tabela 1:  Distribuição da população total e população em extrema pobreza segundo Grandes Regiões e
situação do domicílio

População Total
Total Urbano Rural % Total % Urbano % Rural

Brasil 190.755.799 160.925.792 29.830.007 100,0 84,4 15,6
Norte 15.864.454 11.664.509 4.199.945 100,0 73,5 26,5

Nordeste 53.081.950 38.821.246 14.260.704 100,0 73,1 26,9
Sudeste 80.364.410 74.696.178 5.668.232 100,0 92,9 7,1

Sul 27.386.891 23.260.896 4.125.995 100,0 84,9 15,1
Centro-Oeste 14.058.094 12.482.963 1.575.131 100,0 88,8 11,2

População em extrema pobreza
Total Urbano Rural % Total % Urbano % Rural

Brasil 16.267.197 8.673.845 7.593.352 100,0 53,3 46,7
Norte 2.658.452 1.158.501 1.499.951 100,0 43,6 56,4

Nordeste 9.609.803 4.560.486 5.049.317 100,0 47,5 52,5
Sudeste 2.725.532 2.144.624 580.908 100,0 78,7 21,3

Sul 715.961 437.346 278.615 100,0 61,1 38,9
Centro-Oeste 557.449 372.888 184.561 100,0 66,9 33,1

Fonte: IBGE. Universo preliminar do Censo Demográfico 2010.
Elaboração: MDS.

São diversas as ações que têm sido implementadas pelo governo para o combate à pobreza
e a extrema pobreza no Brasil, todavia, por se tratar de uma política pública essas ações estão ainda
começando a apresentar resultados, sobretudo, por estarem ainda em processo de implementação.
Erradicar  a  pobreza  e  a  extrema  pobreza  consiste  em  medidas  que  alcancem  o  cerne  dos
problemas,  problemas  estes  que  estão  presentes  na  construção  sociocultural  dos  territórios,
especialmente,  na  forma  das  relações  estabelecidas  nestes  territórios.   Para  a  superação  das
vulnerabilidades, neste caso, a política de Proteção Social Básica necessita de ações preventivas e
de medidas cautelares de acompanhamento das famílias, sendo essa a maior função dos CRAS
dentro dos territórios garantir  que as famílias tenham acesso aos direitos sociais  e as medidas
protetivas do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

2 Disponível  em:  http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-especial
basica/cras-centro-de-referencias-de-assistencia-social/cras-equipe-volante, visita realizada em 15 de setembro de 2016.
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As políticas sociais tem sido o grande foco da última década no Brasil.  Isso se deve ao
governo de bases populares que assumiu o governo federal em 2003 e iniciou um processo de
implementação de políticas de cunho social e de assistência as famílias marginalizadas, sobretudo,
pautando seu programa de governo na efetivação e da cidadania e do desenvolvimento humano
sustentável.
São  diversas  as  ações  desenvolvidas  para  a  erradicação  da  pobreza  e  da  extrema  pobreza,
concomitantemente, as políticas de atendimento ao cidadão desenvolvidas pela PNAS através dos
CRAS tornaram-se o eixo articulador entre as demais políticas. Isso se dá pelo amplo trabalho de
busca ativa e de reconhecimento do território antes da aplicabilidade de algum serviço. O CRAS
como instrumento de aproximação entre Estado e cidadão fez com que, mesmo em plano de fundo,
os  governos  federados  reconhecessem  à  necessidade  de  se  trabalhar  as  origens  das
vulnerabilidades existentes dentro do território. Todavia, este reconhecimento não significa que as
questões das vulnerabilidades sociais estarão na pauta das agendas de governo como prioridades,
sobretudo, que os governos alocarão recursos orçamentários e humanos para que a política de
segurança social seja executada.

Deste modo, ter uma política garantida legalmente não significa que a sua efetividade se dará
nos três níveis de governo. O que ocorre com a política de assistência social é que mesmo com
mais de 25 anos de garantia institucional como direito do cidadão por meio da CF/88, a sua real
implementação como política pública tem se estabelecido a partir de 2005 com a consolidação do
SUAS.  Ou  seja,  o  seu  ciclo  de  política  pública  ainda  está  na  fase  da  implementação  e  do
monitoramento  de programas que  já  vinham sendo  desenvolvidos como,  por  exemplo,  o  Bolsa
Família. 

Não obstante, mesmo estando em um processo inicial  como política pública a PNAS tem
conseguindo apresentar resultados satisfatórios diante das problemáticas existentes no território.
Mesmo sendo um princípio da PNAS, ainda não tem sido visto por diversos profissionais como um
mecanismo gerador de soluções, em outras palavras, o território ainda é encarado apenas como
área de abrangência e de limitação para atendimentos e ofertas de serviços. Tal visão debilita o
desenvolvimento do sistema de proteção social básica e torna o serviço público ofertado residual e
pontual, fazendo com que o mesmo não alcance efetividade e eficácia, o que, consequentemente,
pode  ser  observado  em  ações  sem  continuidades  e  sem  o  acompanhamento  sistemático  do
desenvolvimento social da comunidade na qual o aparelho público, CRAS, está instalado. 
Nesta direção, o território quando conhecido pelos agentes públicos não apenas apresenta todas as
problemáticas  como  também  realiza  apontamentos  de  possíveis  soluções  para  os  conflitos
existentes,  pois  são  as  relações  estabelecidas  pelos  diversos  personagens  que  possibilitam  o
conhecimento das necessidades, das carências que deverão ser solucionadas pelo poder público. À
medida que o representante do Estado tem essa visão do território, suas ações de planejamento não
apenas serão traçadas em curto prazo, no caso do planejamento de ações para proteção social
básica, por exemplo, serão pensadas em um período em que a família acompanhada não esteja
inserida nos serviços apenas enquanto estiver vulnerável como, também, após sua caminhada como
cidadão autônomo a fim de evitar e prevenir que essa família volte a precisar do subsídio estatal
para a sua manutenção social. 

Assim,  as  políticas  públicas  sociais  estão  em  um  processo  gradual  de  construção  e
implementação.  Sabe-se  que  muito  já  tem  sido  feito  para  se  conseguir  diminuir  os  impactos
causados  pelas  vulnerabilidades  sociais  no  país,  no  entanto,  as  medidas  de  combate  às
problemáticas sociais devem ser contínuas e de atendimento geral da população, uma vez que a
proteção social básica deve ser para todos aqueles que habitam um território, sobretudo, porque
estes podem não necessitar de forma direta das medidas protetivas para a garantia dos direitos
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sociais  oferecidas  pelo  governo,  mas  sofrem os  impactos  de  um território  vulnerável  e  sem a
presença do Estado.
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